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Emil BRUMARU
Poveștile, cînd se mai și termină,
Sînt stinse ca de-un înger o lumină
La care ne-am uitat pînă-n apus
Și-am ascultat cuminți ce ni s-a spus
Și am crezut în iepurii cu tașcă,
Și-n zînele purtate de-o caleașcă
POEZII p.9

Laura Carmen CUȚITARU

Ioan MILICĂ

Care e oare sentimentul celui ce pune
piciorul pe un pământ necunoscut,
după luni de călătorie pe apă, în
căutarea Tărâmului Făgăduinței? Să
calci din nou pe pământ. Pe un
pământ ce va deveni al tău...

...natura umană pe care o împărtășim cu toții ne
face să percepem realitatea în același fel, mai
mult sau mai puțin. Faptul că o descriem diferit e
altceva. Diversitatea lingvistică reﬂectă, mai
curând, cred eu, bogăția resurselor mentale de
care dispune omul.

În ciuda materialului documentar aﬂat la
dispoziția cercetătorilor, culturii române îi
lipsește, încă, o istorie a gustului gândită din
unghi antropologic, ca panoramă a scrierilor
în care se oglindesc obișnuințele noastre
culinare și civilizația statului la masă.
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Liviu ANTONESEI

UNDE
SÎNT PLOILE
DE ALTĂDATĂ?
O ploaie de vară de altădată era o ardere de tot,
una lichidă, fulgerată nebunește, tunătoare,
norii negri se aprindeau și luminau noaptea ca
farurile din vechile porturi pe care nu le văzusem –
pielea se încrețea, nu de frig, ci de frică,
o frică mai veche decît aventura mea prin lume,
iar puful de pe brațe era o baterie electrică
și iriza luminos cînd era lovit ca de trăsnet
de picăturile grele ale unei adevărate ploi de vară –
și spaima era chiar spaimă și închideam ochii
imediat după fulger, să mă surprindă vocea lui Jupiter,
cum citisem într-o carte despre zeii cei vechi,
mai vechi decît Biblia bunicii, pe care mă învăța
să silabisesc, apoi și să scriu cu litere de tipar,
capitale, cum aveam să învăț, cînd am intrat prima oară
într-o tipograﬁe, dar asta tîrziu, cînd ploile de vară
nu mai erau, nici frica aceea de dinainte de naștere,
și nici bunica nu mai era, plecase în cartea ei…
Și cînd mi-am scris prima oară numele și cînd ea
mi-a spus da, acela sînt eu. Și tot eu eram cel care
îl scrisese și apoi a citit ce a scris, cu litere capitale.
E aici o taină, e aici un mister din care nu aveam
să mă mai trezesc niciodată. Și cînd fulgeră, tună,
trăsnește, cînd norii negri se împurpurează,
imaginea aceea revine în memorie – era o furtună
grozavă cînd mi-am scris și citit numele scris de mine.
Ne ascunsesem în casă, după perdelele grele.
Și acolo, pe hîrtie, eram eu. Și aici tot eu sînt!
25 – 26 Iulie 2017, în Iași
Nicolae TURTUREANU

conotații

„EU SÎNT UN
MONSTRU
PENTRU VOI!”

C

red că era prin 7̓1, toamnă târzie, bacoviană, la
prima ediție a Festivalului ”Bacovia” (la
Bacău, desigur). Episodul l-am mai amintit
undeva, cândva. Îmi apăruse prima carte, Punctul de sprijin, și
primisem Premiul pentru debut (în tandem cu Sergiu Adam,
care debutase tot atunci). Șezătorile, lansările, recitalurile, ca
și... protocoalele
se țineau ca scaiul de poeți, critici,
comentatori, băgători de samă. Abia zilele trecute am aﬂat,
citind volumul Mihai Ursachi în documentele Securității, că o
”pupăză” din București fusese trimisă special la Festival, ca să-l
seducă și să-l abandoneze în brațele Securității pe Pelicanul
Mihai Ursachi. Probabil că mai tot scriitorul evolua cu

Ana-Maria CAIA

depozit

PE VOI CINE
V-A MINȚIT?

E

ra o vară explodată pe dealul Pometea din Târgu
Neamț, prima de după Revoluție, cu zile foarte
calde până noaptea târziu și licurici, văzusem șiun șarpe strecurându-se printre niște brazde de fân, imaginația
noastră ținută captivă de comuniști, mintea noastră hrănită cu
mizeria minciunilor oﬁciale explodase și ea puțin și stăteam în
grădină cu un verișor de-al meu, adolescent la vremea aia și el îmi
povestea pe-nserat că extratereștrii survolează Pământul și mă
punea să mă uit înspre cer până mi se năzărea că navele lor chiar sunt
deasupra noastră, foarte aproape. Îmi amintesc că mi-a adus și-o

Un roman dantesc

A

ş vrea să scriu un roman dantesc (dacă există un
vis al ﬁecărui scriitor, al meu acesta este). Să am
toate personajele ale căror suﬂete sunt cele
catalogate de Dante: din fundul iadului (din cea mai adâncă bolgie)
şi până în suişul Raiului. Aş cuprinde aşa, şi eu, toate manifestările
suﬂetului omenesc. Dar într-o dramatizare făcută aici, pe pământ, cu
oameni vii. Totuşi, lista lui Dante nu cred că mi-ar ﬁ de ajuns. Lumea
s-a mai complicat, relele s-au înmulţit, bunele nu ştiu dacă au sporit,
tind să cred că nu, au o anumită ﬁxitate – doar răul e desfrânat în
ingeniozitatea de-a produce noi păcate.

Sience-ﬁction?
Când m-am apucat de scris „… Solaris”, eram convins că
voi scrie un pic de sience-ﬁction. Dar acum, sunt destul de versat sămi dau seama că nu e aşa. Am coroborat datele actuale cu cele din
trecut, când am încercat să scriu ceva proză scurtă SF (pe atunci
eram prea tânăr ca să fac distincţii). Dar proza mea n-a fost acceptată
de fandom. De ce? Eu mă apuc de treabă cu un gând, să scriu SF, dar
îndată ce scriu, un reﬂex pune stăpânire pe mine. Devin atent la
intertextualitate. Adică, acţionează pofta de a resemantiza mituri
vechi, scene şi idei literare deja existente. În felul acesta produc un
dialog cultural cu cărţile ce au existat înainte. Pe când adevăratul

scriitor SF nu face aşa. El urmăreşte de la bun început insolitul.
Originalitatea ideii, a acţiunii. O semantică închisă în opera sa,
unică, fără comunicare cu exteriorul. El scrie ceva ce îşi este de ajuns
sieşi. Un organism ca un organism cibernetic, care nu are nevoie de
mediul înconjurător pentru a subzista. Posedă o sursă de energie
internă, independentă… Iată, la aceste distincţii m-am gândit şi cred
că se aﬂă aici o punte între scriitorii de main-stream şi cei de SF
pentru a se înţelege unii pe ceilalţi. Pentru a-şi accepta unii altora
frumuseţile produse şi a-şi respecta unii altora valorile literare
produse.

Laudă… cafelei
De ce?… O să te întrebi: de ce cititul? A citi, te face mai
inteligent. Cititul creează mai multe legături simultane între neuroni
şi, se ştie, legăturile acestea odată activate, devin legături de durată.
Legăturile produse de lectură sunt multiple şi beneﬁce. Şi nu spun
asta deoarece există şi activarea de durată a unor legături neuronale
negative. Un exemplu, este cel al legăturilor produse de joaca pe
computer. Fiind o activitate ce dă o senzaţie pur iluzorie a trăirii,
trăirile în mediul virtual deformează personalitatea, uzează
inteligenţa, fac insul să regreseze la stadiul larvar, mânat de
impulsuri primare, între ele întâiul ﬁind furia. În vreme ce lectura
catalizează procesele cognitive şi implicit inteligenţa. Legăturile
neuronale create de lectură sunt de acelaşi tip cu legăturile formate
în societate, deci utilizabile în societate: în relaţiile cu alţi oameni, în
acuitatea observaţiilor, în logica şi imaginaţia unei conversaţii, în
mobilitatea spirituală, în legătura imediată cu realul şi realităţile lui.
O inteligenţă ce îl face pe individ viu, adică vioi, îi conferă o mare
forţă asociativă, prezenţă de spirit, putere de convingere, rapiditate
în decizii, exactitate în reacţii, stăpânire de sine. Fie şi numai atât şi
nu e de ajuns, ca să ne îndemnăm la lectură? Fie că aceasta e ﬁcţiune,
critică sau istorie literară, istorie, ﬁlozoﬁe ori poeme! În plus,
măreşte creativitatea, fantezia, imaginaţia. Pentru că şi ele depind de
cât de mulţi neuroni sunt activaţi simultan, ce devin apoi legături de
durată… Dar o cafea te face la fel de inteligent cu un efort mult mai
mic! Chiar de nu este de durată. Că doar nimic nu durează în lumea
noastră! Prin cafea ne consﬁnţim statutul de efemeride!

informatorul personal la butonieră. Când nu era el însuși. Dar nu
despre asta e vorba în propoziția de-acum, ci de-un moment ceva
mai vesel, în in/adecvarea lui.
Așadar, sezătoare literară în Parava, comună nu întâmplător
aleasă pentru acest eveniment: aici trăiau părinții lui Sergiu,
tatăl, Teodor Adam, slujise (poate mai slujea) ca preot, iar
proaspăt premiatul poet își petrecuse o bună parte a copilăriei.
Sala Căminului Cultural era, ﬁrește, populată la maximum:
părinți, copii, cadre didactice. Căciuli, fesuri trase peste urechi,
ici-colo câte o pălărie. La început, frig cât cuprinde, dar, pe
măsură ce se înainta în recitaluri, în exegeze și-n noapte –
atmosfera s-a încins, până a deveni greu respirabilă, dacă nu
sufocantă. La masa prezidiului (instalată pe scenă) nu eram decât
vreo douăzeci de cuvântători – ﬁecare pre limba lui. Cu poeții era
mai simplu: îndeosebi cei care nu țineau morțiș să-și forjeze
gloria acolo, recitau o poezie-două și se retrăgeau, în aplauzele
furtunos-mulțumite ale asistenței. Laitmotivul serii era, ﬁrește,
Bacovia.În ceea ce mă privește, încercasem, chiar în acele zile,
să-mi deslușesc Ce se numește Bacovia, poema rezultată
apărând, atunci, în Foaia Festivalului și, ulterior, în placheta
Nocturne. Recitată, avea un impact sigur la ascultători (asta și
datorită faptului că era scurtissimă, rapidă). Iat-o (scoasă din
sertarele memoriei): Bacovia se numește atunci când/cade
ploaia/ca o barieră/înaintea timpului./Un cuțit înﬁpt/în gîtlejul
orașului/sau chiar sângele vărsat/de clasa muncitoare/în
găleata istoriei.// Bacovia este atunci când/Centrul de Prevederi
Meteorologice Bacău/anunță/cer senin/vânt slab până la
potrivit/și o perpetuă plimbare/prin parcul public.//Bacovia /picătura chinezească/a poeziei române.
...Trecuse deja vreo oră, cât se vorbise-n versuri, se
impunea și-un excurs critic. Exegetul delegat – și care-și
asumase această delicată misie – criticul literar Vlad Sorianu (de
la revista ”Ateneu”), era o persoană (oarecum) bifronsă întrucât,
ca ﬁlosof al culturii, obișnuia să-și semneze scrierile cu numele
de-acasă: Vasile Sporici. E de presupus că-n seara aceea se
produsese o contaminare, dacă nu o confuzie între cele două

vocații. Altfel cum să-ți explici faptul că hermeneutul (termenul
abia intra în circuit, la noi, spre a face o lungă carieră) s-a lansat,
de la tribuna Căminului Cultural, într-un înalt-academic discurs
îndrăgostit, despre rosturile create și increate ale poeziei
bacoviene, cu tot ce decurge din ea/din ele. De la un moment dat,
a început să curgă apa de pe ascultători, atât datorită efortului
suprauman întru pătrunderea subtilităților discursului sorianian,
cât și din cauza creșterii temperaturii sălii, pînă la limita
inﬂamării spontane. Noi, cei din preajma exegetului, trăgeam cu
ochiul la vraful de pagini cu care venise înarmat și din care era
decis să nu sară niciun rânduleț, niciun cuvințel. Ai ﬁ crezut că,
acolo, la Căminul Cultural din Parava, tocmai are loc susținerea
unei lucrări de doctorat. În spatele nostru, după o cortină
protectoare, era întinsă masă mare, cu bucate și băuturi de toate
felurile, pentru agapa ﬁnală – iar cei mai îndrăzneți dintre noi se
șupureau de la ”prezidiu”, după cortină (ca și cum ar ﬁ avut o
urgență), de unde, peste câteva minute, reveneau mult mai bine
dispuși... Ceea ce nu era și cazul ascultătorilor din sală.
Trecuseră încă vreo 40 de minute de discurs ultraacademic. Sătenii își izbeau cușmele de podea, copiii boceau
(unii vroiau țâță, alții – ”afară”), prin fundul sălii se juca șeptic și
leapșa pe furate... Și deodată, exegetul – care până atunci abia
dacă citase un vers-două din lirica bacoviană, a recitat, cu glas
înalt, acoperind rumoarea sălii și făcând, pentru o clipă, o
liniște...de s-auzea materia plângând: Eu sînt un monstru pentru
voi! După un moment de stupoare, de uluială, sala a izbucnit în
aplauze și ovații: Așa e! Așa e! se auzeau strigăte de peste tot.
Spectatorii s-au ridicat spontan și, într-un vacarm descătușant, sau bulucit spre ieșire. Vorbitorul a încercat să-i rețină, ﬂuturînd,
disperat, foile rămase necitite. Dar nimeni nu-l mai lua în seamă.
Înafara, desigur, a celor mai cinici dintre colegi, care îl felicitau
pentru altitudinea exegezei (reală!, dar nu în acel loc și timp) și
pentru succesul eclatant avut (în clar-obscurul serii). Iar el le
primea cu demnitate felicitările, ca pe niște lauri ﬁrești,
binemeritați...

carte în care erau povești cu extratereștri și eu am luat-o de bună și
vara aia a fost toată dominată de-o dulce teroare, mai ales când
venea seara și trebuia să decid dacă mă voi ascunde laș, în casă, de o
iminentă invazie sau voi ieși afară să înfrunt necunoscutul și ieșeam
afară, dar numai pe lângă casă și îmi propteam ochii în stele și visam
și visam și iarăși visam.
Despre minciunile înghițite de copil vreau să vă povestesc, în afară
de alea sinistre și standard cu Ceaușescu e bun și Ceaușeasca e
mama noastră, care veneau strict din afara casei noastre și erau
complet neinteresante. Adulții mi-au turnat multe brașoave, dar ele
erau mai degrabă niște instrumente pentru imaginație. Când eram
foarte mică, undeva pe un dulap era Bau-Bau, dar Bau-Bau era
alungat de prietenul meu mult mai mare și viteaz, Colea, care era
real. Broaștele creșteau clasic în burtă când beai multă apă și
sâmburii de pepene produceau pepeni chiar în rotunjimea burții.
Din fasole crude creșteau vreji uriași care-ți ieșeau pe nas, mai ales
dacă mâncai fructe nespălate din grădină și ajungea și niște pământ
la tine-n burtă.
În cel mai sinistru comunism, de anii '80, ai mei îmi
povesteau că atunci când o să ﬁu mare o să ajung prințesă sau
contesă, pentru că lumea se va schimba și va avea regi și prinți și alte
personaje cu rang, iar asta mi-a dăunat, ﬁe vorba între noi, și-acum
mă ia leșinul când trebuie să fac treburi care nu-s de prințesă. Mi se
mai spunea că o să ajung o mare poetă și viața mea o să ﬁe întocmai

ca a unei eroine de roman englezesc, cu castelaș și domeniu de
vânătoare, dar asta nu mi-a dăunat, că n-am reușit să mă ﬁxez în
ﬁcțiunea asta niciodată.
Desigur, în jurul meu, pe stradă, la școală, la joacă, mai
pluteau minciuni banale: toți copiii sunt frumoși, țiganii sunt răi,
babele sunt afurisite, profesorii îți vor binele, care s-au desumﬂat
repede în capul meu, de la primul contra-exemplu.
Dar orice minciuni s-ar ﬁ adunat în jurul meu, sunt recunoscătoare
că nu mi s-a spus minciuna despre moarte. Sunt fată de preot și
morții au fost parte din ce am văzut de când eram foarte mică. Când
a murit bunica mea cea bună aveam 4 ani și am petrecut-o la groapă
și-am plâns-o și-am știut că pleacă de lângă mine și-am avut dreptul
meu să o jelesc și să simt pierderea.
Ce vreau să zic e că sunt minciuni și minciuni pe lumea
asta și unele-s grozave și de alea grozave mie mi-e dor, că acum sunt
mințită numai cu minciuni tâmpite gen “facem plata mâine” sau
“trimit articolul diseară” sau “n-am vrut să spun asta”, minciuni dealea care-ți nămolesc creierul și te bagă în depresie, minciuni fătate
de lașitate, nu dospite din fantezie, deci cine are o minciună bună
pentru mine să-mi spună și să-mi mai spuneți: pe voi cine v-a
mințit?
Să curgă minciunile!

● ESTIVALĂ
Mircea Radu IACOBAN

accent

crochiuri din Par(ad)is
Cristina HERMEZIU

FETIȚE CU CHIBRITURI

D

upă un ceas de călătorie iavaș-iavaș și după ce,
la un moment dat, fochistul a sărit din
locomotivă și a tulit-o înaintea trenului să
schimbe din mers un macaz, Mocănița de pe valea Vaserului a
oprit să se adape dintr-o știoalnă cu brotaci. Proﬁtând de
întreruperea voiajului, turiștii se risipesc prin poiana înﬂorată. Un
grup de tineri orășeni, elevi probabil, descoperă o blajină vacă
bălțată păscând într-un cotlon cu iarbă fragedă și puhavă.
Curioși, se adună roată în jurul cornutei. Măgulită de atenția ce i
se acordă, vaca îi răsplătește cu un muget de bun venit. Care
produce senzație: pariez că-i primul muget live auzit de ei
vreodată, până acum junii având parte doar de tele-vaci, în frunte
cu rumegătoarea vopsită violet din reclama la ciocolata elvețiană.
O fătucă amabilă vrea să facă o faptă bună și, după ce-i
examinează cu atenție ugerul („are patru, tu!”), oferă insistent
ierbivorei sandviciul cu salam de Sibiu abia început. Refuzul o
intrigă:
Io-te ce mofturoasă-i!
*
Vă mai amintiți povestea lui Andersen? O biată copilă
era trimisă, în toiul iernii, să vândă chibrituri la colțul străzii. Navând curaj să se întoarcă acasă fără barem o cutie vândută, a
rămas în frig și-n noapte să aștepte cumpărătorul salvator. Într-un
târziu, învinsă de ger, a cutezat să aprindă un chibrit, barem să
simtă o clipită adierea căldurii. Cât a ținut ﬂăcăruia s-a văzut întro mirabilă sufragerie caldă, la masa încărcată de bucate. Chibritul
se stinge. Aprinde altul: minune, își îmbrățișează bunica, singura
din familie ce-i arătase o fărâmă de iubire. Iar bunica murise de
mult… Plină țara de fetițe cu chibrituri. Și nu le vedem! În afara
ﬁnalului trist, care a stors lacrimi atâtor generații, povestea lui
Andersen li se potrivește mănușă. Iată-le, în veacul XXI, păpușisantinelă postate caraulă la răscrucile dintre rafturi la Kauﬂand,
Carrefour, Billa, Lidl, Auchan… Fie că te invită să guști gratis
microscopice porții din bucate minune care, altfel, costă nu știu
cât (plus, obligatoriu, 99 de bani) ﬁe că-ți taie calea spre a-ți
înmâna reclame ce le arunci înainte de a le citi, ﬁe că-ți oferă ziare
greu vandabile – toate arborează același zâmbet fals, umil și
stingherit. Firma le îmbracă „haios” (în preajma anului nou, toate
arborează scuﬁe roșie și devin „Crăciunițe”…); stau în picioare
ore în șir, pentru nu știu ce amărâtă retribuție, că-s plătite, cu
siguranță, „la bucată”: ﬁind minore, n-au parte nici de bietul
salariu minim pe economie. Mă-ntreb ce văd ele atunci când
aprind chibritul imaginației: desigur, nu numaidecât sufragerii
calde și mese pantagruelice. Poate, mai degrabă, primesc aplauze
în lumina reﬂectoarelor pe scena unui mare teatru, ori se plimbă
în ținută de gală pe nu știu ce Rivieră, ori se visează regina balului
la curtea lui Verde-mpărat, sau, mai simplu și mai terestru, se
închipuie împingând ele însele cărucioare vârfuite cu bunătăți
scumpe în magazinul cu pricina. Au de făcut față și măruntelor
șicane care, credem, nu credem, întunecă viața oricui și oriunde.
O amărâtă vânzătoare de gazete din parcarea magazinului X
(cumpăram cu toții, spre a-i putea face uitat restul) era bine știută
datorită zâmbetului vesel și sincer arborat non-stop cu adevărată
și senină inconștiență. Îmbrăcată ca vai de ea, dar totdeauna curat
și îngrijit, slabă ca o arătare, nu uita să ne ureze, indiferent de ziua
săptămânii, „multă sănătate și un vichend plăcut!” Am redescoperit-o în parcarea altui magazin, tocmai la periferie, unde,
cu siguranță, nu mai are nici pe departe amărâtul dever de
altădată. N-a vrut să-mi spună de ce a trebuit să plece de la fostul
„loc de muncă”, dar bănui că și-n universul ignorat al parcărilor
funcționează adversități, ierarhii și brutale reguli ale locului. A
izgonit-o cineva, a trebuit să se aciueze unde și cum a putut. Mi-a
înmânat ziarul pe care, de fapt, îl aveam, și mi-a urat „vichend
plăcut”, fericită că și-a regăsit unul dintre clienții de altădată...
*
Nu înțeleg cum de-au putut trăi strămoșii noștri fără

Ioan ȚICALO

telefonul mobil. Cât erau de neinformați! Habar n-aveau că
vecinei i-au ieșit „zeiss” clătitele, că lui Mișu i-a trecut măseaua,
că Mimi a visat urât as-noapte, că nu-s afumați cârnații din Hală,
că a strănutat motanul lui Jojo. că... că... Avem de a face cu un nou
drog, prizat mai ales de tânăra generație; de fapt, indivizii n-au
nimic de comunicat, câtă vreme mai toate convorbirile debutează
cu un lung „ce mai faaaci?” Și urmează, răsunând ca goarna din
telefonul pus pe speaker, o lungă înșiruire de prostioare banale,
dacă nu chiar vulgare de-a binelea : „Eşti fraier, bă, dac-o iei aşa,
pe ocolite... Când? Tot cu Gina? Să te văd. Hi, hi! Poate-mi spui
că iar nu... hai, pa!” Un „nene” cu alură de student îşi instruia în
autobuz discipolul în materie de cuceriri rapide. Auzea toată
lumea - ce conta? În aceeaşi maşină, o jună fosforescentă,
învăluită într-o blană costând câteva zeci de salarii medii şi
purtătoare a unei căciuli de ziceai că-i statuia libertăţii, tot striga
în telefon, scuzându-se că, în autobuz, nu prea s-aude: „Mişule,
ghiveta din garaj... o-ngheţat, s-o spart ceva, curge sub ghivetă...
ţevile alea vechi...” Mai în fundul maşinii, o adolescentă
transmitea mesaje pe cât de cifrate, pe atât de traductibile:
„Mami, să nu-i spui... Şi ce dacă? Ce, numai eu eram acolo? Să
nu-i spui!” Odată, în drum spre Bucureşti, m-am nimerit într-un
vagon cu două cucoane cam trecute ce nu se cunoşteau (asta, până
pe la Bârnova). La Vaslui, ştiam deja care-i situaţia familială a
ﬁecăreia, cum e cu pisica, cum e cu căţelul, cât le costă
întreţinerea. Dincolo de Bârlad a început etalarea suferinţelor:
una avea colici renale, cealaltă, cu osteoporoză, se temea cumplit
de Alzheimer şi primea sfaturi de igienă mentală („jocurile alea
pe calculator pun mintea în mişcare”). Subsemnatul nici nu
exista în compartiment, deşi se trecuse la conﬁdenţe gingaşe („Al
meu e aşa şi pe dincolo, odată pe săptămînă, da΄ nu-i dai treij΄de
ani!”); continuam să ﬁu ignorat de parcă făceam parte din
inventarul ﬁx al vagonului! Ce-o ﬁ cu acest abandon voluntar al
intimităţii? Dan Puric (na, că am ajuns să citez din gânditorul
Puric!) crede că vinovăţia i-aparţine occidentului: „Nu vedeţi că
este o modă să-ţi exhibi intimităţile? Asta e o infecţie venită din
occident. Nu e a noastră. Creştinul are intimitatea lucrului...”
Aşa o ﬁ, numai că nici occidentalii nu-s păgâni: barem teoretic, ar
trebui să funcţioneze şi pe uliţa lor regula respectării intimităţii.
Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, declară sus şi tare că
„intimitatea este depăşită”. Ba chiar „moartă”. Pe de altă parte, de
ce să protestăm faţă de atacarea intimităţii, câtă vreme noi înşine
abdicăm ﬂagrant de la ea, cedând-o benevol? Unii aﬁrmă c-ar ﬁ
vorba doar despre o fugă de singurătate (Goethe: „Dacă aş ﬁ
singur în rai, n-ar ﬁ pentru mine un chin mai mare”), conexiunea
perpetuă cu semenii conferindu-ne sentimentul siguranţei şi
utilităţii. Şi iar mă-ntreb: cum or ﬁ supravieţuit zeci şi sute de
generaţii de români fără telefonul mobil la care să-şi spele rufele
în public?

badea scârțan

AM FOST ȘI EU TÂNĂR…

Z

ilele trecute, stând eu și cugetând la cele ce se
petrec în lumea asta deocheată, îmi împrăștie
gândurile o fătucă pe capul căreia coborâse
țanțoș un fel de curcubeu. O văd că se așează lângă mine (mie îmi
venea să mă culcușesc în poala ei), iar eu cu un ochi (știți
povestea cu făina și slănina) pe niște genunchi roz-bombon, ieșiți
de sub un câmp înﬂorat, iar cu celălalt (ochi, se-nțelege!) am ﬁxat
două, a, nu ﬁre și nici paie, silicoane, modelate de un maestru.
Dumneaei îmi bagă un ciucălău, de-i zice microfon, sub nas și,
veseloasă ca o guguștiucă, îmi pune o întrebare directă, extrasă
parcă dintr-o pungă babană cu… delikat. „Bădie, mata mai ai
nevastă?” Pe loc mi s-a urcat o cohortă de furnici pe șira spinării
și-am început să-mi frământ toate mădularele: „Oare ce vrea de la
mine guguștiuca asta?”… Am, îi acasă, am recunoscut, venindu-

mi în clipa aceea mândria de bărbat care n-a schimbat partenera
de viață niciodată, fără să mai transpir, cum mi se părea că se va
întâmpla cu puțină vreme în urmă. „Doar n-oi ﬁ eu ultima gloabă
de pe pământul ista”, mi-am zis în gând, îndreptându-mă din șale
și umﬂându-mi pieptul, cum o făceam când eram la oaste. Daʼ de
ce mă întrebi de consoartă, parcă așa se spune, nu?, o mitraliez cu
vorbele mele. „Voiam să știu ce părere ai despre familie, fac o
anchetă”, mă privește ca o hulubiță, ori poate doar mi s-a părut.
Eu, oricum, înghițisem un par, să ﬁu cât mai scorțos, atât cât
poate un moșneag ajuns la vârsta când și o pală de vânt te poate
trânti la pământ. „Ai bătut-o vreodată? adaugă, uitându-mi-se-n
ochii spălăciți, că te văd om de treabă.” Apoi, dragă duducuță,
trebuie să recunosc cinstit că m-ai năruit cu aiastă întrebare. Mă
pui să mă întorc la vremea când aveam anii matale, mi-am dat eu

PE
MARGINEA
DRUMULUI

D

rum de țară e o expresie odihnitoare, dar o
rostesc aici cu înțelesul de „brand de țară”,
adică acea etichetă prin care căutăm,
uneori cu destulă patimă, să surprindem o trăsătură esențială a
stirpei din care ne tragem, cu spaima probabil de a nu ne dilua
de tot printre străini. Așadar, am străbătut țara de la est la vest,
drum de țară și drum de vacanță, într-o vară mai ﬁerbinte decât
în toate fantasmele copilăriei, de la Iași la Satu Mare, pentru a
tăia mai apoi un colț de Ungaria, a depăși Slovacia și a căuta
un pic de umbră, de negăsit de altfel între hoardele de turiști, în
Munții Tatra, de partea poloneză.
Drumul lung e în sine o materie sensibilă, ca o
peliculă de caolin moale pe care imprimi în timp scurt zeci de
amprente subiective, drumul e o desfășurare de judecăți de
valoare, iar concentrarea în timp le conferă o nesperată
stabilitate, drumul lung lasă în urmă o dâră groasă de
melancolie și presară, ca niște pietricele pentru a-l recunoaște
și altădată, zeci de clișee. Drumul poate ﬁ un instrument de
cercetare antropologică, drumul e un pretext pentru a face
portretul unei comunități și al obișnuințelor ei, drumul e un
manual de ﬁlozoﬁe practică, așa cum am descoperit-o cu
încântare în volumul lui Marc Desportes, Paysages en
mouvement, (Gallimard, 2006), despre logica instrumentală a
drumului drept.
Pe marginea drumului, satul se iscălește cu nume de
poveste – Ileanda, în Maramureș – și peste denumirea aceasta
de basm suprapun două imagini: țăranul la bustul gol care
duce, pe marginea dumului, ținând-o de picioare, cu capul în
jos, o barză; și regele TIR-urilor, pesemne, șoferul subțire ca o
insectă care coboară, pe marginea drumului, din cabina cît un
cap de dinozaur, încălțat cu șlapi, postmoderne sandale ale lui
Hermes.
Pe marginea drumului, toate femeile, mămăicile și
bunicile din satele românești se îmbracă la același stilist
mondializat, toate capoatele au aceleași motive, la sute de
kilometri distanță, semn că bazarul turcesc, engros-ul
chinezesc sunt demult campioanele globalizării.
Dar cel mai frapant dintre toate e sentimentul că,
mai ales în România, drumurile naționale sunt ziduri
mișcătoare care despart radical satele în două, vecinii de pe o
parte a străzii nu pot traversa la vecinii de pe partea cealaltă,
nu există pasaje pietonale și nu există trotuare, există doar
imperialismul discreționar al mașinilor, vâjâitul lor continuu,
cu mult peste viteza legală, etalarea primitivă de (cai) putere.
Drumurile naționale sunt în România legitimarea publică a
disprețului față de dimensiunea rurală a celei mai rurale țări
din Europa, paradoxal mândră de spațiul ei mioritic.
Cum treci granița la Petea, satele din Ungaria nu sunt deloc
mai făloase, casele n-au garduri mai vopsite, bunicile n-au
pestelci mai frumoase, (poate doar natura își permite o mică
diferență, să nu facă atâta risipă de cloroﬁlă ca în România), și
totuși la 50 de metri de frontieră încep pasajele pentru pietoni,
clipocind din semafoare, în satul în oglindă de după graniță
există trotuare și există, fără nicio glumă, piste de bicicletă,
alungite melancolic pe lângă lanurile prea coapte de ﬂoarea
soarelui.
Am tot căutat un brand de țară în vacanța cu
corcodușe la fereastră și sânzâiene culese aiurea de pe șanț,
am căutat un drum de țară blând, cu dus-întors, cu treceri
senine dintr-o parte în alta, de la un gard (european) la altul.
România e țara aceea primitoare unde oamenii sunt lăsați pe
marginea drumului.

drumul la gură. Urma să mergem la o nuntă și eu, cum o țineam
de vreun an numai pe palme, am alergat în orașul ista pe jos, ca un
telegar, să-i cumpăr pantoﬁ noi, jumătatea suﬂețelului meu ﬁind
verișoară cu mireasa. I-am pus în traistă cu niște bombonele, că
tare-i mai plăceau, și m-am întors pe aceeași cale, luându-mi
picioarele la spinare, desculț, de parcă m-ar ﬁ fugărit din urmă un
moroi.
Pe la miezul nopții, pe când umblă pe drumuri ﬂeaura strigoii,
a venit un handralău și a luat-o la joc. Pe stâlpi ardeau câteva
felinare. După ceva vreme, mă uit după ei și mă frec la ochi. Nu-i
văd. Mă scol de pe laiță și mă bag în colbăraia ridicată de
tropoteala nuntașilor. O zvârlugă înﬁerbântată încearcă să mă
tragă spre ea. O las în plata Domnului și mă șupuresc în grădină.
Îi găsesc înlănțuiți sub o hultoană încărcată de mere. Inima,
aproape de explozie, mi-a trimis într-o secundă un milion de
săgeți până-n vârful unghiilor și-am luat foc. În alte câteva
secunde, handralăului i-a sărit din gură un dinte, iar nevestei un
pantof din picior. Știi mata ce-mi spune acasă? „Eu te-am cercat,
să văd cât de bărbat ești…”. Până azi, nu s-a mai dezlipit de mine
și mi-a căutat în cinste toată viața, iar pantoful acela stă și acum
pe o poliță, mărturie că tare mi-a fost și îmi e și acum dragă,
precum sarea în bucate, cum zice o poveste.

Alexandru ZUB

întâlniri de destin

FENOMENUL ROMÂNESC
ÎN RECURENȚĂ

P

reocuparea de a deﬁni un speciﬁc românesc
e veche şi poate ﬁ recunoscută, deja în
termeni istoriograﬁci, la cărturarii secolului
XVII, ale căror scrieri se vor nişte oglinzi menite a reﬂecta
„feliul neamului”, adică latinitatea lui străveche, alături de
„bunătăţile obicealnice, cunoştinţa cinstei şi nevoinţa spre
dânsa, învăţăturile şi vredniciile”, cum va spune Cantemir la
început de secol, cel care avea să vadă, spre sfârșit, lumea
europeană bruscată grav în deprinderile ei de gândire și
constrânsă la mari eforturi de adaptare.
Chestiunea speciﬁcului național s-a pus de aceea
mai pretutindeni, ca o nevoie de ﬁxare a identităților
colective într-o lume a schimbării precipitate. Cu atât mai
mult ea se punea în spaţiul cultural românesc, a cărui poziţie
geopolitică de răspântie favoriza un sentiment de dizlocare,
de pierdere a ﬁinţei proprii. De unde, pe de o parte, apelul
obstinat la ideea de „solie”, ca proiecţie salutară în viitor, iar
pe de alta aruncarea de ancore ﬁxative prin intermediul
istoriei: „Să ne ţinem, îndemna Kogălniceanu, mai ales de
cele trecute, ele pot să ne scape de pieire. Să ne ţinem – de
obiceiurile strămoşeşti, atât cât nu sunt împotriva dreptei
cugetări. Să ne ţinem de limba, de istoria noastră, cum se ţine
un om, în primejdie de a se îneca, de prăjina ce i se aruncă
spre scăpare!”. Îndemn dramatic, reiterat sub diverse forme
de-a lungul secolului XIX şi chiar mai târziu.
Întâia conﬂagraţie mondială a reînnoit problematica speciﬁcului naţional, alimentind dezbateri al căror reﬂex
istoriograﬁc nu e poate lipsit de interes. Analize de tot felul sau produs în perioada interbelică, pe această temă, în
etnologie, folcloristică, drept, sociologie, artă, întreţinînd un
viu interes public pentru problematica respectivă. Să amintim, din atîtea demersuri, adesea polemice, în primul rând
contribuţia lui C. Rădulescu-Motru, a cărui pledoarie pentru
un „personalism energetic”, prin opoziţie la „personalismul
anarhic”, era motivată ca studiu etnopsihologic, dar şi ca
încercare de pedagogie naţională. Vocaţia românilor ocupă
în lucrare un loc aparte. „Europa de astăzi, observa autorul,
cere de la popoarele sale o cât mai sinceră diferenţiere a
tipurilor naţionale după caracterele lor originale”, astfel ca
ﬁecare să poată da măsura întreagă a potenţelor lui.
Detestând zeﬂemeaua şi critica negativă, el recomanda, ca şi
Iorga, o puriﬁcare a moravurilor, punând pe seama şcolii şi a
unei intelectualităţi active răspunderea însănătoşirii
corpului social.
În legătură cu problema raselor a deﬁnit, tot pe
atunci, speciﬁcul naţional P. P. Negulescu, pe când P.
Comarnescu iniţia o analiză a aceluiaşi speciﬁc în cultură şi
artă, iar Lucian Blaga încerca o deﬁnire a lui stilistică. S-a
căutat şi o rezolvare în direcţia „localismului creator” (Al.
Dima), înţeles ca formulă de inserţie în plan universal. O
întreagă mişcare sociologică avea în vedere, simultan, aceeaşi complexă, inepuizabilă temă. D. Gusti sintetiza o
„sociologie a naţiunii”, în care ideea de speciﬁc îşi avea locul
ei, iar unul dintre colaboratorii săi de la Institutul Social
Român, MirceaVulcănescu, o deﬁnea sub unghi
fenomenologic, subliniind interesul unei asemenea
cercetări, presupusa ei sterilitate, primejdiile incluse, temele
principale, spre a conchide asupra necesităţii de a se
aprofunda mai sistematic întreaga chestiune. Aluzia la
sterilitate pare a-l privi pe Blaga însuşi, care declarase inutile
controversele pe această temă, căci nu puteau duce la un
rezultat, cu toată „dialectica” pusă la lucru. Propria-i
pledoarie în favoarea „revoltei suﬂetului nostru nelatin”
(Gândirea, 1921, 10) nu fusese tocmai bine înţeleasă şi
poetul ﬁlosof a trebuit să reclame cuvenitele nuanţe.
În fond, marea dilemă a societăţii româneşti după
războiul întregirii era legată de găsirea unui nou echilibru

între „tradiţie şi europeism” (M. Ralea), între dimensiunea
orientală şi cea apuseană a culturii, noastre. S-a putut apăsa
uneori pe cea dintîi, ca şansă la spiritualizare a etnicului
românesc prin ortodoxie şi s-au făcut chiar pledoarii la fel de
hotărâte pentru occidentalism. Revista Ideea europeană,
condusă de C. Rădulescu-Motru, e caracteristică pentru
această tendinţă. „Românismul, după părerea noastră, va
spune acesta mai tîrziu, este spiritualitatea care pune în acord
cerinţele vieţii româneşti cu noua spiritualitate europeană.”
Accentul se cuvenea pus de aceea pe prezent, pe îndrumarea
cuminte, sistematică, a comunităţii. A-i deﬁni speciﬁcul, originalitatea, prin componenta traco-getică era un fel de a ocoli
miezul problemei şi de a produce o inutilă diversiune. S-au şi
propus concomitent interpretări dintre cele mai judicioase,
întemeiate mai cu seamă pe folclor. Două din ele reclamă o
subliniere aparte, ﬁind vorba de încercări mai ample de sinteză a „suﬂetului românesc”: D. Drăghicescu şi Ion F.
Buricescu. Altele de mai mică întindere s-ar putea aminti
încă, numai spre a jalona oarecum o dezbatere căreia Camil
Petrescu îi atribuia un „caracter cronic”, în timp ce Petre
Pandrea o socotea doar expresie a unui moment istoric. Cine
nu s-a crezut în drept să spună ceva pe această temă? Filosoﬁ,
scriitori, sociologi, folclorişti, critici, pedagogi, aproape nici
un nume de oarecare însemnătate în epocă n-a rămas în afara
d i s p u t e i . „ S u n t e m î n t r- o e p o c ă d e l ă m u r i r e , d e
autointerpretare. Trebuie să ne întărim forţele şi să ne
identiﬁcăm temperamentul. Suﬂetul nostru încă nu e lămurit.
Avem nevoie de o deﬁniţie a fenomenului românesc”.
Îndemnul lui M. Ralea exprimă o preocupare
obsesivă a epocii şi s-a putut vedea că iniţiativele n-au lipsit.
Cea mai spectaculoasă e desigur sinteza lui G. Călinescu, în
care un capitol de încheiere tratează Speciﬁcul naţional.
„Toată problema la noi este de a formula personalitatea
noastră şi de a spori pe drumuri sigure creaţia de valori”,
observa autorul, după ce portretizează strălucit făptura spirituală a poporului său, atent la vechimea şi autohtonia rasei,
la „ﬁlosoﬁa de sus” a acesteia, la „fatalismul energetic”, la
discreţia şi modestia ei. Apatia de care s-a făcut atâta caz n-ar
ﬁ decât o „criză de deznădejde”. Ca şi N. Iorga, el a înţeles că
„speciﬁcul” nu e un dat peren, ci unul modiﬁcabil, aﬂat într-o
lentă dar continuă deplasare. Aceasta înseamnă că trebuie să
ne străduim mereu a lua cunoştinţă de noi înşine, onest, fără
complexe şi fără mimetisme. În fond, nota un alt
contemporan, „spiritualitatea românească rămâne un
deziderat” permanent, unul ce invită la o veşnică reluare. Căci
„în materie de cultură, observa E. Lovinescu, evoluţiile nu
sunt nici perpetui, nici lineare; când crezi că ai pus mâna pe
ţărm, un val te smulge departe în larg; pânza ţesută ziua se
desface noaptea; apele se ascund în nisip şi ciulinul creşte pe
marmura cetăţii ruinate”. Totul se repune pe tapet cu ﬁecare
generaţie; un început perpetuu ne marchează destinul. Când
se întîmplă ca o generaţie să trăiască şi un moment politic
inaugural, ca la 1918, sentimentul acesta e cu atât mai
stăruitor. Opţiunile se formează la limită, pledoaria pentru
latinitate devine la fel de insistentă ca şi aceea pentru autohtonia traco-getică. Tânăra generaţie simţea nevoia de a
redeﬁni speciﬁcul naţional şi a făcut-o uneori în forme
excesive, dramatice. Un număr din Acţiune şi reacţiune, al
doilea, era dedicat acestei chestiuni obsedante, iar mişcarea
de la Criterion a manifestat un interes acut pentru ea. Se
căuta, la sugestia contelui Kayserling, o unitate de stil şi s-au
propus, sub acest unghi, mai multe soluţii. „Postulat al
diferenţierii” într-o lume efervescentă, speciﬁcul naţional a
mobilizat în adevăr atenţia multora, mai ales a celor
preocupaţi de ordine şi simetrie socială.
Care ar ﬁ deci forţa centripetă ce asigură
solidaritatea noastră de destin? După Mircea Eliade, care a dat

o vreme tonul noii generaţii, acesta ar consta în „apărarea
pământului şi a libertăţii”, opera lui Eminescu însuşi neﬁind
decât un mijloc de a veriﬁca în planul culturii celula
naţională. Spiritul defensiv îi apărea ca deﬁnitoriu şi lui D.
Gusti care ştia să vadă aici, dincolo de ideologie şi program,
supunerea îndelungată la aceeaşi disciplină suﬂetească.
„Literatura, pământul şi sângele, iată trinitatea care
reprezintă o naţie în lume”, observa Liviu Rebreanu, în
termeni ce evocă permanenţele deﬁnite de N. Iorga, şi el
preocupat să distingă valoarea unor factori ca rasă, pământ,
idee, în viaţa unui neam. Puterea acestor elemente nu se
mântuie în epoca modernă şi nu poate ﬁ vorba de
monopolizarea speciﬁcului naţional de către un grup sau o
direcţie de spirit anumită. Cultura noastră întreagă îi poartă
pecetea indelebilă, ca postulat al conştiinţei creatoare.
Ce spune, sub acest unghi, istoriograﬁa? În secolul
XIX, ea dădea tonul, prestigiul simbolic al istoricului
precumpănind în sfera culturii. Cu toată autoritatea
personală a unor mari istorici, secolul XX n-a mai fost în
măsură să asigure acelaşi prestigiu breslei. Chiar şi în
deﬁnirea speciﬁcului naţional, temă predilect istoriograﬁcă
altădată, ponderea dezbaterii se plasează în altă zonă, acolo
unde critica literară se întâlnea cu ﬁlosoﬁa, sociologia,
etnologia şi alte discipline de interes umanistic. Prezenţa
istoricilor se leagă mai mult de sintezele menite a da contur
personalităţii globale a poporului nostru, ceea ce reclamă
desigur o sensibilă extensie de cadru.
Două momente de adâncire semniﬁcativă a problemei speciﬁcului se pot invoca: unul situat în prelungirea
Unirii Principatelor (Junimea); altul după desăvârșirea
unităţii noastre de stat. Cel dintâi a dus la sinteza lui Xenopol,
născută din convingerea că orice popor are „drept la trai şi
dezvălire”, ﬁind chemat să-şi dezvăluie potențele. Al doilea a
provocat, cum era şi ﬁresc, mai multe sinteze, concentrând
eforturile istoriograﬁei în direcții legate de dezvoltarea
internă a domeniului. Față de problemele spinoase, ca aceea
a speciﬁcului naţional, ea a păstrat o anume rezervă,
conştientă cum era că nu se pot încă face paşi decisivi în
această direcţie, Kogălniceanu avusese, de combătut
îndeosebi romanomania. Perioada interbelică e sfâșiată de un
antagonism la fel de dur între autohtonie şi europenitate, care
nu îmbrăţişa însă decât extremele.În alţi termeni, se punea
întrebarea: cât orient şi cât occident se aﬂă în ﬁinţa noastră
colectivă? Răspunsul nu putea ﬁ de ordin cantitativ şi nu
putea satisface pe toată lumea. Cercetările conﬁrmau tot mai
clar paradoxul unei opţiuni politice pro-apusene şi al unor
legături intime cu civilizaţia răsăriteană, „ai cărei
moştenitori legitimi şi integrali am fost”, după opinia lui N.
Iorga. A rezultat de aici o tensiune ce a marcat şi istoriograﬁa.
Deﬁnind rasa ca un produs complex şi în continuă modelare,
Iorga adopta până la urmă o atitudine voluntaristă cu privire
la identitate. Nu era singurul. S-a impus tot mai mult ideea de
a deﬁni această identitate în contextul ﬁresc de cultură sudest europeană şi de universalitate umană. Pe de altă parte,
cercetări complexe de caracter etno-sociologic înlesneau decelarea unui speciﬁc naţional. Concepţia însăşi despre „ﬁinţa
poporului nostru” se cuvenea schimbată, credea S.
Mehedinţi, care invoca pentru aceasta „coordonate
etnograﬁce”.
Resimţită mereu ca un minus de pedagogie, ca o
carenţă vitală în ce priveşte personalitatea colectivă,
chestiunea speciﬁcului implica aproape dela sine un proiect
formativ uşor decelabil din scrierile istorice, ﬁe că e vorba de
lucrări cu totul ocazionale ori de studii mai sistematice. G. I.
Brătianu recunoaşte pretutindeni în istoria noastră o
„cunoştinţă întreită a obârșiei, a misiunii, a unităţii, întărită
de sentimentul statornic de demnitate”. După el, „sensul
istoriei naţionale nu este nici pofta de cuceriri, nici setea de
câştig sau de reclamă”, ci încrederea în destin și în dreptate.
În acest spirit a căutat el să explice „enigma” şi „miracolul”
românesc, iar mai apoi biruinţa ideii de unitate, idee asupra
căreia poposea îndelung şi I. Lupaş, tratând-o ca pe o notă
caracteristică a istorici noastre.
Tema speciﬁcului naţional, reactualizată mereu în
cultura română, e una din cele care au dominat multă vreme
spiritele, dând loc la manifestări semniﬁcative şi în
istoriograﬁe, mai ales în
cea de proﬁl literar sau
artistic. Ea a dus la
limpeziri utile, într-o
vreme când „pedagogia
culturală maioresciană” se
dovedea insuﬁcientă şi o
nouă pedagogie se dorea
aşezată pe o mai bună
cunoaştere a realităţilor
româneşti, ﬁe acestea
trecute sau prezente.
( O p i n i a
studențească, XIV, 8 (105),
1987, p. 12.)
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„MISTERELE ONOMASTICE”
ALE IAȘILOR (XXXV)
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upă ce i-am purtat pe ﬁdelii cititori ai „Cronicii
Vechi” peste poduri și punți, pe la iazuri și mori
de vânt din partea răsăriteană („Anadolia”) a
Iașilor, deslușind sensuri și motivații denominative, trebuie să mai
zăbovim în această zonă, destule neguri toponimice stăruind pe aici
din vechime.
Mai întâi, Tătărașii, ăsta da mister, mai ales că pare
simplu, când e complicat, cu virtuți de curat iluzionism. Cine nu
știe azi în Iași ce poate însemna acest nume: un mare cartier în estul
orașului, de la B-dul T. Vladimirescu (de pe fosta Căcaină) și hăt
peste deal, până în albia Ciricului. Au scăpat de această cotropire
onomastică Ciurchi de la sud și Moara de Vânt de la nord. Dar
denumirea? Nu-i mare scofală, trebuie să ﬁ fost pe acolo niște
tătari. Dacă ar ﬁ așa de limpede motivarea, îndată aș pune jos
plaivazul electronic și aș trece repede la un mister mai apetisant.
Dar când cazi pe gânduri (fără să-ți rupi ceva în șocul căderii),
încep să bântuie prin ipoteze tot felul de năluci istorico-etimologice
de care nu-i lesne a te descotorosi. Istoriograful pătimaș (adică
oleacă bolnav de exactități documentare și tablouri clare) s-ar
întreba nu ce căuta neamțul în Bulgaria, ci tătarul în Tătărași, iar
lingvistul, ca să nu rămână mai pre(a)jos, te-ar încuia cu chestiunea
diminutivală, aducând în discuție, numai ca să te încurce, pe
arbănași și ungurași, grecotei și rușciori, turculeți și nemțișori,
țigănași și săsciori (bulgăroii având ceafa groasă, musai trebuie să
ﬁe mari și augmentativi, lăsând bulgărașii în seama jocurilor de
copii la săniuș). Vor ﬁ fost, adică, Tătărașii sau vecinii lor nu prea
îndepărtați, Tătărușii (Breazul de azi, astfel denumit în anul 1968),
locuiți de niște tătari mai mititei? Cu astfel de provocări, apucă-te
de croit din cuțitele deșteptăciunii tăioase și cu păharăle
stimulatoare ale imaginațiunii un lung prilej de vorbe și de ipoteze.
Iar când cineva aruncă în baltă pietroiul problemei dacă tătarii cu
pricina nu erau cumva niște robi țigani, să vedem dacă zece
înțelepți îl pot scoate din bulboana dracului sau din puțul gândirii
colective. Gâlceava ﬁind pusă în cheie ludică, doar ca să nu se
sparie de la început cetitoriul de uscăciunea dezbaterii istoricolingvistice, întoarcem foaia registrului academic și îndată ne și
poticnim de cioatele din pădurea de simboluri cețoase, care sunt
cuvintele, termenii, numele proprii. Calea înțelegerii ﬁind lungă și
întortocheată, o străbatem în două etape, cu nădejdea ca în misterul
lunii lui gustar să putem ajunge măcar într-un luminiș și să-i vedem
capătul în vinicer, totuși mai înainte ca tulburelul să saboteze
comunicarea, compromițând atât pe emițător, cât și pe receptor.
Sistematic (sau băbește) expunând chestiunile litigioase,
le pritocim apoi după cum ne învață didactica. Mai întâi, delimităm
spațial obiectul cu pricina, documentele și o sumă de diverse
informații îngăduind ipoteza de a vedea cea mai veche situare a
Tătărașilor pe malul stâng al Căcainei, între actuala stradă Vasile
Lupu și str. Tătărași, iar marginea despre răsărit va ﬁ fost pe traseul

str. Răchiți. Evident, nu ne interesează aici cele mai îndepărtate
locuiri umane pe care arheologii le pot dovedi din neolitic sau din
vremea carpilor, ci doar constituirea așezării medievale care va ﬁ
fost numită, începând de la un moment anume, Tătărași. Extinsă
spre nord, denumirea va desemna mahalaua din veacul al XVIIIlea, care ajungea până la str. actuală Eternitatea, dincolo de care se
întind Rufenii, iar spre est trecea deja către Spitalul Clinic de
Neurochirurgie și mai departe. Planul lui J. de Bajardi din 1819
arată întreg dealul, cu platoul său, ocupat de gospodării, cu case și
vii la marginea mahalalei, spre Ciric.
Prima mențiune a zonei datează din 15 aprilie 1628, când
Miron Barnovschi dăruia patru țigani robi mănăstirii cu hramul Sf.
Ioan cel Nou din Tătăraș (Ioan Caproșu și Petronel Zahariuc,
Documente privitoare la istoria orașului Iași ‒ DIOI, I, p. 249),
care fusese de curând ctitorită de hatmanul Nicoriță, în 1626-1627.
Este apoi prețioasă informația despre dania aceluiași domn, din 5
iulie 1629, când mănăstirea aﬂată „în târg în
Iași, în laturea Tătărașilor”, primea un loc de
20 de case și de chirvăserie (adică de
caravansarai), și loc de hăleșteu pe Valea
Ciricului, precum și scutiri pentru
poslușnicii ce se vor aduna acolo (Ibidem, p.
266). Locul acela, din jurul Mănăstirii lui
Nicoriță, a fost delimitat cu precizie de
inginerul Vasile Pop în anul 1840. Aceste
știri minimale datează apariția numelui
Tătărași cel târziu în veacul al XVI-lea,
arată așezarea în afara vetrei târgului și
explică dezvoltarea ei ulterioară ca
posesiune mănăstirească. Nu avem
informații despre construcția unei
chervăsării în Tătărași, dar este mirabilă
mărturia din anul 1749 a unui moșneag, care
știa că „la capul Râpii, în dreptul mănăstirii,
spre răsărit, era târgu cu dughene pe locul
mănăstirii, și să chema Târgul Cucului și să
vinde mai mult de mâncat” (Ioan Caproșu, DIOI, X, p. 432). Locul
târgului poate ﬁ identiﬁcat cu exactitate, pe str. Tătărași, între
capetele str. Nicoriță și str. Răchiți. Iată-l deci pe bunicul târgului
cucului din... Târgul Cucului binecunoscut, acesta ﬁind atestat abia
începând din anul 1816. (A se revedea episodul IV al serialului).
Pentru explicația numelui Tătărași, este de maximă
importanță deﬁnirea așezării medievale inițiale. Este aici o
problemă generală de cercetat mai aplicat de către istorici și una de
convenție terminologică, în care și toponimiștii au un cuvânt de
spus. Acum, pot doar să rezum în câteva întrebări unele
incertitudini și aproximări: pot ﬁ numite sate așezările formate pe
hotarul unui târg, devenite apoi mahalale (în secolul al XVIII-lea),

Ioan MILICĂ

LITERATURA DE BUCĂTĂRIE
n ciuda materialului documentar aﬂat la dispoziția
cercetătorilor, culturii române îi lipsește, încă, o istorie a
gustului gândită din unghi antropologic, ca panoramă a
scrierilor în care se oglindesc obișnuințele noastre culinare și
civilizația statului la masă. De la rețetele de gătit risipite prin
manuscrise și scrisori până la listele de mirodenii ascunse prin
documentele uitate de oameni și de timp, trecând prin cărțile de
bucate și prin scrierile călătorilor străini, literatura de bucătărie și
codul bunelor maniere alimentare furnizează indicii și instantanee
din spectacolul unei lumi în care Orientul și Occidentul se
suprapun.
Elocventă pentru bazarul de gusturi și arome care
domnește în regiunile istorice locuite de români este babilonia
etimologică din vocabularul culinar românesc. Denumirea
tocănițelor e ungurească, cea a cozonacului e bulgărească, ciorbele,
sarmalele, ghiveciurile și magiunurile au prototipuri turcești,
saramura e grecească, șnițelul e nemțesc și multe deserturi sunt
franțuzești. Mai aproape de zilele noastre, spaghetele, pizza și
lasagna sunt de proveniență italiană (această inﬂuența culinară are,
la noi, o vechime de vreo trei sute de ani) și, în plus, consumăm cu
entuziasm felurite soiuri de fast-food, semn că anglicismele ‒
chips, grill, hamburger, hot dog ‒ se ﬁxează în uz trecând mai întâi
prin stomac. Fără a epuiza lista straturilor etimologice, putem să
completăm lista de mâncăruri cu preparatele arăbești, indiene și
chinezești care își vor nemuri numele în dicționarele limbii române.
Circulația internațională a multor denumiri de ingrediente
și preparate de origine orientală sau occidentală ‒ peste 24.000 de
cuvinte înregistrate în cunoscutul Dictionary of Food.
International Food and Cooking Terms from A to Z (2005), publicat
de Charles Sinclair ‒ indică o globalizare accelerată a minunilor
bucătăriei, manifestată în dauna speciﬁcului alimentar local. Ca și
în cazul vestimentației, în care s-a instaurat deja domnia unui cod
cvasi-universal, pe teren culinar suntem mai aproape decât oricând
de imperiul unei noi ordini care ar putea avea ca urmare nivelarea
papilară a umanității. Totuși, într-o lingură de mâncare stă ascuns
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un întreg univers. Aceasta e constatarea prin care putem rezuma
rezultatele unor explorări lingvistice de încredere, întreprinse de
specialiști precum Petronela Savin, autoarea câtorva lucrări notabile
dedicate terminologiei alimentare românești.
Ceea ce, prin titlu, am considerat drept literatură de bucătărie
se concretizează într-un repertoriu deschis de texte al căror nucleu
este constituit de rețetele culinare. Ar ﬁ, însă, nedrept să restrângem
sfera literaturii de bucătărie doar la străvechiul gen al rețetelor, în
condițiile în care, în Europa secolului al XVIII-lea, se naște o specie
distinctă de discurs erudit, discursul care are ca obiect și ca pretext
soﬁsticata uniune dintre priceperea de a găti și arta delectării, adică
discursul gastronomic, materializat în lucrări precum Fiziologia
gustului (1825), capodoperă a magistratului Jean Anthelme BrillatSavarin (1755-1826), om de spirit și de lume pe care unii dintre
cărturarii contemporani îl numără printre părinții literaturii
panoramice, în timp ce ﬁlozoﬁ precum Michel Onfray îi găsesc loc în
galeria de portrete a iubitorilor de înțelepciune.
Deși înrudite, cele două feluri de scriitură nu se confundă. În
ciuda ocazionalelor ornamentări retorice, literatura culinară nu se
îndepărtează de propriul ei obiect, raﬁnarea priceperii de a găti. Pe de
altă parte, discursul gastronomic ne apare ca punere în scenă a unei
parade de cunoștințe, impresii și comentarii, iar criticul gastronom ni
se înfățișează ca regizor al respectivului montaj. Dincolo de
deosebirile stilistice rămâne statornică diferența creată de trecerea
vremii. Literatura rețetelor culinare e veche de când lumea, discursul
gastronomic e tânăr, ireverențios și plin de vervă. Putem, deci, da
crezare asirologului Jean Bottéro ‒ cunoscut la noi drept coautor al
volumului Cea mai frumoasă istorie a lui Dumnezeu (Editura Art,
2008) ‒ atunci când aﬁrmă că rețetele alcătuiesc un gen literar al
cărui început coincide cu zorii istoriei scrisului (a se vedea The
Oldest Cuisine in the World. Cooking in Mesopotamia, 2004). Mai
precis, literatura instrucțională a rețetelor păstrate pe tăblițele de lut
imprimate cu scriere cuneiformă atestă, alături de alte tipuri de texte:
administrative, comerciale, epistolare, juridice, literare, religioase
ș.a., existența unor nuclee stilistice ale limbii scrise: literar, religios,

în procesul extinderii ocupațiilor de tip urban și a unor relații
juridice speciﬁce dincolo de limita vetrei târgului respectiv? Ce
poate spune analiza toponimelor în această privință? Ce deosebiri
se pot constata, serial, între numele localităților din hotarul (moșia)
unui târg și cele din ocolul târgului? Consider că situațiile indicate
pot ﬁ formulate satisfăcător. Hotarele târgurilor din veacurile al
XIV-lea ‒ al XVI-lea ﬁind în stăpânire domnească și folosință
obștească, așezările apărute în perioada veche nu ar trebui
considerate și numite sate, care, în mod tradițional, aveau moșii
proprii și denumiri derivate din numele fondatorilor sau stăpânilor
feudali, de regulă cu suﬁxele -ești și -eni, ca în cazul satelor propriuzise, de ocol. Situația se menține și în secolele următoare, al XVIIlea și al XVIII-lea, când mari bucăți din moșiile târgurilor sunt
dăruite de domni unor mănăstiri sau boieri mari și mici, locuitorii
devenind bezmenari (chiriași ai terenurilor de sub case) și dijmași ai
locurilor de hrană, de vii și livezi. Documentele Iașilor ilustrează
bine această stare juridică și ﬁscală, iar cercetările recente (semnate
de L. Rădvan și Marius Chelcu) au evidențiat etapele evoluției
stăpânirii aici. C. Cihodaru (în Istoria orașului Iași, I, 1980, p. 69,
354, 355) menționa satele Broșteni, Tătărași, Munteni, Păcurari și
Rufeni, devenite, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
mahalale, ﬁind legate organic de oraș (p. 356). Câteva
amendamente trebuie imediat formulate: într-un singur document,
dintre zecile care menționează aceste nume, se folosește termenul
sat (pentru Munteni, în anul 1805, cf. „Ioan Neculce”, fasc. 8/1928,
nr. XCI, p. 130), Broștenii s-au format ca
extindere treptată a vetrei târgului spre
sud, în șesul inundabil al Bahluiului,
Păcurarii (ca și Șorogarii) au fost la
început mici cotune de gospodării de
neamuri, iar Rufenii de sub Moara de Vânt
au apărut ca un transfer de locuitori de
după anul 1800. (Despre această mahala,
vin lămuriri într-un episod viitor).
Așezările inițiale de pe hotarul târgului
Iași (și ale altora) ar trebui considerate
cotune constituite din coloniști și oameni
de adunătură, bejenari, grupuri etnice sau
familiale, cu ocupații speciﬁce în spațiul
agricol: grădinari, vieri, livădari,
crescători de vite, de unde derivă aspectul
de așezare rurală, de sat tradițional, cum îl
va ﬁ avut și Tătărașii de dinainte de 1628.
Dar acum, după ce credem că am luminat
ceva, se încețoșează iarăși trecutul.
Dacă nu vom putea ști mai precis, până la apariția (în
principiu posibilă) a altor documente cu atestări ale denumirii
Tătărași, momentul formării cătunului, răsar noi întrebări:
Tărărași este un plural lexical sau antroponimic? Care este sensul și
motivarea formei diminutivale a cuvântului? Ce realitate se
ascunde în spatele etnonimului? Ce poate sugera repartiția
teritorială a toponimelor din seria etnonimului tătar? Au fost cei
mai vechi locuitori ai cătunului ieșean tătari sau robi țigani? Le
formulez acum, pentru a da cititorului teme de fantazare în nopțile
de vară, cu promisiuni de răspunsuri în episodul următor. (Mais,
promettre et tenir sont deux).

administrativ, economic, epistolar, științiﬁc și tehnic. Dacă
adăugăm că cele mai vechi rețete culinare păstrate în izvoare scrise
datează de la mijlocului mileniului al treilea î.Hr., ne pare cu totul
inexplicabilă rezerva multor stilisticieni români și străini de a
recunoaște existența și stabilitatea unui registru instrucțional al
stilului tehnic, mai cu seamă că, în prezent, orice bun de uz casnic și
personal, de la semipreparate la medicamente, este însoțit de un
ghid textual din ce în ce mai detaliat, în care sunt cuprinse
instrucțiunile de utilizare.
Pentru iubitorii de literatură, străvechea Mesopotamie este
tărâmul de legendă al regelui Ghilgameș, dar nu este mai puțin
adevărat că istoria începe la Sumer (Noah Kramer) și nu sunt mulți
cei ce astăzi mai iau aminte la amănuntul că împărțirea anului în 12
luni este o născocire sumeriană, după cum s-a uitat și că micile texte
care ne îndrumă să gătim au un tipar compozițional aproape
neschimbat de peste patru mii de ani. Dubla segmentare a rețetelor
culinare, constând din partea referitoare la denumirea produsului și
partea privind modalitatea de preparare a acestuia, a fost primenită
abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, prin izolarea secțiunii
de înșiruire a ingredientelor.
În prezent, rețetele incluse în cărțile de bucate evidențiază
trei izotopii textuale: a) enumerativă, identiﬁcabilă mai cu
precădere în secvența dedicată prezentării ingredientelor; b)
procedurală, materializată în îndrumările de preparare redate prin
verbe dinamice de tipul a lua, a pune, a tăia, a ﬁerbe, a prăji etc. și
c) instrucțională (comentativă), cuprinzând aprecieri, explicații,
sfaturi și recomandări privind ustensilele și tehnicile optime de
gătit. Mai mult decât atât, rețetele de gătit pot ﬁ împărțite în două
clase, rețetele de uz comun și cele destinate profesioniștilor, însă
această graniță tinde să devină din ce în ce mai difuză, pe măsură ce
gătitul a căpătat rol de divertisment, funcție întreținută mai cu
seamă prin programe și concursuri de televiziune cu proﬁl culinar,
grație cărora se popularizează cunoștințe din ce în ce mai
specializate referitoare la resursele, mijloacele și tehnicile optime
de a pregăti un anumit preparat. În aceste emisiuni, care ar ﬁ
provocat dezgustul cetățenilor romani împătimiți de luptele cu
gladiatori, rețetele de gătit sunt adesea integrate în „felii de viață”,
adică în montaje narative cu evidentă încărcătură persuasivă, prin
care se urmărește co-interesarea și creșterea audienței. „Rețeta” are,
fără îndoială, succes, din moment ce, în România, astfel de
producții televizuale sunt urmărite de aproape 1,5 milioane de
telespectatori/minut, în timp ce documentarele difuzate în
emisiunea „Teleenciclopedia”, cel mai longeviv program românesc
de popularizare a științei, sunt urmărite, în medie, de 400.000 de
telespectatori/minut. Se împlinește, parcă, vorba lui Creangă: „pe la
noi, cine are bani bea și mănâncă, iară cine nu, se uită și rabdă”.

Laura Carmen CUȚITARU

ipoteze

POATE LIMBA SĂ MODIFICE
FELUL ÎN CARE PERCEPEM REALITATEA?

A

nul trecut, în Statele Unite a fost lansat
Arrival, un ﬁlm de sci-ﬁ (ajuns și în
cinematografele noastre sub titlul Primul
contact), al cărui succes se datorează, în parte, și fascinantei
ipoteze lingvistice de la care pornește.Pe scurt: douăsprezece
nave extraterestre aterizează simultan în locuri diferite de pe
planeta noastră și staționează săptămâni întregi fără a da semne
de ostilitate. Marile puteri militare intră în alertă căutând să
descifreze scopul venirii lor. Secondați de trupe speciale,
americanii Ian Donnelly (ﬁzician) și Louise Banks (poliglotă și
expertă în lingvistică) interacționează cu două uriașe ﬁințe
heptapode, în interiorul uneia dintre nave, separați de un perete
transparent prin care încearcă să comunice.
Pornind de la simbolurile proiectate de heptapozi pe
perete, niște semne circulare singulare cu conﬁgurații simultane
care fac imposibilă identiﬁcarea unui început și a unui sfârșit,
Louise înțelege că sistemul lor de comunicare nu cunoaște
liniaritatea scrierii și vorbirii umane, deci nu se supune
secvențialității care guvernează pe planeta noastră orice limbă.
În ﬁnal, ajunge să descifreze și să stăpânească limba
heptapozilor, fapt care îi conferă capacitatea de a se sustrage
liniarității temporale și de a percepe timpul ca pe un continuum,
ceea ce înseamnă și accesul direct la orice evenimente din
viitor.Cheia înțelegerii acestui excelent ﬁlm (din care nu
dezvălui mai mult pentru a nu strica plăcerea acelora care nu l-au
văzut încă) e dată de întrebarea pe care ﬁzicianul o adresează, la
un moment dat, lingvistei: e adevărată teoria conform căreia,
dacă înveți o limbă străină, creierul se reconﬁgurează? Louise o
identiﬁcă drept „ipoteza Sapir-Whorf”, nedemonstrată până în
prezent și, la sfârșit, devine dovada vie a valabilității acesteia.
Ideea că limba inﬂuențează gândirea (fenomenul
invers e de la sine înțeles) nu e una nouă. Americanii cred că
această teorie a fost formulată de lingviștii americani ai
începutului de secol XX, însă rădăcinile sale se regăsesc pe
întreg parcursul lingvisticii germane dintre secolul al XVII-lea
(Leibniz) și începutul secolului al XIX-lea (Humboldt). Trebuie
să precizez însă că efortul de identiﬁcare a raporturilor de forță
dintre limbă și gândire a vizat, tot timpul, limba maternă a unui
om, și niciodată (până de curând) o limbă străină. Alăturarea
celor două nume, Sapir și Whorf, care sugerează (fals)
conlucrarea celor doi lingviști, reﬂectă o percepție comună
conform căreia Whorf, student de-al lui Sapir, a dus la extrem o
idee formulată mai întâi de mentorul lui.
Ce susține Edward Sapir, mai exact? Într-o conferință
din decembrie 1926, lingvistul-antropolog declară că omul se
aﬂă la cheremul limbii în care se exprimă comunitatea în care
acesta trăiește. Lumea reală este în mare parte construită
inconștient pe obișnuințele lingvistice ale grupului. Ceea ce
vedem, auzim și simțim în genere este dictat de limba care ne-a
fost transmisă și care ne predispune la anumite tipuri de
interpretare a realității.În altă parte, Sapir spune că diversele
categorii gramaticale (genul, cazul sau timpul) ne fac să
proiectăm inconștient aceste așteptări implicite asupra câmpului
experienței. Nu experiența ne face să le descoperim, ci ne sunt
mai degrabă impuse cu tiranie de formele limbii, care ne
orientează apoi percepția și comportamentul. De exemplu,
cineva desenează niște linii de diverse forme, iar noi le percepem
ca ﬁind drepte, strâmbe, curbe sau în zigzag numai din cauza
sugestivității clasiﬁcatorii a termenilor lingvistici înșiși.
Dacă Sapir vizează vocabularul, adică numele pe care
omul le dă lucrurilor din lume, Whorf, la bază inginer chimist,
fără studii ﬁlologice, merge mult mai departe, având în vedere
sintaxa, adică felul în care omul relaționează numele lucrurilor.
El susține că gramatica unei limbi e mult mai mult decât un
simplu instrument de expresie a ideilor: de fapt, le modelează, e
un program care ghidează activitatea mentală și analiza
impresiilor. Modul în care percepem lumea înconjurătoare este
dictat de limba noastră maternă, categoriile acesteia impunândune să descriem și să interpretăm realitatea în tot atâtea feluri câte
limbi există pe planetă. De aici rezultă că o descriere a lumii cu
adevărat liberă, obiectivă, nu este posibilă câtă vreme gândirea
este turnată în forme (lingvistice) ﬁxe, pre-existente.
În sprijinul acestei ipoteze, Whorf aduce argumente
din limba indienilor Hopi din Arizona, despre care obține date
prin chestionarea unui singur informant, locuitor în New York
City, timp de trei ani. Un astfel de argument privește modul în
care este exprimată categoria timpului în limba amerindienilor
Hopi în contrast cu limbile europene. În acestea din urmă, timpul
este văzut ca o succesiune de evenimente grupabile în trecut,
prezent și viitor; ca și spațiul, timpul este cuantiﬁcabil și împărțit
în unități (de la nanosecunde la eoni). În schimb, Hopi ar ﬁ o
limbă fără timp (timeless), în care împărțirilor europene le-ar
corespunde markeri epistemici: raportarea directă – pentru
trecut, așteptarea (expectation) – pentru viitor, și forma nomică
(cu validitate generală) – pentru prezent, ceea ce ar arăta că
vorbitorii ei nativi percep altfel timpul.(În paranteză ﬁe spus,
toate aceste aﬁrmații și multe altele au fost contrazise în anii
șaptezeci și optzeci de studiile lui Helmut Gipper și ale lui
Ekkehart Maalotki, din care rezultă că Hopi au diviziuni
calendaristice ale timpului destul de soﬁsticate).

Începând cu anii nouăzeci, ipoteza lui Whorf cunoaște
un reviriment nemaivăzut, ajungând să ﬁe vehiculată și testată în
medii interdisciplinare. Ca să dau un singur exemplu: într-o
conferință din 2012, economistul behavioral Keith Chen susține
că limba maternă e capabilă să ne afecteze capacitatea de a
economisi bani! Chen aduce în discuție rezultatele cercetărilor
sale (făcute împreună cu o echipă de la Yale) privitoare la
legătura dintre limba maternă și comportamentul de
economisire. În mintea vorbitorilor unor limbi care nu au
markeri gramaticali temporali (cum e chineza mandarin),
prezentul nu ar ﬁ disociat visceral și subtil de viitor, ceea ce ar
face mai ușoară economisirea decît în cazul vorbitorilor care, din
cauza distincțiilor lingvistice, percep viitorul ca pe ceva
îndepărtat, diferit de prezent, lucru care nu ar încuraja
economisirea.
Ipoteza lui Whorf se referă, așa cum am mai spus, strict
la limba maternă, dar întrebarea ﬁzicianului Ian o extrapolează la
limbile străine. Această extrapolare nu se regăsește însă doar în
ﬁlm, ci și în realitate. În prezent asistăm la o adevărată explozie
de studii și experimente (făcute de antropologi, sociologi,
psihologi sau lingviști americani – toți de orientare cognitivistă)
prin care se merge și mai departe: dacă limba maternă îți dictează
un tip de percepție a realității (deși nu a demonstrat asta nimeni
până în prezent!), atunci stăpânirea unei limbi străine îți oferă
acces la un alt fel de percepție.
O singură exempliﬁcare: Lena Boroditsky, profesor de
psihologie și neuroștiință la Universitatea Stanford, abordează
problema timpului la vorbitorii de engleză, arătând că aceștia
folosesc metafore spațiale temporale (viitorul e în față, trecutul e
în spate), în contrast cu vorbitorii de chineză mandarin, care
utilizează metafore spațiale verticale (viitorul ﬁind în sus iar
trecutul în jos), ceea ce ar demonstra că ei văd timpul diferit. Cele
mai simple aspecte de percepție temporală pot ﬁ afectate de
limbă, spune Boroditsky, aducând ca argument faptul că
vorbitorii de engleză relaționează durata cu lungimea (spunând,
de exemplu, o pauză scurtă), pe când grecii și spaniolii
relaționează durata cu cantitatea (spunând, așadar, o pauză mică)
– fac o... mică paranteză aici pentru a mă întreba ce s-ar putea
spune despre vorbitorii români, care spun atât pauză
scurtă/lungă cât și pauză mică/mare.
În realitate, natura umană pe care o împărtășim cu toții
ne face să percepem realitatea în același fel, mai mult sau mai
puțin. Faptul că o descriem diferit e altceva. Diversitatea
lingvistică reﬂectă, mai curând, cred eu, bogăția resurselor
mentale de care dispune omul. Gândindu-ne la un exemplu
concret: chinezii nu dispun în limbă de o formă verbală distinctă
prin care să exprime modul subjonctiv (din engleză și franceză,
căruia îi corespunde conjunctivul românesc), mod al irealității și
supoziției, folosit în opoziție cu modul indicativ, al realității.
Înseamnă că ei nu se pot exprima ipotetic? Nu, acest lucru
înseamnă doar ceea ce este: chinezii folosesc alte categorii și
mijloace gramaticale pentru a exprima ceea ce românii, englezii,
francezii și alții codiﬁcă printr-un mod verbal.
Am spus deja că verbul din limba chineză mandarin
(vorbită în Beijing, considerată normă literară între sutele de
dialecte) este lipsit de markeri gramaticali temporali. Româna
folosește a voi pentru a marca acțiunile viitoare
(voi/vei/va/vom/veți/vor urmate de verbul de conjugat) iar
engleza are, corespunzător, formele shall/will; pentru trecut,
româna dispune de alte auxiliare (am/ai/a/am/ați/a plus verb la
participiu trecut) sau morfeme speciﬁce atașate direct la verb
(pentru imperfect, perfect simplu, mai-mult-ca-perfectul), pe
când engleza are forme de trecut distincte de inﬁnitiv (go-went)
sau morfeme (play-played). În chineza mandarin, acestea nu
există. Timpul gramatical se exprimă prin adverb: Eu merg ieri.
Eu merg azi. Eu merg mâine, forma verbală rămânând
neschimbată. Aceasta nu înseamnă că vorbitorii disting timpul ca
pe un continuum, ci doar că, lingvistic vorbind, marchează diferit
categoria gramaticală.
Bilingvii sau poligloții nu percep și nu înțeleg realitatea
altfel decât ceilalți (chiar dacă ajung să viseze în altă limbă, cum
se întâmplă cu Louise, în ﬁlm, și cum se întâmplă și în realitate cu
aceia care stau suﬁcient de mult într-un mediu vorbitor de altă
limbă decât cea maternă). Nici o limbă străină nu este în stare să
reconﬁgureze circuitele cerebrale, deoarece acestea sunt, în
modul cel mai concret cu putință, modelate de interacțiunea cu
mediul.
Desigur că diferențele de vocabular (deși Whorf
vizează sintaxa, am văzut aceasta) sunt motivate (și) de condițiile
geograﬁce; însă timpul (concept crucial în ﬁlm) este, pe Terra, o
categorie obiectivă, ontologică, ﬁxată prin mișcări planetare ce
impun relații de tip cauză-efect și în care succesiunea face
regulile. Spațiul și timpul ne sunt date ca repere obiective pentru
a putea funcționa corect toată viața în această lume și nu în alta.
Nenaturalul mediului însuși poate duce la reacții viscerale: în
experimentele terestre care implică pierderea reperelor spațiale,
dezorientarea provoacă de la simplul vertij la pierderea
cunoștinței (pe când în ﬁlmul discutat, echipa care intră pe
culoarul navei merge pe tavan fără probleme).
Lingvistica cognitivistă de azi, care folosește date din

domeniile cele mai variate, de la neurologie la informatică,
arată că liniaritatea timpului și alcătuirea biologică a omului fac
să nu putem ieși dintr-un anumit tip de percepție indiferent câte
limbi străine cunoaștem, și aceasta numai pentru că toate sunt
modelate, repet, de și pentru realitatea pământească. Limba,
oricare ar ﬁ ea, este experiență codiﬁcată lingvistic.
Condiționarea biologică a capacităților noastre este
atât de mare încât limba unei rase extraterestre ar ﬁ greu - dacă
nu imposibil - de decodat, din moment ce folosim algoritmuri
matematice după care funcționează propriul ADN.Ar ﬁ de
presupus că limba unei rase extraterestre este și ea modelată de
propriul mediu, ca să corespundă necesității de descriere a
realităților proprii. Dacă mediul Terrei și cel al altei planete nu
ar avea absolut nimic în comun, atunci chiar dacă am avea în
fața ochilor imagini ale acelei planete nu am ﬁ în stare să
identiﬁcăm lucrurile la care ne uităm, pentru că nu ar
corespunde cu nimic din lumea noastră. Am suferi de ceea ce se
cheamă în neurologie agnozie vizuală: imposibilitatea
recunoașterii formelor.
La auzul limbii vorbite de rasa extraterestră am suferi,
fără dubii, și de agnozie auditivă. Când, la începutul ﬁlmului,
Louisei i se pune o casetă cu înregistrarea audio a unei
comunicări în limba extratereștrilor, cerându-i-se să o traducă,
imposibilitatea sarcinii este evidentă pentru orice lingvist:
amalgamul de sunete este o masă amorfă care nu corespunde
sunetelor (fonemelor) nici unei limbi de pe Pământ, deci nu au
cum sa ﬁe recunoscute, ci doar auzite, înregistrate, fără să li se
poată atașa vreun sens. Fenomenul se întâmplă însă și pe
planeta noastră:o plescăitură din limbă, care pentru unele
popoare africane reprezintă un fonem din inventarul sonor al
limbii lor materne, nu reprezintă nimic de acest fel pentru un
european. Pentru un român sau un englez, o plescăitură sau un
clic din limbă va ﬁ un sunet biologic și nu lingvistic.Va ﬁ un
zgomot. Neavând un corespondent în reprezentările noastre
mentale sonore, nu poate ﬁ recunoscut ca atare (ca să recunoști
trebuie mai întâi să cunoști).
Oricum ar ﬁ, whorﬁanismul, neo-whorﬁanismul și
noile sale dezvoltări continuă să exercite o fascinație de
necontestat, nu numai din cauza spectaculozității premiselor de
la care pleacă, ci și datorită diﬁcultății cu care pot ﬁ demonstrate
științiﬁc. Ne putem imagina că performanța Louisei, eroina
ﬁlmului, ar putea ﬁ atinsă doar în condițiile debarasării de
materialul biologic, constrâns de timp și spațiu, cu alte cuvinte,
dacă ar ﬁ doar spirit. Însă exercițiul de imaginație nu trebuie să
se oprească aici, deoarece, dincolo de toate aspectele lingvistice
sau de altă natură, ﬁlmul ridică și o problemă ﬁlosoﬁcă: ce ai
face dacă ai putea vedea viitorul. Heptapozii consideră că fac un
dar rasei umane, dar spectatorul trebuie să decidă personal dacă
mărul e otrăvit sau nu.

● LITERE
Traian D. LAZĂR
Raluca ANDREESCU

istorie literară

NEPOTUL LUI ION CREANGĂ (II)
STELIAN UNGUREANU – POETUL MILITAR

N

e-am ﬁ așteptat ca poezia Cartea des nului să
conțină referințe la soarta poetului și a cuplului
greu încercat de război. Textul este, însă, o
introducere generală la proiectata dramă istorică anunțată de
autor. Ni se înfățișează atotputernicia divinității: În cartea ta
ascunsă-n nori/ Vin îngerii să scrie;/De-acolo toate le măsori,/ Cu
fericiri, sicrie... Divinitatea decide soarta tuturor, oameni de rând
sau regi: Copilului ce s-a născut,/ I-ai scris acolo nume,/ Îi dai
speranțele ca scut/ Și drumul lung în lume.
Puține dintre poeziile volumului Popas la Frontiere mai
reﬂectă perceperea directă a realităților războiului,
majoritatea ﬁind scrise după internarea în spital, exprimă
trăiri indirecte ale confruntării armate, în strategie
eseistică. Ilustrative în acest sens sunt titluri precum
Sevastopolul, Eroilor de la Stalingrad, Orga lui
Stalin.
Pe coperta a patra a volumului, cititorii
sunt înștiințați că autorul pregătește noi cărți
(Cartierul roșu – roman, Sud –Est. Fragment din
război, în colaborare cu Dott Vitaliano
Logosten), și că volumul Canonada Frontului –
nuvele de amor și moarte, se aﬂă sub tipar. Ne
propunem, deci, să extindem investigația noastră
și asupra altor creații ale necunoscutului, până
acum, Stelian Ungureanu. Ideile proiectului de
roman Cartierul roșu sunt preﬁgurate în poezia
Cartierul roșu, exprimând anticomunismul ce-l
anima pe poet. Cartierul roșu nu era altceva decât lumea
organizată după principii comuniste în URSS: Cartierul
roșu/ Cu aspect drăcesc/ Își înalță coșu/ Binelui obștesc! În
acest cartier, copiii trăiesc în mocirlă, mamele plâng, cocostârcul nare loc de cuib, Pe-ntinse ogoare/ Munca este clacă, iar rândunica
cere mântuire...
În ceea ce privește realizarea proiectelor sale, ca să facem
trimitere chiar la versurile din Cartea destinului, Creatorul nu
împărtășește nimic din știința sa, muritorilor (Nu spui nimic, când
toate știi) și dispune discreționar de viața acestora (distrugi fără
sﬁală). Aceste ”răzvrătiri” se explică și prin faptul că necazurile
rănilor căpătate în război se întorc, - și, se pare, nu-l vor părăsi
niciodată – Stelian Ungureanu ﬁind nevoit să reia calea spitalelor.
Internat în spitalul din Sinaia, a avut prilejul (nesperat) ca, la 19
aprilie 1944, să-i ofere reginei-mamă Elena, cele două volume de
poezii, cărți care, pe o cale încă necunoscută, au ajuns, după
abdicarea regelui Mihai, în biblioteca SJAN Prahova.
După alte operații și tratamente, probabil pentru a ﬁ mai
aproape de familia, care locuia în București, a fost evacuat la
Spitalul Floreasca (18 octombrie 1944) și trecut în evidența
Cercului Teritorial Ilfov (25 noiembrie 1944). În timpul cât a stat în
spitalul 415, „ﬁind un element inimos și de valoare, dovedind o
temeinică pregătire militară și experiență de război, a fost ales și

numit cu instrucția plotonului trupei spitalului. Deși rănit foarte
grav la picior, din spirit de organizare, pricepere și sacriﬁciu, a
îndeplinit în mod excepțional misiunea încredințată.
Conform instrucțiunilor Ministerului de Război, pentru
organizarea ordinei, disciplinei și moralului răniților și bolnavilor
în spitalele de zonă interioară, a fost numit șeful serviciului cultural
pe spital de Domnul General de Brigadă Lambru Șerban, în care
calitate a organizat numeroase serbări ostășești și culturale pentru
destinderea suﬂetească a răniților, obținând rezultate excelente,
ﬁind iubit și apreciat de toată lumea (personalul și răniții din
spital)”. (Arhivele militare, f.55).
Certiﬁcatul medical semnat de Lt. Col. Dan
Berceanu, descriiind o nouă suită de intervenții
chirurgicale, indică precara stare de sănătate a acestui
admirabil luptător în războiul reîntregirii. Calitățile
moral-volitive ale oﬁțerului Stelian Ungureanu,
frecvent subliniate de șeﬁi săi ierarhici în foile
caliﬁcative, sunt conﬁrmate, printre altele, de faptul
că „în timpul cât a fost în spital și-a întrebuințat
timpul îndelungat de spitalizare pentru pregătirea
și ridicarea sa intelectuală, luându-și în timp de 1
an și 8 luni licența în drept”. Din documentele
existente la dosar, rezultă că studiile de drept au fost
efectuate în perioada 1945- 31 iulie1946.
Stelian Ungureanu se aﬂa încă în spital
când, la împlinirea a doi ani de la actul din 23
august 1944, a fost înaintat la gradul de
căpitan. Caliﬁcativul „merită a înainta la
gradul de căpitan la alegere” a fost susținut
de șeful spitalului Z.I. 415 Sinaia,
comandantul Cercului Teritorial Ilfov și aprobat
de comandantul Corpului 2 Teritorial și generalul
adjutant C Sănătescu de la Inspectoratul 2 Armată.
Bolnavul-convalescent s-a restabilit cu
diﬁcultate. Fiind chemat la Cercul teritorial Ilfov
în iunie 1945, a răspuns/comunicat, la 9 iunie
1945, că se aﬂă în Sanatoriu. S-a prezentat abia la
24 septembrie 1946 și, după un concediu medical,
și-a început serviciul la 8 noiembrie 1946.
Comisia medicală a Comandamentului Cercului 2
Teritorial îl clasase „ca invalid cu 60 % bun pentru
serviciu”. Deși în unele documente apare ca
îndeplinind funcția de comandant al companiei Depozit
de la Cercul Teritorial 2 Ilfov, alte documente probează că a
îndeplinit misiuni în subordinea biroului 2 al Regiunii a II-a
militare, în perioada 1 noiembrie 1946 -30 august 1947.
De la 8 noiembrie 1946, avându-se probabil în vedere
studiile juridice, reputația de om de cultură, calitățile dovedite în
timpul cât a fost șef al serviciului cultural în Spitalul 415 și
necesitățile impuse de organizarea alegerilor parlamentare de la 19

”LACRIMA
DIN CÂNTEC”

umilinţele acelui timp s-au inﬁltrat discret în metaforele textului,
încercând să sugerez, de altfel ca şi alti autori, că timpurile sunt
trecătoare, dar marile trăiri şi sentimente sar peste vremi, merg
înainte ca şi copiii cu cheile la gât care "aleargă neopriţi de
orizonturi,/ ca o lumină trec peste urât/ fără a ţine cont de timp, de
conturi.”(...) Mă întrebaţi dacă m-am simţit învins vreodată în acele
vremuri; bineînţeles că am trăit chiar şi în viaţa mea de profesor
umilinţe apăsătoare, dar poezia era soldatul meu de plumb care m-a
reechilibrat, mi-a adus o victorie suﬂetească.
(...) Nu cred că despre profesorul de română Dumitru
Ţiganiuc s-ar înşira doar amintiri pozitive, dar sunt sigur că au
rămas şi secvenţe de neuitat în memoria multora dintre elevii mei.
Aş aminti că uneori eu însumi am fost surprins de reacţia foştilor
mei elevi. Acum trei ani, în vara destul de încinsă, mă întorceam de
la gară şi aşteptam ca un maxitaxi să mă ducă în centru. Maşina vine,
oamenii se îngrămădesc să urce şi şoferul mă solicită să mă aşez
lângă dânsul. Maşina porneşte, eu dau să-i plătesc şoferului, dar el,
cam trecut de patruzeci de ani, îmi zice: "Nu mă mai recunoaşteţi,
dom'profesor, v-am fost elev la "Laurian" şi mereu am regretat că nu
v-am ascultat sfatul să învăţ. N-aţi fost un om rău, dom' profesor, neaţi vrut binele, dar mulţi ne-am trezit prea târziu". Nu pot uita
vorbele fostului meu elev, de aceea şi cred că viaţa mea a avut un
sens.
(...) N-aş spune că-n activitatea mea literară am cunoscut
pe toţi poeţii şi scriitorii plecaţi de la Botoşani, cândva, sau trăind şi
scriind sub cerul botoşănean. Dacă i-am cunoscut pe unii, atunci mi
i-am apropiat prin cărţile lor, realizându-le cronici de susţinere şi
apreciere, ﬁind convins că nivelul talentului şi creaţiei acestor
condeieri nu este cu nimic mai prejos de ceea ce se publică şi se
susţine în revistele literare centrale.
(...) Cred că n-am fost zgârcit cu caietele mele, dar
exigenţa faţă de mine însumi m-a făcut să ocolesc, adeseori,
paginile revistelor sau presa tipograﬁcă. (...) În condiţiile de azi,
sociale şi spirituale, destinul scriitorului, şi îndeosebi al poeţilor,
poate ﬁ asemănat cu Fata Morgana, rătăcind prin deşertul Sahara.
Să nu uităm însă că sub dunele mişcătoare se aﬂă apa – element vital
ce trebuie asociat cu un al doilea element vital – creaţia. La
şaptezeci de ani nu pot să ridic steagul unui optimism insolent, dar
cred că vitregia vremurilor nu poate seca izvoarele vitalităţii
generaţiilor. Şi-apoi se cuvine să sperăm că şi deasupra noastră
tronează lumina Marelui Creator.

D

e la Botoșani, ne-a venit vestea trecerii la cele
veșnice a poetului Dumitru Țiganiuc (24 martie
1941-6 iulie 2017). Născut în comuna Ripiceni,
pe malul Prutului, Dumitru Țiganiuc a onorat, deopotrivă, prin
prezența și prestația sa, breasla profesorilor (de limba și literatura
română) și breasla scriitorilor. Încă student ﬁind, a debutat, în
1964, în ”Luceafărul”, ulterior publicând în majoritatea revistelor
din țară, cu precădere în ”Convorbiri literare”, ”Cronica”
(inclusiv ”Cronica veche”), ”Caiete botoșănene”/Hyperion.
Editorial, a debutat la ”Junimea”, cu volumul Prin departe şi
aproape (1976). Alte apariții: Pasărea de iarbă, Aceeaşi lumină,
Ecranul de iarbă, Zidul de lacrimă, File din duminica orbului, Peste
nopțile noastre, fulgere așteptate. Înafara unor recunoașteri din
partea breslei scriitoricești (premii ale Filialei Iași a USR),
Dumitru Țiganiuc a primit titlul de Cetățean de Onoare al
Municipiului Botoșani, iar în ianuarie 2000 i s-a conferit, prin
Decret Prezidenţial, Brevetul şi Medalia comemorativă „150 de ani
de la naşterea lui Eminescu”, pentru contribuţia sa deosebită la
promovarea operei eminesciene.
Mărturisirile inserate aici, sunt parte dintr-un interviu
acordat poetului Nicolae Corlat, în 2011, apărut în revista
Hyperion și preluat de noi de pe site-ul Știri Botoșani.Lacrima din
cântecul lui Dumitru Țiganiuc ne va tulbura încă. (Nicolae
Turtureanu)
(...) Poezia mea s-a ﬁltrat de la început prin pâinea curată a
lacrimilor mele şi ale mamei mele, de aceea tonurile elegiace nu sunt
construite ca-ntr-un joc, ci naturale, autentice. Nu cred, însă, că
oricine a suferit şi a plâns devine poet. Poezia se naşte şi din har, dar
şi din şcoală, din iubirea faţă de cărţi, care încă din copilărie era
uneori mai importantă decât pâinea zilnică.(...) Peste întuneric,
nedreptăţi şi suferinţe, lacrima din cântec a devenit punctul meu real
de sprijin.
(...) Odată cu volumul "Aceeaşi lumină", apărut la Editura
Junimea din Iaşi, reacţiile versului meu faţă de asperităţile şi

noiembrie 1946, la care militarii primiseră drept de vot, căpitanul
Stelian Ungureanu a fost numit Șef al Serviciului de Informațiuni al
Cercului Teritorial. A depins și primit ordine, prin Comandamentul
2 Teritorial, direct de la Marele Stat Major, secția 2-a. „Democrat și
progresist a îndeplinit în mod excepțional misiunile primite. Fire
dotată cu multă imaginație și dragoste de latura informativă, a
lucrat și din proprie inițiativă dând rezultate neașteptate și deosebit
de interesante.
Subliniez faptul că activitatea acestui oﬁțer de informații
s-a desfășurat tocmai în perioada alegerilor când, unitatea și
serviciul său s-au evidențiat în mod deosebit și când s-a cerut, din
partea serviciului său, maximum de efort. Îl apreciez ca pe un oﬁțer
de informații dotat cu pasiune, imaginație, curaj și perseverență.
Cred că îl așteaptă o frumoasă carieră dacă va ﬁ urmărit și
întrebuințat în acest domeniu de către șeﬁi săi”.
Elogiile șefului biroului 2 al Corpului Teritorial din
această notă de activitate a căpitanului Ungureanu Stelian (10
ianuarie 1947) sunt reluate în nota de carnet din 30 august, a șefului
Serviciului de informații al Regiunii a II-a militare, lt col. N.
Popescu și aprobate de comandantului regiunii a II-a militare,
general de corp de armată Gr. Nicolau: „Foarte bine pregătit din
punct de vedere informativ. Activ și cu mult simț de prevedere, a
executat cu multă promptitudine ordinele și instrucțiunile
Serviciului de Informații al Regiunii a II-a Militare. Deasemenea a
dat dovadă de multă stăruință și inițiativă. S-a remarcat printr-o
armonioasă colaborare cu celelalte organe contrainformative de
pe teritoriu. Stăruind în activitatea fructuoasă depusă, va putea
ajunge la rezultate desăvârșite în zona afectată unității sale. În
concluzie: Foarte bun șef al Serviciului de Informații”.
Brusc, o comunicare conﬁdențială a Serviciului de
informații din 10 decembrie 1947, adresată Cercului Teritorial
Ilfov anunță că, în conformitate cu ordinul MAN nr 153699 din
1947, cpt Stelian Ungureanu a fost trecut „din oﬁciu în rezervă pe
data de 1 sept(embrie) 1947”. La 24 noiembrie 1948 era șters din
controale, ﬁind vărsat la Cercul Teritorial București.
Având în vedere elogiile din foile caliﬁcative pe
anii 1946 și 1947, pentru activitatea sa ca oﬁțer de
informații, precum și faptul că pentru trecerea în
rezervă nu s-a invocat starea de invaliditate, iar ﬁșa
medicală îl arată sănătos, nu putem exclude ipoteza
că acest act era legat de transferul discret în altă
ramură a serviciilor de informații. Pe de altă parte,
faptul că Stelian Ungureanu a contribuit la
împlinirea „zărilor luminoase” ale reîntregirii „cu
jertfa de sânge și cu avânt de poet”, îl indică drept
victimă a epurărilor oﬁțerilor armatei regale de
către autoritățile comuniste, ce organizau armata
după model sovietic. În 1948, domiciliul său nu
mai este în București, ci în comuna Văculești,
județul Dorohoi. E greu de presupus că s-a stabilit
acolo de bună voie și nesilit de nimeni...
Cert este că Stelian Ungureanu face parte
din rândul poeților ale căror începuturi, debut și aﬁrmare
sunt legate de războiul reîntregirii. A fost, prin profesie și
prin tematica versurilor, un scriitor militar și... militant.
Veleitățile sale literare s-au estompat, până la dispariție, sub
presiunea efectelor nocive generate de rănile războiului și, mai ales,
de cele provocate de noul regim politic.

Dumitru ȚIGANIUC

Negustorie
Un vânzator de lucruri vechi
îti pune timpul pe tarabă
și scărpinându-se-n urechi
cât vrei să-ți taie te întreabă.
Să-ți taie-o ramă rococo
și o pendulă Bidermaier
și o icoană macră și-o
coapsă sucită în bomfaier?
Satârul mâinii lui subțiri
desprinde-o veche somieră
din galbeni ani și tu te miri
că-n ea se-ntinde blond o eră.
Și tu te miri că intestine
de coliere și brățări
mai sângerează peste tine
ca picături de lumânări.
Și tu te miri când nu-ți mai sună
în piept pendula de opal
și negustorul pe sub lună
o vinde cerului natal.

● LITERE
Eugen MUNTEANU

NICOLAE SPĂTARUL MILESCU LEXICOGRAF?
*

DESPRE O FALSĂ PATERNITATE LITERARĂ ȘI DESPRE O EDIȚIE RATATĂ (I)

A

m în față un produs editorial interesant, un volum
masiv, de cca 1550 de pagini, pe a cărui pagină de
gardă citim: Nicolae Milescu Spătarul,
Dicționarul greco-slavo-româno-latin (secolul al XVII-lea).
Prelucrare, transcriere, adnotări și introducere de Alexandru
Nichitici, acad. GUSP, Editura Arc [Chișinău, 2015]. Datele
dintre parantezele drepte nu apar pe pagina de frontispiciu, ci
doar în caseta editorială. Întregul titlu este reluat pe pagina de
titlu, pompos și într-o manieră inuzuală, în limbile rusă și
engleză. Volumul reprezintă o creație (pseudo)științiﬁcă și
editorială stranie și greu de deﬁnit, o combinație între un „aparat
critic” dezastruos și o reproducere facsimilată a originalului,
oportună și relativ îngrijită din punct de vedere tehnic, deși
procedurile de scanare de ultimă oră ar ﬁ dat rezultate, poate, mai
bune. Să mă explic.
Așa-numita „introducere” (p. 7-10), tradusă și ea în
limbile engleză și rusă, reprezintă un amestec inextricabil de
lucruri arhicunoscute și banale din biograﬁa lui Nicolae Spătarul
Milescu, cu informații false și neveriﬁcate, confuzii grosolane,
mistiﬁcări voite sau involuntare, raționamente falacioase și
accente (discret) patriotard-protocroniste, neglijențe de
exprimare incredibile, greșeli gramaticale elementare de
neacceptat.
Cu jena provocată de sentimentul că irosesc o energie
demnă de cauze mai bune, voi analiza totuși textul respectiv,
evidențiind doar aberațiile majore și neglijând greșelile mai mult
sau mai puțin banale, de logică și formulare a frazei, ca și
dezacordurile și stângăciile de exprimare1.
Constat mai întâi că, după efectuarea operațiilor curente
de informare, consultarea motoarelor de căutare de pe net, a
bibliograﬁilor de specialitate și a ﬁșierului Bibliotecii Centrale
Universitare din Iași, tot ce am putut aﬂa despre autorul ediției, dl.
Alexandru Nichitici, este calitatea sa de istoric, preocupat în
special de paleograﬁe și sigilograﬁe. Realizări științiﬁce mai
notabile decât prezenta ediție nu am putut reține. Alexandru
Nichitici se prezintă drept „academician GUSP”, organizație
despre care am obținut de pe net2 informația că ar ﬁ o creație
instituțională a serviciilor de spionaj ale Rusiei. Am mai reținut
informația că autorul ediției se ocupă de acest lexicon de peste 35
de ani, reușind, după eforturi intense, să convingă autoritățile,
prin organismele guvernamentale de specialitate din România și
Moldova, să ﬁnanțeze editarea acestui, realmente, important
document inedit al vechii culturii românești, chiar dacă
încadrarea sa istorică și stabilirea paternității sunt false și
neavenite! Din acest punct de vedere, am tot respectul pentru
tenacitatea dlui Alexandru Nichitici și nu pot decât să îl felicit
pentru încununarea cu succes a eforturilor sale! Voluminosul
lexicon este un manuscris îngrijit, de 411 ﬁle, și ar ﬁ fost
descoperit de dl. A.N. în anul 1986 „la secția de manuscrise a
Bibliotecii Centrale Științiﬁce a Academiei de Știință a
Ucrainei”, unde a ajuns în anul 1945 (nr. de inventar 3691),
împreună cu o parte din documentele și cărțile din fondul
Societății de Istorie din Odesa.
Revenind la analiza Introducerii, constatăm că prima
frază conține în mod explicit cel mai mare neadevăr al ediției:
„Dicționarul de față este editat în premieră absolută după
manuscrisul grec-slavo-româno-latin elaborat de marele cărturar
moldovean Nicolae Milescu Spătarul între anii 1672-1675” (p.
7). Este postulat drept adevăr o ipoteză care ar ﬁ urmat să ﬁe
argumentată și dovedită, dar care, după cum se vede la ﬁecare pas
al „demonstrației”, nu poate ﬁ sprijinită pe niciun argument, de
niciun fel, direct sau indirect, nici istorico-documentar, nici logic,
nici ﬁligranologic, grafologic sau textual, nici paleograﬁc, nici
arhivistic, absolut nimic. Tot ceea ce se știe despre impozantul
manuscris editat, tot ceea ce ne spune el însuși ca obiect
paleograﬁc, în urma analizei atente, este mai degrabă contrariul,
și anume că Nicolae Spătarul nu avea cum să ﬁe autorul acestei
opere lexicograﬁce anonime! Cum vom vedea mai târziu, toate
indiciile ne duc spre concluzia că textul pe care îl avem în față a
fost elaborat mai târziu, de un cărturar moldovean anonim,
cândva, în ultimele două-trei decenii ale secolului al XVIII-lea!
Mai întâi, câte ceva despre maniera aiuristică prin care dl.
A.N. „stabilește” paternitatea Spătarului Nicolae (Milescu)3
asupra dicționarului editat. Ca argumentum ad auctoritatem sunt
evocați câțiva autori, istorici și ﬁlologi cunoscuți din secolele al
XIX-lea și al XX-lea, care s-au ocupat de viața și opera lui
Nicolae Spătarul, precum Dimitrie Bantâș-Kamenski (în 1836),
Émile Picot (în 1883)4, I.N. Mihailovski (în 1895 și în 1897), P.S.
Sârcu (în 1885), I.N. Arseniev (în 1900) sau P.P. Panaitescu5,
pentru a se ajunge la următoarea concluzie ilogică: „Toți acești
oameni de știință care au studiat viața și activitatea lui Nicolae
Milescu redau într-un mod eronat denumirea manuscrisului”6.
De fapt, examinarea atentă a publicațiilor rusești indicate
de dl. Nichitici ne-a dus la concluzia că există doar două pasaje în
care se face o oarecare referire la un dicționar pe care Nicolae
Spătarul ar ﬁ urmat să îl alcătuiască. Dată ﬁind importanța acestor
pasaje pentru problema care ne preocupă, le citez în întregime, în
original și în traducerea d-nei Arina Polozova.
Prima referire se aﬂă la I.N. Mihailovski, Ocerk jizni i
sliujni N. Spathariia v Rossii. Extras din vol. Sbornic obșcestva
pri istatchtea kn. Bezborodko, Nejin, 1897, p. 10:

„B деле об отпуске Газского митрополита

Паисия Лигарида есть указание на то, что
Спафарий трудился в 1672 году над
составлением греко-славяно-латинского
лексикона; но что было сделано и было ли что
сделано Спафарием, никаких сведений нет.” „În dosarul despre caterisirea mitropolitului din
Gaza Paisie Ligaridis este menționat faptul că, în
anul 1672, Spătarul lucra asupra întocmirii
lexiconului grecesc-slavon-latinesc; însă nu există
date despre ce a făcut sau dacă a făcut ceva
Spătarul.”
O a doua mențiune o găsim la N.I. Arseniev, Novîie
danniia o slujbea N. Spathariia v Rosii. Extras din vol. Citenia v
Imp. Oșcestvea Istorii i Drevnostei, Moskva, 1900, p. 8-9.
„Но в тот же день, 24 мая указом государя
Лигарид был задержан в Москве и отпущен в
Палестину чрез Киев лишь 13 февраля 1673 года,
при чем ему на отпуске всего дано было в
половину против прежней дачи, а его хоромы
велено было «занять переводчику Спафарию и
переводить греческия и латинския книги и писать
греческой и словенской и латинской лексикон»” ‒
„În aceeași zi, în data de 24 mai, printr-un ordin al
țarului, Ligaridis a fost deținut la Moscova și a fost
lăsat să plece în Palestina prin Kiev doar în data de 13
februarie 1673, iar suma de bani care i-a fost alocată
era de două ori mai mică decât înainte și, în ceea ce
privește camerele lui, s-a ordonat ca «traducătorul
Spafarii să le ocupe și să traducă cărți grecești și
latinești și să scrie un lexicon grec, slavon și latin»”.
Interpretând, se pare, aceleași documente de arhivă, cei
doi exegeți ruși se referă la un lexicon greco-slavono-latin
(nicidecum și românesc!) pe care Nicolae Spătarul ar ﬁ avut
intenția sau, eventual, sarcina de serviciu să îl realizeze. Nicăieri
nu se aﬂă o mențiune explicită la această lucrare lexicograﬁcă ca
obiect real existent! Trimițând la pasajul citat din Arseniev („În
afara scrierilor de care s-a vorbit mai sus, Nicolae Milescu lucra
în 1672 la un dicționar slavo-greco-latin, care nu s-a mai găsit”)7,
P.P. Panaitescu a făcut deja pasul subtil de la o judecată
potențială, către una aﬁrmativă! Documentul oﬁcial rusesc
menționat de Arseniev spune doar că, preluând funcțiile și
locuința lui Paisie Ligaridis, căzut în dizgrație după ce pierduse
partida în eforturile sale de a întări legăturile ortodoxiei rusești cu
lumea catolică8, Nicolae Spătarul Milescu a primit, între alte
sarcini, și pe aceea de a traduce cărți grecești și latinești și de a
alcătui un lexicon grec, slavon și latin. Cercetătorii nu mai
menționează niciun alt indiciu care să dovedească faptul că
Spătarul a îndeplinit această ultimă sarcină. Cea mai recentă listă
a textelor manuscrise atribuite Spătarului Milescu și aﬂate în
bibliotecile din Rusia este cea a cercetătoarei O.A. Belobrova,
listă publicată mai întâi la Chișinău în 1991 și republicată ulterior
în versiune franțuzească de Zamﬁra Mihail în anul 20099.
Nicăieri, în această listă, probabil completă, a manuscriselor
Spătarului, nu se găsește vreo mențiune la un lexicon, glosar sau
la orice altă formă de lucrare lexicograﬁcă pe care acesta ar ﬁ
făcut-o.
Revenind din nou la ﬁrul incongruent al „argumentației”
d-lui A.N., aﬂăm că, în realitate, titlul lucrării, așa cum a fost
gândit de autor, sună astfel: Dicționarul greco-slavo-românolatin” (p. 7). Traducând defectuoasa frază a d-lui A.N., ar trebui
să înțelegem nu că Nicolae Spătarul și-ar ﬁ denumit opera cu
niște termeni românești moderni care nici nu erau în uz în secolul
al XVII-lea (dicționar, slav, chiar român), ci că lucrarea
respectivă ar ﬁ fost concepută de autor ca un dicționar plurilingv,
cu cele patru limbi de referință, ceea ce este, de altfel, evident,
numai că autorul nu putea ﬁ Nicolae Spătarul. Proiectul inițial al
autorului anonim a fost așadar realizarea unui consistent glosar
quadrilingv, în care cuvintele echivalente erau așezate pe patru
coloane paralele în ordinea: greacă – slavonă – română – latină.
Dar, încă de pe prima pagină, după ce pe coloana a patra, sunt

date ca echivalente 12 cuvinte latinești (exultatio, laetitia,
exulto, convincia, statua, laetor, indignatio, aganothrio, locus
praeceps, rete -is, amor) 10 , componenta latinească este
abandonată în întregime, coloana ﬁind lăsată liberă în
manuscris, ca și cum autorul ar ﬁ intenționat să revină ulterior cu
completarea echivalentelor latinești. De asemenea, componenta
slavonă, care ocupă coloana a doua, este doar sporadic
completată, la o evaluare vizuală, doar aproximativ o treime.
Coloanele scrupulos și complet redactate sunt prima și a treia,
adică cea greacă și cea românească. Așa încât putem conchide că
avem de-a face de fapt cu un amplu glosar greco-român, cu o
parte slavonă consistentă, dar incompletă.
Așadar, pomposul titlu propus de editorul Nichitici, și
anume Dicționarul greco-slavo-româno-latin (secolul al
XVII-lea), dincolo de inadecvata folosire a formei articulate, nu
corespunde deloc realității textului. Un editor reponsabil s-ar ﬁ
gândit probabil să formuleze, mai adecvat conținutului, un titlu
precum Glosar anonim greco-român, cu adaosuri slavone, din
secolul al XVIII-lea. Voi reveni cu alt prilej mai în detaliu asupra
chestiunilor tehnice, atunci când voi proceda la descrierea mai
amănunțită a glosarului. Să urmăm, deocamdată, ﬁrul
aberațiunilor nichiticiene.(va urma)

*Prezentul articol a fost realizat în cadrul unui grant CNCS – UEFISCDI, proiect
nr. PN-II-RU-TE-2014-4-0195, Dicționarele multilingve românești. Istoric și
tipologie (director de proiect, dr. Alina-Mihaela Pricop).
1
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Bantîș-Kamenski, N., Slovari dostoinih liudei russkoi zemli, Moskva, 1836, ed.
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Bezborodko, Nejin, 1900. Mihailovski, I.N., Ocerk jizni i sliujni N. Spathariia v
Rossii, extras din Sbornic obșcestva pri istatchtea kn. bezborodko, Nejin, 1897.
7
Am citat după versiunea românească a studiului menționat mai sus: P. P.
Panaitescu, Nicolae Milescu Spătarul (1636 – 1708). Versiune românească de
Silvia P. Panaitescu. Ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Ștefan S.
Gorovei, Editura Junimea, Iași, 1987, p. 32.
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în vol.: *** Николае Милеску Спафарий н проблемы културы Молдовы
(Матерналы II Спафариевских чтений), Chișinău, 1991, p. 56-74; articolul
este republicat în limba franceză în: Zamﬁra Mihail, Nicolae le Spathaire
Milescu à travers ses manuscrits, Editura Academiei Române, București,
2009, p. 135-150 (lista originală, dactilograﬁată, a manuscriselor Spătarului
se aﬂă la p. 143-150).
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Editorul nostru improvizat ignoră unele norme ale ortograﬁei latinești și
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● LITERE
Emil BRUMARU

Și pălăriile le pun pe creștet nimbe
Din panglici, de-amazoane și fecioare
Cu sîni răstiți și himenele-n ﬂoare,
Și cu portjartiere de parfum
Ce înrobesc coapsele lor dum-dum,
Ținînd ciorapi strălucitori pe pulpe
Învinuite de elastice, dulci culpe
Și ne lovesc gîndirea-n fese dese
Numai de nobilimea veche înțelese,
Știind că sînt bogat însă holtei
Și pot inima-n rouă să le-o-nclei
Și să le dau o viață de huzur
Ca desfătării să-i croiesc gentil contur...
Dar nu mai dorm de nu știu cîte nopți!
Mai bine mănînc niște ardei copți
Prăjiți de Liubocika dorită de mai toți...
***

***
Mi-ai luat iubitele, pe rînd,
Îngere bun, îngere blînd,
Și-acuma vrei să-mi iei și viața
Pîn' ți se rupe ție ața!
Crezi c-o să poți vreodată să mă-mpaci
Cît timp femeile ți-or strînge între craci
Ca într-o menghină și ca-ntr-un clește,
Trupul pufos cu ochi holbați de pește?
Degeaba ai și-aripi și-aureolă,
Nimic suﬂetul meu nu-l mai domolă,
Ci o să dau cu tine de pămînt
Ca să-nțelegi c-aici numai eu cînt!
***
Poveștile, cînd se mai și termină,
Sînt stinse ca de-un înger o lumină
La care ne-am uitat pînă-n apus
Și-am ascultat cuminți ce ni s-a spus
Și am crezut în iepurii cu tașcă,
Și-n zînele purtate de-o caleașcă
Spre a ajunge-n rouă de cu zori,
Să se scufunde pîn' la subsuori
Într-însa și să strige: Ajutor!,
Doar-doar o să le scape vreun balaur
Cu șapte capete cu ochelari de aur,
Și-n ghidușii, sub Ciupercotele cel Șchiop,
De cărăbuși ce nu-și mai aﬂă scop
Decît dacă ne zbîrnîie nonstop
Și aruncăm pe dînșii un prosop,
Și-n ﬂuturii cu nechezat de cal,
Și în lăcustele ce sar și cîte-un deal,
Și mai ales în Făt Frumosul principal
De-ajuns să facă în iatac un pas
Că toate fetele de împărat grele-au rămas
Ca niște pîrțoștine de pripas,
Deși-s păzite de paianjeni ﬁoroși,
Din pînze vineții, cu ochii roși...

Viața pe o sfoară de moșie
(varianta completă)
N-am mai dormit de nu știu cîte nopți!
Mai bine mănînc niște ardei copți
Prăjiți de Liubocika dorită de noi toți
Și potrivesc lațuri pentru fazani
În parcul meu de trei sute de ani,
Unde am ciute și am cerbi și urși
Din coadă pînă-n bot cu miere unși,
Și zîne mici ce-ntruna sînt borțoase
Cu greierii și viermii de mătasă
Căci de nimic pe lume nu le pasă
Fiindcă gravide-s și mai grațioase,
De parcă merg cu fundul îninte
Creierii moi din cap să-i înﬁerbînte,
Și veverițe care fură nuci din nuc,
Și Amorași prin orice loc mă duc,
Ce ne trimit în suﬂete săgeți
De ne iubim prin bălării și prin scaieți
Și printre pînze de paianjeni morți
De-o grea singurătate-n adînci borți,
Și prin tuﬁșuri mari de oțetari
De unde slujnicuțele apar
Și peste ruguri vesele se-ndoaie
Să îmi aducă murele-n odaie
Cu trupurile ca o pălălaie...
Și-apoi mai am și pajiști cu căpițe
De care sprijin tandre cuconițe
Ce trec cu umbreluța să se plimbe
Și fac colecții gingașe de tumbe

O, vremea cînd eram copii
Și căutam bijuterii
De ale mamei prin cutii!
Găseam cerceii lungi și mari de bal,
Brățări cu aer virginal,
Ce-atîta de subțiri erau
Că nici măcar nu se vedeau,
Și altele masive, groase,
Petale de lipit pe gît, sﬁoase,
Inele cu peceți tandre pe ele,
Plase subțiri, frenetice dantele
De șters la subsuoară și la sîni,
Pastile mov de parfumat plămîni
Ce obosesc la cîte-un vals mai lung,
Ace de-argint ce părul îl împung
Și țin cocuri frumoase în balans
Și coliere cu un ﬁn avans
Spre suﬂetele dulci și delicate,
Ce te-amăgeau că dacă vrei se poate
Să le apeși mîinile-ncet pe spate
Ducîndu-le-nvîrtite-într-un balcon
Unde le desfătai cu bulion...

Elegie la conac
Citește-mi, îngere, te rog,
O pagină din O
" blomov"!
Ci eu s-ascult, bolind blînd de podagră,
În brațe cu o slujnicuță ca o fragă
Și-o să primesc de la nevastă-mea răvaș
Că pleacă cu careta la oraș
Să cumpere batog și-un butoiaș
Cu icre moi și ce-o mai ﬁ prin tîrg
Și o să ia din grajd calul cel murg
Și s-ar putea să se întoarcă spre amurg,
Că a avut asnoapte vise triste
Și vrea să deie niște acatiste
La preotul acela tinerel
Căci se-nțelege întru duh cu el
Și s-o aștept dacă întîrzîie nițel
În patul ei să-i fac un smotocel...
Așa că mai citeșe-mi, îngere, te rog,
Încă o pagină din O
" blomov"
Ca să bolesc în tihna mea de gută,
În brațe cu o slujnicuță pricepută...

Cruzimile Reginei Mab
Regina Mab avea sîni mici și moi
Și-un veșnic la pupat ﬁn dinapoi
Pe care ți-l dădea și-apoi jura
Că niciodată nu ți-l va mai da
Dacă nu scrii o carte despre el
Pe foi de leuștean c-un pătrunjel!
Dînsa strîmba din nas la orice ﬂeac:
De ce nu nimerești cu ața-n ac?
Pe ce cărări o iei printre lăptuci?
Cum știi că într-un nuc nucile-s nuci?
Și dacă te apropii de-un izvor,
Presimți în nări mireasma nimfelor
De care nu mai scăpi pînă ce mori?
Iar dacă mori mai faci la ochi urdori!?
Și vai de cei ce nu-i găseau răspuns!
Cu degețelul ei pentru străpuns
Îi găurea și-așa ferfenițiți
Îi înjura că-s blegi și nesimțiți
Și merită să ﬁe-n cap trăsniți
Și atîrnați ca niște broderii
De-amurg, cu suﬂetele încă vii,
Prin arbori, prin scaieți și pe pereți,
De parcă n-ar ﬁ fost nicînd poeți...

Rugăciune matinală
Trece-mă, Doamne,-n catastiful Tău!
Măcar să simt că mă mai bagi în seamă.
Și strigă-mă. Să curg ca un pîrău
Trezit. Și noaptea să nu-mi ﬁe teamă,
Căci o să știu c-o să ajung la Tine
Chiar dacă suﬂetului meu îi e rușine
De cîte rele am făcut aici... și-aici... și-aici...
Pe un pămînt cu rîme moi și pofte mici.
Și dă-mă, Doamne, de mîncare la tulpine
De păpădii, să suﬂe vîntu-n mine
Și să mă-mprăștii ca un nestatornic puf
De bucurie și de umilință în văzduh...

Atît aș vrea...
Atît aş vrea: un înger ce-mi şopteşte
Că lucrurile-s coapte în amurg.
Iau cana-n mînă, roua-n ea musteşte,
Perdelele în ciucuri fragezi curg,
Dulapul poartă-n rafturi omizi crude
Ce bat mătasea în mătănii moi,
Desprins de ﬂuturi, suﬂetul s-aude
Cum pîlpîie nedumerit apoi;
Şi iar adorm, în aşternut cu vîntul,
Izvoare tolonite albe-n prund;
Atît aş vrea: un înger, să-l ascund
De oameni cu cuvîntul....

Rugăciune matinală (2)
De-oriunde ești, vino acum la mine,
Ai grijă suﬂetului meu să-i ﬁe bine,
Înconjură-mă numai cu izvoare
Și lasă-mi ﬂuturii în voia lor să zboare
Și crengile apleacă-mi-le pîn'la tîmple
Să simt din nou cum viața mi se umple
De bucuria de-a putea să te mai chem
Și de-a primi șoptitul tău îndemn
Ca pe un cîntec blînd și cu cuvinte clare,
Așterne-mi raze proaspete de soare
Și pune-mi un tăpșan drept căpătîi
Cu iarba moale ca în zilele dintîi,
Cînd auzeam chiar ﬂorile cum cresc,
O, Doamne, cel ceresc și pămîntesc...
Adună-mă, mă risipesc...

● LITERE
- Meditez la cele spuse. Detractorii – indivizi fără combustie
și mai ales sterpi, fără daruri pe care să le dăruiască și care,
conform experimentului neronian ard totul în jur în speranța că
vor ﬁ mai bine vizualizați. Augmentând motivul sacriﬁciului, îi
sacriﬁcă pe cei dinainte, pe apropiații de acum. Foc!, țipă ăla,
aici, puneți camerele pe mine.
- Imperiul acesta al imaginii este foarte bun, dar și foarte
periculos. El a format vedetele, fetele cu picioare frumoase și
fără voce, cele care fac play-back și devin modele naționale cu
un succes rapid, în doar câteva zile. Așa ar vrea și cei care fac
oarece fel de artă, poezie, pictură, muzică – oameni grăbiți, fără
răbdarea necesară coborârii în ei înșiși. Apoi nu au ce să ardă,
ﬁindcă nu au lectură, cărți citite. M-am întâlnit, cum spuneam, și

concentrează, secvență de geniu, cea mai bogată expunere a
fondului lexical englez, de două ori și ceva mai multe cuvinte
decât în opera oricărui alt scriitor britanic. Asta nu contează?
În ce limbă mai trăim noi acum? Ca și Eminescu, marele
dramaturg oferă un monument viu al limbii. Or cineva, vorbind
despre Daniel Corbu, era impresionat, între altele, de modul în
care poetul scoate din adormire cuvinte uitate, giuvaere
nemeritat părăsite. Daniel Corbu comunică peste limita a
câtorva sute de cuvinte. Nelimitat de limite.
- Domnule Aurel Brumă, norocoasă a fost nașterea mea în
zona mânăstirilor. Fratele bunicului meu dinspre mamă a fost
călugăr, unul isihast, cultivat. Îl vizitam foarte des în chilia lui de
la Mânăstirea Neamț. Crescând, relațiile mele cu preoții, cu

” …CRED ÎN POEZIE
NU CA ÎNTR-O PROFESIUNE
CI CA ÎNTR-UN MIRACOL” (II)
-un dialog Aurel Brumă – Daniel Corbu –

cu tineri studenți, la Universitate. Am vorbit despre creație,
despre multe ipostaze spiritual, dar am ajuns și-n domeniul
lecturii. Și mi-am dat seama că nu erau neinteresați de lectura de
bază, cea de la capătul culturii, Vedele – spre exemplu. Nu știau
cine-i Enghidu sau ce fel de epopee este cea a lui Ghilgameș, o
capodoperă plină de substanță și profunzime. Homer era atins
de ei prin compendii simpliﬁcatoare, ușoare. Nimic despre
Sapho, cea din a cărei operă abia a rămas un sfert. Ce mare păcat
pentru poezie! Mi-au vorbit despre Shakespeare și aici m-am
întors mâhnit către ale mele, către casa unde mai visăm noi (eu îi
spun La Templu) mirat de cele auzite. Ei spuneau că
Shakespeare este dulceag, plin de dulcegării, lucruri mărunte,
cum în Romeo și Julieta și chiar în Othelo, spuneau studenții
aceia. Și care este problema, i-am întrebat. Dragilor, acestea fac
parte din viață. Dar de ce nu urmăriți lucrurile foarte profunde.
Ce nu vă convine în Hamlet? Nu ne place caracterul lui.
- Și culmea este că teatrologia lui Shakespeare

Daniel CORBU

călugării de acolo s-au menținut și m-am nutrit cu multe dintre
cele peste 30.000 de cărți ale mânăstirii. Și am dat peste
Dicționarul lui Scriban. Și l-am citi în câteva zile de la un capăt
la altul. Și am căpătat obișnuința de a citi dicționare așa, pentru
mine, fără alt interes, deși Dicționarul Limbii Române Moderne
este plin de greșeli, mă rog. Dar, revenind la Scriban, eram
copleșit de câte cuvinte de mare încărcătură, de frumusețe sunt
părăsite nemotivat. Or, cum spunea Nichita, limba este patria
poetului, a oricui. Și ﬁindcă vorbeam de Shakespeare, multe
dintre gândurile sale, dintre sintagme au intrat în circulația
limbii diurne la ei dar și dincolo de Anglia, la noi, spre exemplu.
La fel cu Dante, pentru italieni. În limba română, prin
Eminescu, avem modelul absolut al poetului român, al nostru și
pe care eu îl consider a doua mare personalitate iscată de acest
pământ după Zamolxe. Zamolxe, care ar trebui cultivat. Cineva,
în comunism, a spus că suntem aici de două mii de ani, un
neadevăr cras. Să ne gândim că și Orfeu, un model atitudinal de

Prolegomene de şoapte
Lecţia de abis

Prea târziu ai venit fericire
prea târziu ai cântat întomnata mea carne!
Aici unde se-amestecă minciuna cu plânsul amar
şi în orice om un Petru se leapădă
am putea asculta împreună mezzo-voce a lamentaţiei
am putea decripta istorii sigilate
sau vedea cum se vinde schimonosita
legendă a legendei
şi se recondiţionează bandajele istoriei.
Sunt cel ce aprinde ruguri de vorbe.
Poţi privi mâna care scrie şi mâna care cerşeşte lumina
şi aripile de ceară topindu-se-ncet
şi mâna aruncătoare de pietre
de ţinut moartea la doi paşi mai încolo.
Cui să-i pese că am în aşternut o icoană?
După draperii acelaşi teatru cu păcate egale
aceeaşi lună subţiată de plopi.
Iar de va apărea celălalt
se va-mpiedica de ferestre.

Puruşa
Când am scris Poema sfârşitului
era o seară smolită de gânduri
când orice disperare îşi creea dreptul la desăvârşire
iar prinţul Mîşkin cu care ne-ntâlneam tot mai des
surâdea apocrif.
Ca un înger trecea deasupra noastră
Puruşa în rochia-i de nenufar
canonizând absenţa.
Dar nu aceasta-i consolarea noastră
clipă neagră şi lacomă clipă
despre munţii ascunşi prin ceruri
am vorbit cu clavăzătorul Von Dogen
până când domestica absenţă da-n muguri
doar el ştia că începusem să scriu erezii
că nu mă interesează urmele zeilor
că nici un bătrân adevăr nu minte.
Totul ştia. Nu râde, visează-nainte!

Zicea: toate uşile dau în haos
Şi mai zicea: nimeni n-a văzut mormântul
unui cuvânt
Şi mai încă zicea: stai singur ca o uşă săpată în ziduri
râvnind mereu orizontul de după orizont
trece adevărul dintr-o cameră în alta
şi te ignoră
trece umbra morţii şi te sperie
pas encore, Monseur Le Best Daniel,
spas encore!
Zicea: şi mormintele călătoresc
Şi mai zicea: nu-l uitaţi pe cel care-şi are
mormântul în mare!
Şi mai încă zicea: cel ce-ţi opreşte moartea
la ﬁecare răspântie
cel care-o alungă mereu la doi paşi mai încolo
te va uita într-o zi!

Întoarcerea magilor
Ce să facă ei magii cu atâta moarte
s-au întors răscolind neantul
peste Egipt şi Mesopotamia
Etiopia şi Marea Caraibilor
peste creştetul vânătorilor de tigri
peste muzeele din memorie şi fragilele tratate de pace
peste ploile care nu spală niciodată nimic
şi peste tot unde umblă uimire omenească
s-au întors magii.
Şi mă întreb ce zi era şi care
ceas de crepuscul prin spaţii
la orizontul ca o cămilă rătăcind prin deşert
oamenii îşi erau propria măsură
iar cimitirele
acelaşi întuneric pe care creşte iarba.
Hamlet, zadarnicul Hamlet
Motto: Orgoliile ca şi mitologiile
totdeauna deasupra
Aşa te strecori prin nopţile strâmte ca un sicriu
cu mâinile ruguri în buzunare

excepție, a avut rădăcini tracice. Vezi, de ce e rău și ce e bine tu
te-ntreabă și socoate, dincolo de asumare este Eminescu.
Respirăm, gândim Eminescu.
- Și e foarte greu, enorm de greu să ﬁi asumat de un altul.
Uite, spre exemplu, nu sunt un depozitar de poezie, nici propriile
poezii nu le știu pe de rost. Și mă gândeam, într-o paralelă
valorică, Shakespeare – Mihai Ursachi, la câteva versuri de o
copleșitoare frumusețe, altceva decât goticul de Țicău,
shakespeareianismul ursachian: Iubito, ca fructele goale atârnă
viețile noastre pe creanga nemărginirii. Versuri de valoare
concentrând mii de poeme de dragoste ale lumii.
- Da. Și Mihai Ursachi este un mare poet, pe nedrept uitat în
conul de umbră. Eu l-am reeditat în întregime (poezia, proza,
publicistica), dar cu mai puțin succes decât doream.
- Mă gândeam la alergătorii din campaniile electorale. Cei
care fac liste, strâng semnături, vocalizează ce au ei ca interes.
Or școala, cea care are obligația permanentă a menținerii
interesului cultural, tocmai școala induce o reducție a
înțelegerii rolului poetului în Cetate. Și adaug imaginea nu știu
cărei vedete de muzică pop cu 10.000 de tineri în spectacol. Nu-i
rău. Dar aș vrea să văd măcar 3000, 1000, 300 de oameni la o
întâlnire cu poetul, din dorința de a-și recupera sensibilitatea
veștejită, iubirea poționată cum drogurile.
- Criza trăirii își pune și aici amprenta. Poetul acceptă
întâlnirile de microgrup, lansările cu treizeci de persoane. Poetul
a fost sacriﬁcat prin dezinteresul mass-mediei. Dar nu trebuie să
dramatizăm. Eu consider că ceea ce fac, poezia, este și un
exorcism. Singurătate. Eu știu că scriu prin blestem, ca să alung
moartea la doi pași mai încolo și cred că așa fac toți poeții
adevărați: alungă moartea la doi pași mai încolo. Dar când crezi
că ai alungat-o, ea tot mai adânc se așează în adâncul lucrurilor.
E ceva extraordinar, iar inspirația de care vorbeam vine și dintrun anume șamanism, din mister (misterul de care vorbea și
Blaga), misterul care trebuie cultivat pentru a-ți ﬁ măsură.
- Sunt, există rare prezențe ctitoriale ale poetului în
biserică, tocmai ca o recunoaștere a contribuției lui la
sacralizarea semenului. Și n-am știință ca undeva, după
liturghie, ca parte de halou a liturghiei, preotul să-l anunțe pe
poet.
- Sigur, poezia este tot religie, este rugăciune. Chiar Cioran
spunea de acolo, din mansarda lui pariziană, "ca artist, dacă nu ai
forța, senzația că tu fondezi o religie prin tot ce faci, ești pierdut."
Și nu greșea. Trebuie să ai senzația întemeierii. Fiecare poem
este o construcție pe care trebuie s-o vezi, s-o simți, să spui că
există.

scuipi pe încheieturile serii
sfântă coherenţă a gestului
prin care-ţi îngropi plânsul în genunchi!
Treci umbră a morţii
prin sânge îmi bat tobele tale!
Era o vreme când îţi priveam fotograﬁile
pe ascuns
iar tu ocoleai copacul cu hieroglife
cu toate rădăcinile în inimă
mai scumpe decât ﬁrimiturile pâinii
în patria săracilor.
Stă scris: speranţa-i în spiritul spiritului
dar bunule Hamlet pragurile-s tocite mereu
şi aceiaşi actori încolţesc secunda
rând pe rând vin saltimbancii
veselii arlechini
arătându-şi degetele arse de glorie
precum aripile păsării călătoare de soarele deşertului.
Astfel frunzele adevărului cad galvanizate în râu
astfel poţi construi un teatru cu păcate egale
în care memoria îşi îngroapă morţii pe rând
astfel acrobaţia e doar o problemă estetică
iar lumea-i o catacombă cu şobolani hămesiţi
în care tronează Marele Eu.
Treci umbră a morţii
prin sânge îmi bat tobele tale.
Ce mari proteze poartă Dumnezeu!

● LITERE
literatură nu există „ca în știință reguli prestabilite... Scriitorul își
creează regulile pe măsură ce compune textul. În știință știm
regulile de dinainte, în literatură le aﬂăm a posteriori” (p.164).
Precum marii matematicieni, ce simpliﬁcă problemele cele mai
complicate, Alex Ștefănescu ne dezvăluie: critica literară înseamnă,
în esență, a citi cartea unui autor și a-ți nota/face cunoscute
impresiile, raționale și afective, produse de lectură, adică ceea ce
face și poetul sub impactul realității înconjurătoare, ori a
frământărilor sale interne. Or, critica literară, de un impresionism
exacerbat, pe care Alex Ștefănescu a practicat-o din ipostaza de
poet, a introdus poezia în ea, dar nu i-a dedicat suﬂetul. „Mi-a fost
străină, dramatic străină, critica literară. Făceam un efort istovitor
încercând să cuprind în conștiința mea conștiința
altui scriitor și apoi să o deﬁnesc. Textele le
analizam relativ ușor, descriind – ca și azi –
efectul lecturii lor asupra mea „dar proﬁlul” unui
autor îl realizam cu mare diﬁcultate, printr-un fel
de proces de reîncarnare, în urma căruia mă
înstrăinam de mine”. (p.176) Nu putem decât să-l
compătimim pe mărturisitor întrucât, ca un șarpe
boa, după cum singur spune, înghițea ca pe o
căprioară, un autor cu opera sa cu tot și uneori nu
reușea să o digere lesne. Poeții nu se prea înghit
între ei (îndeosebi Cristian Tudor Popescu, îi e
nesuferit, p. 160), dar poetul Alex nu înghite ușor
nici prozatorii, mai ales când sunt „bucăți” de
mari dimensiuni, precum Norman Manea
(p.171).
Cel care a sesizat dramatismul situației
poetului Alex Ștefănescu, nevoit să facă pe
criticul literar a fost, iarăși, „maleﬁcul
binefăcător” Nicolae Manolescu: „Alex
Ștefănescu este un critic foarte talentat, care și-a făcut mâna, cum
se spune, în gazetăria literară (și nu numai literară)”. (p.186) Totuși,
Manolescu nu a aprofundat constatarea sa. Dacă ar ﬁ făcut-o ar ﬁ
sesizat că gazetăria a fost locul de refugiu al poetului Alex
Ștefănescu, nu locul de exil al criticului literar, împiedicat să intre în
lumea universitară. Gazetăria a fost, după cum scrie chiar Alex
Ștefănescu, un adăpost de după avarie, potrivit pentru poetul rănit,
întrucât acolo „se retușa realitatea”. (p.189) Inconvenientul a fost
acela că un poet retușează realitatea pentru sine, iar Alex trebuia să o
retușeze pentru alții! Critica literară o practica în
complementaritate cu gazetăria și a scris, în timpul cât a fost
gazetar, șase cărți de critică literară. Așadar, profesia conjuncturală
de gazetar cultural nu l-a împiedicat să practice, „în stil poetic”,
critica literară. Și să-și ducă la îndeplinire „misiunea ascunsă” de a
revoluționa poezia românească.
În afară de poetizarea impresionistă a criticii, Alex

Ștefănescu a reușit – dovadă sunt cărțile sale de interviuri și
convorbiri – să transforme/poetizeze aceste genuri literare, să le
integreze poeziei.
Criticul literar Alex Ștefănescu susține că există poeți „de
cap”, în opera cărora se simte strădania de a obține efecte lirice
(p.159) și, deducem noi, poeți „de inimă”, în opera cărora lirismul
este precum radioactivitatea naturală, emană de la sine. Alex este un
poet „de inimă”, care, în Convorbiri..., se simte în elementul său.
Opiniile sale privind feminitatea – temă de sacralitate
centrală pentru orice poet – m-au cucerit prin ineditul și naivitatea
lor (așa cum îi stă bine ﬁecărui poet).Părerea lui că englezul – care ar
vrea să ﬁe – luptă sau își bea liniștit berea întemeiat pe siguranța că
regina, zeița-femeie protectoare veghează, este
savuroasă întrucât se știe că, de fapt, regina
Angliei nu veghează, nu guvernează! Faptul ne
arată că Alex Ștefănescu este un poet nativ, adică
naiv, așa cum trebuie să ﬁe orice poet autentic.
Naivitatea nu este singura condiție
deﬁnitorie a unui poet. Mai trebuie să știi a spune
frumos, ceea ce ai de spus. Și Alex Ștefănescu o
face. Nu de la începutul carierei, de la debut –
atunci trebuia să plătească tributul cuvenit
marxismului - , ci după vârsta de 60 de ani, când a
decis să se retragă din viața amoroasă, fapt
anunțat public, ceea ce a bucurat pe masculii
tineri scăpați de concurența sa... Împărtășindu-ne
din comorile înțelepciunii sale privind sexul
femeii, despre care în adolescență spunea/credea
că e „greu accesibil ca o scoică pe care o deschizi
cu efort, cu satisfacția de a ﬁ reușit în cele din
urmă”, la maturitate a aﬂat că seamănă mai
curând cu „o ﬂoare carnivoră, lacomă și
periculoasă” (pp. 79,80). Bănuim că retragerea sa din viața
amoroasă nu se datorează doar ideii după care „căpșunile au farmec
numai și numai la începutul verii, când e timpul lor” (p.32).
Poeticitatea Convorbirilor... lui Alex Ștefănescu are în
centru ﬁgura Domniței, secondată de splendorile naturii. Iată un
tablou memorabil: „sania aluneca cu un foșnet de sfâșiere de
mătase. Domnița se îmbujorase și strălucea de frumusețe în aerul
rece, cu miros de brad”(p.146-147).
Convorbirile lui Alex Ștefănescu atestă că numai un poet
se poate simți stăpânul literaturii, se poate bucura de prezența
prietenilor, veniți pentru a socializa, nu pentru a mânca, se poate
bucura de publicarea unei cărți fără a se gândi la drepturile de autor
pe care le va primi, se poate scălda în frumusețile țării fără a se gândi
la prezența factorilor poluanți. (p.211). Iar dacă se mai îndoiește
cineva că Alex Ștefănescu este un poet autentic, să citească (p.213)
imnul de slavă dedicat unei bătrâne țărănci.

DE LA FICȚIUNE
LA REALITATE. ȘI INVERS

n-ar ﬁ putut să mintă niciodată”. Pentru Tudor Ioniţă, transpus în
roman sub numele Vasile al Moaşei, „ziaristul Preda Marin era aşa
un om care nu se băga pe lucrurile altuia. Se dădea jos de la camera
oﬁcială, care era în sediul gospodăriei, dădea bună dimineaţa celor
pe care-i întâlnea şi pleca în sat. Era un tinerel mai altfel. Parcă ar ﬁ
fost un ţăran trecut prin şcoli şi venit într-un sat, aşa era de sﬁos”.
Aceeaşi impresie de om „altfel” o păstrează şi Constantin Căruţaşu,
socotitor la CAP în anii '50: „Nici nu prea i-am auzit glasul. Se uita
la tine pe după ferestrele ochelarilor că nici nu-ţi dădeai bine seama
ce vrea şi deodată îţi punea câte o întrebare. Cam aşa erau scriitorii.
Mai ales Preda Marin. Îi vorbeai de una, de alta, aveai impresia că
nici nu te-ascultă şi el nota în Moromeţii totul”. (Intuiţie bună a
fostului socotitor la CAP-ul buzoian, dacă o corelămn, de pildă, cu
imaginea lui Sadoveanu, în aparenţă atât de indiferent la lucrurile
din jur, din amintirile lui Ionel Teodoreanu.)
Adorabile sunt naivităţile sătenilor, precum uimirea lui
Vasile Iosif, care îl întreabă pe investigator când o ﬁ scris Marin
Preda cartea, „că el nu ştie nimic”. Aﬂând răspunsul – 1967, se miră
de-a dreptul moromeţian: „A fost la noi în '50 şi-aşa târziu a scris-o?
Probabil că a aşteptat şi el să vadă ce se întâmplă cu noi, încotro ne
îndreptăm. Parcă putea să le ştie pe toate?” Nici constatarea lui
Constantin Ghinea, fost primar şi contabil în Căldărăşti, nu e mai
prejos: „cred că de-atunci s-a gândit el să devină scriitor. Una-i să
scrii la ziare ce se întâmplă într-o zi sau într-o săptămână într-un sat
sau într-un ceape, şi alta-i să dai un roman”.
Interesantă este şi reacţia ulterioară a lui Gheorghe
Matache, care se contaminează de preocupările lui D.I. Dincă şi, la
doi ani după apariţia cărţii acestuia (Piramidele Bărăganului), la o
întâlnire desfăşurată în Căldăreşti, se confesează consătenilor.
„După ce şi-a depus mărturia, Gheorghe Matache a izbucnit în
plâns. Poate că abia atunci, după 30 de ani, s-a simţit eliberat de
coşmaruri”. Mai mult, peste vreun an, omul îi predă lui D.I. Dincă
un caiet şcolăresc pe a cărui copertă stătea scris: „Viaţa mea”.
„Scrie cu patos şi cu detaşarea omului care ştie că, chiar dacă spune
adevăruri crude, nu mai are ce pierde […] Prins de tehnica narativă
a lui Marin Preda, Gheorghe Matache caută să imprime propriilor
fraze tâlc şi adâncime, selectând din propria biograﬁe numai acele
episoade care corespund spiritului moromeţian”. Autodidact,
printre puţinii ţărani din Căldăreşti care în anii 1949-50 cumpărau
şi citeau cărţi, se vede că Gh. Matache „studiase” volumul al doilea
al Moromeţilor!
Discursul investigatorului îmbracă diverse forme – ﬁle
de jurnal, reportaj, descriere, evocare (de pildă, a prietenului
autorului, poetul Gheorghe Ene, la care a locuit în timpul
investigaţiei), ceea ce face din cartea lui D.I. Dincă o lectură
plăcută, calitate ce se adaugă interesului documentar. Să nu uităm
avertismentul autorului: „Incursiunea în laboratorul intim al
«Moromeţilor» am realizat-o nu numai pentru a urmări destinul
eroilor care i-au servit lui Marin Preda în conturarea unor
personaje, ci şi în ideea că ea poate interesa istoricul literar,
exegetul şi, nu în ultimul rând, scriitorul tânăr. Fireşte, între roman
şi realitatea care l-a generat nu pot exista suprapuneri totale.”

Traian D. LAZĂR

UN POET
„SUB ACOPERIRE”

I

oana Revnic, partenera de dialog a lui Alex
Ștefănescu din volumul Convorbiri cu Alex
Ștefănescu, Ed Allfa, 2013, a sesizat și argumentat că
Alex Ștefănescu este critic literar cu intermitență, dar un poet
permanent. Ca o nouă Circe, Ioana Revnic l-a determinat pe Alex
Ștefănescu să dezvăluie „ideea care dăduse sens vieții mele încă din
copilărie: să ﬁu poet. Vrusesem dintotdeauna să scriu despre mine,
nu despre alții”. Ca în tragediile antice grecești, Alex Ștefănescu ne
relatează cum, învins de soartă, „toată viața am scris despre alții”.
(p.111) Soarta a fost cea care i-a scos în cale, pe când era student la
Facultatea de Limba și Literatura Română din București, un vrăjitor
maleﬁc drapat în zeu binefăcător, pe Nicolae Manolescu. Acesta l-a
momit cu promisiunea: „te ajut să publici critică literară”, făcându-l
să renunțe la visul copilăriei, acela de „a ﬁ recunoscut ca poet”.
(p.96)Tenebrosul vrăjitor s-a folosit de slăbiciunea de moment a
poetului Alex Ștefănescu, care tocmai descoperise că „e altul mai
bun decât mine”: Nichita Stănescu.
Sărind în barca criticii literare, Alex Ștefănescu a luat însă
cu sine – dar nu ne-o spune – instrumentele creației poetice,
folosindu-le pe ascuns și exercitând cu ele noua „meserie” de
critic.Ba mai mult, ne face să credem că a renunțat la misiunea pe
care și-o asumase încă din primul an al studenției, când a declarat
public scopul venirii sale la Facultatea de Limba și Literatura
Română: „ca să revoluționez poezia română”. (p.82)
„Dacă exista Nichita, mă simțeam... eliberat de misiunea
reformării poeziei românești” (p.96), aﬁrmă cu falsă resemnare
Alex Ștefănescu despre trăirile sale, pe când punea piciorul pe prima
treaptă a scării criticii literare. Ajuns ulterior în vârful scării
ierarhice a criticii literare , Alex Ștefănescu aﬁșează regretul (tot
fals) al neîmplinirii: „Am păstrat decenii la rând în minte planul
secret de a abandona critica literară și de a redeveni poet. Acum e
prea târziu”. (p.111)
În realitate, ca o cârtiță poetică, Alex Ștefănescu a ros la
rigiditatea criticii literare, practicând-o cu instrumentele și
metodele poeziei. Cu perseverență, el a promovat ideea că în

Rodica LĂZĂRESCU

M

uncă migăloasă de arheologie literară face
Dumitru Ion Dincă în Imposibila întoarcere în
”Poiana lui Iocan”, lucrare apărută la Editura
Muzeului Național al Literaturii Române în anul în care „cel mai
iubit dintre pământeni” ar ﬁ împlinit 95 de ani. În fapt, cartea deacum este o reluare a investigaţiilor documentare publicate în 1996
sub titlul Dosar Moromeţii II. „Situl”
supus cercetării este satul Căldăreşti
din judeţul Buzău, despre a cărui
legătură cu Marin Preda autorul a aﬂat
din volumul lui Florin Mugur,
Convorbiri cu Marin Preda (1973), La
Căldărești, tânărul scriitor a fost trimis
de revista „Contemporanul”, împreună
cu Maria Banuş, să scrie despre
înﬁinţarea gospodăriei agricole
colective, documentare din care îşi va
trage seva al doilea volum al
Moromeţilor. „Am stat acolo cam vreo
lună şi am văzut un seceriş şi un
treieriş. Îmi aduc aminte că satul se
numea Căldărăşti. Ei bine, volumul doi din «Moromeţii» are la bază
această lună petrecută acolo (…). Când am scris «Moromeţii»,
volumul doi, a trebuit să arăt aproape tot ce s-a petrecut pe aria
aceea, am trecut în carte toate întâmplările. De acolo vin”.
Apărut în 1967 şi considerat un eşec, un compromis
ideologic, Moromeții, II „rămâne cartea cu o pronunţată amprentă
politică şi cu cele mai directe accente polemice apărută în intervalul
1947-1989”, un „pact cu diavolul” necesar pentru „a-şi puriﬁca
eroul şi a-i deschide culoarele din romanele ce au urmat”. Faptul că
la Căldăreşti a întâlnit aceleaşi drame e dovada că satul lui Preda –
Siliştea Gumeşti – e satul românesc de pretutindeni, „satul haotic,
care nu-şi putea regăsi cadenţa impusă de noul regim”.
În 1982, Dumitru Ion Dincă locuieşte la Căldăreşti
aproape o lună, pentru documentarea cărţii Piramidele
Bărăganului, stă de vorbă cu sătenii mai în vârstă, încercând să
reconstituie şederea lui Marin Preda printre căldăreşteni, să
recunoască prototipurile personajelor, să aﬂe drumul acestora în
viaţă după momentul imortalizat în roman, dar şi să stabilească
ecoul scrierii prediene în conştiinţa lor. Astfel, investigatorul D.I.
Dincă aﬂă că episodul de la Cotigioaia (fuga din arie cu grâul abia
treierat) este autentic, îl identiﬁcă în persoana lui Gheorghe
Matache pe Adam Fântână, Bilă, reprezentantul ARLUS, cel care
„ţine legătura cu URSS”, îl are ca prototip pe Neculai M. Gheorghe,

Nae Cismaru pe notarul Nicu Dragomir ş.a.m.d.
Fiindcă, în deﬁnitiv, romanul nu este o carte de istorie,
întâmplările şi oamenii trec prin ﬁltrul autorului, părăsind realitatea
şi intrând în regim de ﬁcţiune literară, interesează mai puţin
„suprapunerea” realităţii ﬁcţionale pe realitatea istorică, evoluţia
ulterioară a persoanelor din viaţa reală etc… În acest punct, putem
face o constatare. Investigaţia lui D.I.
Dincă s-a derulat în 1982, adică în anii
comunismului, toţi conlocutorii
acestuia apreciază beneﬁciile regimului
la instalarea căruia ajutaseră, într-un
fel, şi ei – „drept este că şi la noi, la
Căldăreşti, oamenii începuseră să se
lumineze” (Vasile Iosif); „nu scăpăm de
chiaburi până nu vin comuniştii. Cu ei
trebuie să mergi” (Gh. Matache); „cam
aşa a fost atunci, pe urmă lucrurile s-au
schimbat toate în bine, aşa după cum le
cunoaşteţi şi dumneavoastră” (Neculai
M. Gheorghe); „dacă nu veneau
timpurile de acum, dacă nu aveam partidul nostru comunist, eu şi
copiii mei nu eram ceea ce suntem azi. Adică oameni în rândul
oamenilor, cu dragoste şi putere de muncă” (Enache Hristudor). Ar
ﬁ fost interesant de aﬂat părerile sătenilor după anul 1989…!!
Timpul însă, aşa cum ştim de la Marin Preda, nu a mai avut răbdare
cu oamenii…
Mai interesante sunt însă amintirile despre autorul
Moromeţilor, amintiri ce conturează un „portret de tinereţe” al lui
Preda. Prezenţă discretă, ce „se uita la tine pe după ferestrele
ochelarilor”, tinerelul cu trupul lui puţintel şi cu ştiinţa ascultării e
readus la lumină din memoria sătenilor – care, cu rare excepţii, nu
ştiu nici de existenţa Moromeţilor, nici că între timp Marin Preda sa aşezat la masa umbrelor... Doar învăţătorul Ion Gh. Radu a citit
cartea în care a recunoscut multe întâmplări din Căldăreşti şi a
identiﬁcat prototipurile câtorva personaje.
Iată-l pe Marin Preda descris de Vasile Iosif: „Mai mult
trăgea cu urechea, decât se băga în vorba sătenilor. Era un tinerel
cam ﬁrav în vremea aia, timpurile nu erau deloc liniştite şi poate din
cauza asta era mai retras. Nu-ţi lăsa impresia că vrea neapărat să se
bage în suﬂetul tău. Te asculta mai mult pe tine ca om şi asta-ţi
sporea încrederea.”
Fostul primar Vasile Neagu, Isosică din roman, crede că
Preda, tinerelul „tăcut şi la locul lui”, „dacă a dat o carte aşa cum
ziceţi dumneavoastră, în care sunt toate întâmplările din Căldărăşti,
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Azi
Astăzi am scos sapa
sapa aceea uitată de generații
în magazie
alături de roaba Domnului, sicriu pomădat
unde tâmplarul ascunde metresa.
Sapa aceea cu zvâcnet,
inspirație de căutător de apă vie
rămasă în urma femeii
ce zelul și-a unit cu urletul țărânii
Fă din tine ceva!
Amprentele vor putea aprinde focul
scânteia zilei când Dumnezeu, marele lord
bate la ușă, nu intră neinvitat?
După reﬂux anunțau furtună
nu a venit,
câțiva s-au mumiﬁcat deja,
pricina căldurii intrinseci
zăpușeală cu ﬂori de crini
Imperiali
oameni de rând
suntem
deja cam mulți.
Azi am pășit desculță
în grădina uscată
cum aș ﬁ plutit
pe lună.

Geneza
Asta e poezia
mi-am spus în prima zi
după ivirea mea
ﬁință nedorită neapărat
dispută dintre teoriile găurii negre și vid.
Asta e poezia
altfel nu mi-aș explica
de ce mai exist.

Sfaturi pentru fete mari, târgovețe vesele
etc
Când păsări la vreme de seară
zboară în zig-zag
nu crede că au zbor înalt,
sunt liliecii, doar liliecii
chițăie întruna
mici mutre de drac.
Așa și în noapte, târziu
cînd vrei cu suﬂetul să te împaci
și disperat te sună cineva,
căruia i-ai zis deja
noapte bună,
nu te gândi că-i dragostea,
doar liliecii, doar liliecii.

Câteodată
Câteodată îmi vine să urlu
ori veșnic să tac.
Să rămân surprinsă în ramă de drac
de vicleșugul vieții.
Sunt fantomă a altui veac
secole la rând
voi colinda literatura!
Câteodată îmi vine să zbier
cu voce de țap
alteori plutește peste copleșitoarele
suferințe umane
suﬂetul meu exacerbat!
Câteodată nerozia
mă face să râd
alteori nebunia
mă surprinde acid
port în mine ceva
ca Van Gogh
lan neaplecat
de combine.
Câteodată îmi vine să zac
societatea o iau ca pe-o soră de umeri
să ajuți
nu poți
cu averea păgână.

Amintiri nostalgice

Dorel SCHOR

– Ţin minte că odată, mai de mult, pe vremea când eu
eram responsabil sindical la întreprinderea noastră, mă
întâlneşte într-o seară directorul meu, tovarăşul Grigore
Vasilievici Komsomolski. Se spunea că de fapt îl chema
Pohoronâi, dar şi-a schimbat numele ca sarcină de partid.
– Păi, de ce? ne mirăm noi.
– Pentru că Pohoronâi înseamnă funerar sau funebru,
iar noi eram întreprindere socialistă fruntaşă pe ramură…
– Aşa, şi…?
– Şi mă învită la restaurant. Acuma, nu ştiu dacă mă
înţelegeţi, când te învită directorul la băut, sunt două aspecte
importante: unul ar ﬁ că e o mare cinste şi onoare, aşa că atunci
nici nu se pune problema să te grăbeşti sau să refuzi invitaţia…
Al doilea aspect ar ﬁ că, prin ﬁrea lucrurilor, el comandă dar tu
plăteşti consumaţia, adică exact ca la serviciu… Aşa că am stat
noi la băut şi la taclale vreo două ceasuri, poate chiar ceva mai
mult. Eu, de fapt, abia mi-am muiat buzele în pahar, iar el, aşa să
ﬁm cu toţii sănătoşi, nu ducea de loc la ureche… Până când, nu
ştiu ce îl apucă pe tovarăşul Grigore Vasilievici şi-mi arde un
pumn între coaste, că vorba aia, dacă nu mi-ar ﬁ trecut, mă mai
durea şi acuma.
„Ce s-a întâmplat, spun eu, nu vă simţiţi bine, tovarăşe
director?”… Făceam pe grijuliul şi îngrijoratul, dar nu mai
ştiam cum să fac stânga-mprejur mai repede. „Să vă comand o
murătură, Grigore Vasilievici? Sau poate doriţi un taxi?”…
– Dar el, nimic!
– Exact… El nimic. Nu vrea murături, nu vrea
antinevralgic, nu vrea taxi, vrea numai să-mi împingă mie
lăboaiele în beregată. Şi atunci îmi vine ideea să strig „potoliţivă, pentru numele lui dumnezeu, vreţi să vărsaţi bunătate de
vodcă? Mai bine mi-aţi spune cu ce v-am supărat eu personal!”.
– Şi s-a potolit?
– S-a mai liniştit, ticălosul. Şi începe aproape urlând,
să-mi povestească ce i s-a şoptit, că eu, Boris Israelovici
Glazpapier, l-aş înşela cu tovarăşa Marusia Feodorovna
Komsomolskaia, adică cu nevastă-sa.
– Adică invers, îl corectăm noi, că ea de fapt îl
înşeală…
– Şi eu, pentru că ar ﬁ în timpul orelor de la servici.
– Ce fantezie de om băut!
– Da, că eu îi pun coarne. Degeaba i-am spus că
reputaţia dumneaei este deasupra oricăror zvonuri, că tovarăşa
Marusia e o persoană mai plinuţă, care nu e genul meu, că e
membră de partid şi de sindicat…, că morala proletară… Nimic.
– Pretexte! exclamă domnul Oiţerman, numai ca să te
persecute.
– Un naţionalist! spunem toţi ceilalţi. Ca să vezi… La
beţie.
– Chiar aşa, clatină nostalgic din cap Boris Israelovici.
Naţionalist era el, directorul, dar în ce priveşte nevastă-sa, nu
greşise deloc. Era o bucăţică bună Marusia aia…

– Excelent, cu medicii trebuie să te ai bine, nu se ştie
niciodată… Laboratorul mă interesează mai puţin, găseşte o
formulă, îl lauzi pe Ben David, faci legătura cu policlinica şi îmi
notezi câte un specialist în ﬁecare domeniu. Cum ar ﬁ: „în sală
am remarcat cu satisfacţie elita noastră medicală, printre care
pui un ortoped, cu distinsa sa soţie, un cardiolog, să nu avem
nevoie, cu fermecătoarea sa doamnă, un urolog, ferească
dumnezeu, cu logodnica şi aşa mai departe, în funcţie de ce boli
există… Aş mai avea nevoie de câteva cuvinte despre agenţia de
voiaj „Mondial”, nu strică să ne facă reducere la excursii…
Am operat imediat o schimbare în text, trecând cu
discreţie de la călătoria lui Rosencranz şi Guildenstern la
Rozenberg şi Goldenberg, proprietarii agenţiei, care oferă
locuitorilor din oraşul nostru şi din împrejurimi, la preţuri
rezonabile şi în rate convenabile, excursii pe toate continentele,
inclusiv la castelul Elsinor din Danemarca.
– Eşti mare! M-a lăudat şeful. Asta o să aducă precis şi
câteva reclame comerciale la sfârşit de sezon. Mai departe,
cine-i ăsta, Polonius..!?
– Polonius e tatăl Ofeliei.. Interpretul e funcţionar la
ﬁsc.
– Nici nu mă miră, masahnasaua e plină de polonezi…
Pe ăsta îl lauzi sobru, gen talent viguros, funcţie subtilă,
discreţie eﬁcientă… Să ﬁe ca investiţie, să ne ferească sfântul.
Pentru că textul cronicii de spectacol s-a lărgit, dar spaţiul
tipograﬁc rămăsese acelaşi, a trebuit să tai din gros. Am renunţat
la partea consacrată piesei şi autorului care, oricum, nu este
concetăţean cu noi, i-am lăudat pe interpreţi şi pe colegii lor de
serviciu şi, când să pomenesc de regizor, o reputată ﬁgură din
lumea artei scenice, şeful a intervenit iar.
– De ce ai scris „celebrul Matatiahu Miller”?
– Păi, e celebru, a luat premiul Herman pentru regie, e
director artistic la Munchen, a montat piese la Praga…
– Bine, a acceptat dânsul, scrie un rând despre el, dar
adăugă un paragraf despre Miller-Electrice, televizoare, maşini
de spălat, dividiuri, frigidere şi aşa mai departe. De ăştia o să
mai avem nevoie, nu de regizor…
– Dar cum naiba să-l bag în text?! am protestat.
Aceasta e întrebarea!
– Ei, asta e deja treaba ta. Tu ai fost la spectacol, tu ai
scris cronică, tu eşti specialist în Şecspir, mai descurcă-te şi
singur!

Hamlet

O prejudecată

În urmă cu câteva seri, în sala casei de cultură din
oraşul nostru, a avut loc premiera piesei „Hamlet” de
Shakespeare, în interpretarea unui colectiv talentat de artişti
amatori. Am scris o cronică a spectacolului conform cu regulile
genului. Adică, am consacrat o treime din text piesei şi
autorului, o treime modului în care interpreţii şi-au făcut datoria
şi o treime felului încurajator în care publicul a primit
evenimentul cultural. Am prezentat imediat materialul
redactorului şef al ziarului din oraş.
– Eşti grozav! m-a lăudat el generos, ai surprins esenţa
fenomenului şi subtilitatea subiectului. Cronica va avea un ecou
deosebit în localitate. Mai ales partea cu interpreţii… Cred
numai că ar trebui să subliniezi mai mult faptul că ei sunt
amatori, să precizezi cu ce se ocupă…
– Bine, am spus. Hamlet, de exemplu, e funcţionar la
primărie. Răspunde de înscrierea copiilor la grădiniţe.
– Bravo! S-a entuziasmat şeful. Atunci notează:
Cutare, cum îl cheamă, lucrează sub îndrumarea permanentă şi
neobosită a primarului nostru care, în cele două cadenţe
electorale, a reuşit să schimbe faţa localităţii noastre, prin
construirea unei faleze pe malul mării şi a unui complex
comercial, a inaugurat sezonul turistic şi a conexat taxele
municipale la…
– Bine, am îndrăznit timid, dar primarul nu joacă nici
un rol.
– Ohoho, m-a corectat şeful. Şi încă ce rol! Mai
departe… Cine e Julieta?
– Julieta e din altă piesă. Aici o avem pe Ofelia. E
profesoară de gramatică la liceu. Foarte talentată.
– Foarte bine că-i talentată, dar noi nu avem probleme
cu gramatica. Noi avem probleme cu ﬁzica. Lior al meu se
descurcă greu cu materia… Profesoara de ﬁzică nu joacă în
piesă?
Mi-am exprimat regretul.
– Nu-i nimic, notează te rog: „gramatica, la fel ca
ﬁzică predată de colega ei, profesoara Martiano, care s-a făcut
cunoscută prin capacitatea ei profesională etîcî, etîcî”. Trebuie
să avem grijă şi de alte cadre didactice, nu-i aşa?! Mai departe,
cine joacă tatăl, sau umbra lui, ce scrie aici?
O voce mare: doctorul Ben David, de la laborator.

Multă lume are prejudecata că medicii stomatologi
sunt, din cauza profesiei, prea puţin milostivi. Şi când umblă cu
bormaşina sau extrag o măsea, şi când îţi spun cât te costă
plăcerea. Dar nu-i chiar aşa, cel puţin în cazul prietenului
nostru, dentistul Kleinergrois. Iată, de pildă, o întâmplare din
cabinetul său.
Într-o zi s-a prezentat la consultaţie o tânără doamnă
elegantă şi frumoasă. Avea părul negru, faţa smeadă, ochii
albaştri, genele lungi şi… dinţii galbeni. Doctorul Kleinergrois
a invitat-o pe scaunul ăla special şi cu mult tact a întrebat-o ce o
supără. Doamna a spus cu vocea oarecum voalată, ceea ce era de
presupus, dentistul a trecut cu instrumentele peste toată dantura
şi a întrebat „de când?”.
– De vreun an de zile, dar din zi în zi, din ce în ce mai
pronunţat.
Au mai fost nişte întrebări, evident profesionale, pînă
ce a picat întrebarea esenţială:
– Fumaţi?
– Da, a mărturisit doamna.
– Mult?
– Aşa şi aşa…
– Cam câte ţigări pe zi?
– Păi, cam trei pachete.
Puţin surprins, dentistul Kleinergrois a exclamat:
– Mult, dragă doamnă, foarte mult! Foarte, foarte
mult…
– Asta-i mult? Ce se poate spune atunci despre soţul
meu care fumează patru pachete de ţigări americane în ﬁecare
zi?
Aici trebuie să recunoaştem că amicul Keinergrois nu
a mai gândit profesional, ci s-a comportat ca oricare din noi,
făcând niscaiva socoteli: cam cât cheltuieşte aproximativ
familia pe zi, pe săptămână şi pe lună… Şi a exclamat spontan:
– Dar, doamnă, asta înseamnă o groază de bani!!
Doamna a precizat însă logic:
– La dracu cu banii, importantă e sănătatea!
*
Nu mai ştim dacă tratamentul de albire a dinţilor a
reuşit sau nu.
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proza de sâmbătă
mnemosyne

DICŢIONARUL SELECTIV
AL SCRIITORILOR CONTEMPORANI
Poate nici un dicţionar de scriitori n-a stârnit atâtea
discuţii decât cel din anul 2003, Dicţionarul selectiv al
scriitorilor contemporani, opera controversatului, dar nu mai
puţin celebrului critic Julius Zimberlan. Sigur, când e vorba de
scriitori, întotdeauna vor ﬁ polemici, frustrări, uneori chiar
jigniri, mai ales când apare un dicţionar selectiv şi când, vrând
nevrând, alegerile autorului sunt subiective. Numai că în cazul
Dicţionarului selectiv al scriitorilor contemporani povestea
este cu totul alta. Julius Zimberlan a dat manuscrisul la tipar şi a
dispărut. Lucru ce nu a mirat prea mult, excentricităţile acestui
critic atât de important ﬁind de notorietate. Când atât de
aşteptatul volum a apărut în librării, cititorii au putut citi cu
mirare că în cazul a patru importanţi scriitori în viaţă, Julius
Zimberlan n-a pus numai data naşterii, ci şi… cea a morţii.
„Farsă sinistră şi total lipsită de bun-simţ”, au scris, pe bună
dreptate, exegeţii.
În 2011, la 7 octombrie, a murit dramaturgul de mare
succes Robin V. Glauck. Un confrate, dorind să scrie un
memento cu acel prilej, a răsfoit câteva date bibliograﬁce,
printre care şi Dicţionarul selectiv… al lui Julius Zimberlan, cel
apărut cu opt ani în urmă. Nu mică i-a fost mirarea când a găsit
acolo data exactă a morţii lui Glauck. Informaţia aceasta atât de
senzaţională a apărut în presă (şi nu numai în cea strict literară) şi
a fost amplu discutată. Până ce şocul a trecut şi lumea s-a ocupat
de alte noutăţi…
Da, dar la 14 februarie 2012 a murit şi marele poet

Aurel BRUMĂ

Raul Kronos. La 14 februarie 2012, adică exact cum apare
precizat în Dicţionarul selectiv…! De data aceasta, lucrurile au
părut de-a dreptul grave şi, în poﬁda prestigiului său literar,
Julius Zimberlan a fost luat la ochi de Procuratură. Însă criticul
era şi el dispărut de… de nouă ani, de când a depus manuscrisul
la editură. Ceea ce nu l-a împiedicat să trimită regulat cronicile
sale la revista SCRISUL ŞI SUFLETUL.
Încă în timp ce autorul Dicţionarului selectiv… a fost
pus sub urmărire internaţională, la 2 ianuarie a murit şi poetul
Don Rosto, marele rival al atât de regretatului Raul Kronos. Şi
iarăşi, data decesului a corespuns exact cu cea indicată de
Zimberlan. Care n-a putut ﬁ găsit. O ipoteză absolut aberantă a
fost că şi Zimberlan ar ﬁ murit şi că ar ﬁ scris materialele de
presă anticipat. Bine, dar ele se referă la cărţi apărute (scrise?)
ulterior dispariţiei sale şi nimeni nu poate ﬁ chiar atât de nebun
încât să creadă că straniul personaj ar ﬁ imaginat volumele luate
în discuţie înainte ca ele să ﬁ fost concepute!
Al patrulea scriitor, cunoscutul prozator J. B. Coren, a
cărui moarte a fost precizată în Dicţionarul selectiv, aşteaptă
acum înfrigurat data de 30 octombrie, data la care Zimberlan i-a
prorocit sfârşitul lumesc. Şi, odată cu el, toată lumea este
curioasă, iar poliţia este cu ochii în patru.
Deocamdată, J. B. Coren se simte bine şi – ca să-i facă
în ciudă lui Zimberlan – şi-a programat lansarea publică a noului
său roman pentru data de 31 octombrie, adică exact cu o zi după
ce i-a fost prorocit decesul.

L

Stăm ca proştii dacă nu avem glagorie.
Şi deasupra Paradisului nu plouă cu ploaie, cu bombe, plouă
cu peşti, un fel de-a spune, că plouă destul de rar. Şi aﬂu că ritmul
de barter cu Dumnezeu al lui nea Petrică, e la 3 ore. E bine, e rău?
Depinde de tonaj, că şi tona e plină de kilograme, cum iazul de
peşti dar mai ales de apă. De altfel, cum citim în iarba malului,
nea Petrică are gradul de colonel, desigur, doar între pescari,
dincolo, peste drumul de apă, nea Mircea e Sultan, că are
haremul juvelnicului plin cu înotătoare iar copilul de 12 ani de
alături bate broaştele cu nuiaua. O ﬁ astăzi ziua lui Alah.
Domnule, spune printre dinţi alăturatul, pescuitul e o chestie de
întărire a caracterului. În primul rând te învaţă cum trebuie să
pierzi. Adică să ai o guvernare credibilă: îţi iese - e cer senin, nu,
o iei de la capăt şi, cu puţin noroc, mai prinzi o legislatură pe balta
naţiunii.
Ce se prinde pe-aici dom Petrică?
Ce iese. În rest deschidem manualul de piscicultură, că ăla
are şi poze.
Mă uit la dumneata şi mă gândesc la Bătrânul ăla, la trofeul
pentru care a şi scris unul care se chema Hemingway...
Ernest. Dar ăla era peşte de Ocean ceea ce, cu toate
promisiunile electorale, nu s-a făcut în ţărişoara asta.
Poate în următoarea legislatură.
Poate. Uite că a culcat-o pe spate!
Doamne fereşte, răspund, şi mă uit la căbănuţa unde intrase
ceva mai devreme o pereche. Mata vezi prin zid?
Nu, domnule, vorbeam de plută. Mi-a culcat-o animalul pe
spate. Că era unul mare. De asta nici nu poate ﬁ prins.
Are imunitate.
Posibil. O ﬁ senator de Paradis.
Cred că aici se lucrează pe bază de vibraţii. Vibraţii de la
peşte la undiţă, de la undiţă la colonel, de la colonel la cele trei
ceasuri, în general rele, dacă nu sunt reparate la timp.
Aiureli. Noi nu facem ştiinţă ci artă. Restul e literatură. Aici
trebuie să te relaxezi, să înjuri rar şi fără duşmănie, să ai bunădispoziţie, că oricum nu ai de ce să te dai cu capul, că bine ar ﬁ
fost să facă ăştia de-s patroni de iaz şi câte-o bucată de zid pentru
nervi. Peşte mic scăpat – o lovitură. Mai mare – două. Te izbeşti,
gata, zâmbet şi la loc comanda. Altă râmă. Ce spuneai?
Spuneam că o partidă de pescuit e ca o lecţie de chineză.
Învățați chineza pescuind... răbdarea. Că ţi-i capul ca la oala sub
presiune: schimbarea norilor pe cer, presiunea atmosferică,
culoarea apei, direcţia vântului... Şi de toate aceste modiﬁcări
trebuie să se ţină seama. Meserie de savant!
- Corect, decide nea Petrică. Un pescar autentic este omul
presiunilor diverse, al informaţiilor diverse. Şi, adaug eu, de aici
şi sculăria asta care acoperă câţiva ari de împrejurime: aparat
pentru densitatea apei, aparat pentru densitatea luminii, pentru
densitatea mămăligii...

Catavasier
Orbecăind pe cratere de lună
ai tălmăcit un țipăt „quark” (postfață
la „croahul” corbului lui Poe). Învață,
să-ți ﬁe portaltoi în aromână.
Cârpeai sedus o mantie de ceață
și tremura cățuia oarbă până
te adâncea și turburarea sună
auzul muzical întru povață.
Vedeai solzândă ﬁara clandestină.
Unde-i bastonul? între cer și tină
lovind hermetic dar hiperatomii.
Murind delirul în lumina lină,
artera coronară îți înspină
dumineca la îndoiala Tomii.

brume

ARTA COMUNICĂRII, DIALOGUL,
JOCUL DE ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
a Nea Petrică dela Paradis, răspunsurile sunt în
kilograme. Spre exemplu: - Cum stăm?

Horia ZILIERU

– Da, acceptă Colonelul. Uite, termometrul ăsta. Dacă apa
are temperatura scăzută, încălzesc cuburile de măligă, că ăştia
din adânc sunt sensibili, mai ceva ca o cântăreaţă de operă. Îşi
protejează gâtul chiar dacă, pentru un novice ca dumneata,
problema gâtului la peşti ar părea absurdă în lipsa gâtului.
Şi abia atunci observ frigiderul din spate, cel pentru
momeala anticalorică, aragazul, aparatul de sudură,
microﬁlatura de bobinat şi celelalte exponate din muzeul
personal al acestui hidalgo acvatic.
– Ţi-a arătat Costică documentul, poza ? scânceşte în scurt
pescarul. A făcut-o acum trei zile Costel, în ascuns, să nu-l
fotograﬁeze CIA prin satelit. Că fotograﬁază. De la crapul ăla de
nu ştiu câte kilograme ar putea ieşi un conﬂict diplomatic, mai
ales dacă-l vede şeful-pescar al unui mare stat. Aşa a fost şi cu
Elena din Troia. Urâtă şi neinteresantă, dar scoasă cleştar în
fotograﬁe, de-au înnebunit grecii de-a lulea s-o perceapă ca
original.
Şi nu-şi termină ideea, că şi apare un comandou, cagulaţi în
limbi străine. Arestează tot ce se poate şi dispar la fel de brusc
din închipuirea noastră. Bine că n-au dat şi cu rachete, că ar ﬁ
enervat caprele care tocmai behăie în jurul dialogului nostru
optimist. Mi se explică pe cuvânt de onoare că putem ﬁ cât de
curând, în două-trei puncte: ore, zile, săptămâni, martorii
prinderii unui monstru acvatic sau chiar mai rău. Va ieşi din
cotlon, va face pluta să ţăcănească, o va da pe spate şi, dacă se
prinde, va ﬁ încă o ţăcăneală sau ţicneală – dusă până la capăt.
Datul pe spate e foarte periculos, rezum ideea şi mă uit la vecina
care, convinsă şi ea de adevăr, ne întoarce spatele. Nea Petrică,
în schimb, imperturbabil la cele lumeşti, a scos aparatul de
schimbat intensitatea vântului, trecându-l în treapta a treia, aia
economică şi cu un consum redus de carburant. Degeaba. Nu
trage. Şi asta, conchid în ﬁnal, e bine. Înseamnă că e pace, e bine,
şi, cu toate condiţiile meteorologice şi nenorocirile tranziţiei,
vom merge mai departe, mult mai departe, că la cinci kilometri
de Paradis mai este o baltă. Balta Dracului.

Slove
Un senior asediind singurătatea,
LAURENȚIU FULGA
1.
Credea cu patos, mărturisindu-și taina, că ﬁința se
poate salva de la anonimat prin regăsirea lactee a literei
trans-lucide.
Stilistica suﬂetului său toposà întâlnirea cu „propria
fantomă” în consonanță cu privirea prin cearcănele
Doamnei din „straniul paradis”.
2.
Întâlnirile mele cu omul care nu avea nici un orgoliu
fără rană îmi rezervă, încă, energia afectivă, surghiunul
absenței.
Tăcerea devenea dureroasă.
3.
Dacă ﬁecare ﬁință poartă în sine nevoia de
individualizare, seniorul își accentua dorul de ipostaza
neistovită. Dorința înmugurea speranța și eclipsà
deznădejdea prin repetare. Simțea acea decantare,
euforica lavă sentimentală împrumuta desfolierea lentă
a rozei visându-se în blazon princiar.
Marea durată a vieții l-a trecut prin vămi neșovăitoare.
Fără a-i înceta setea de regăsire a umilinței împăcate:
singurătatea. Trăit-a episoade de timp prăduitor. Fața
sa mi se părea că i-a fost scrijelată, de pe când fostul
ostaș fu lovit de „crivățul roșu” cu nagaica afundatei
siberiană năpastă.
4.
Astfel, din viețuirea fără absență a speranței, se născu o
dramatică proză iradiind notațiile silabice ale
sunetelor. Fantezia frazei căpăta ritm de mitologie
orală.
Recitindu-l, adâncindu-i viziunea orﬁcă asupra lumii
sale, gândul mă duce la Munci și Zile, a lui Hesiod.
Pagină după pagină, deconspirându-l papirusul ﬁinței,
întregea unicitatea.
A lăsat literei incitante Straniul paradis, Alexandra și
infernul, Moartea lui Orfeu. Una, celeilalte,
împreunată. Acord tragic înrudit, dominant. Blocând,
subteran, exaltarea ca scară auxiliară.
5.
„Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri”.
Seniorul, sbucium neepuizat, poate rescrie la octava a
treia a lacrimii paginile dintr-o împânzire de frescă
neterminată.
Iarna, privesc plânsul țurțurilor, ca pe niște ﬂuturi, prin
molipsire, luminând subt streașina unui imaginat schit.
Mă învăța să nu ne pierdem statornicia.
Îl ascult…

● ARTE
Ambele s-au lovit de diﬁcultăţi... tehnice, aşa că le-am aruncat peste
L.Ch. – Cum a fost pentru tine anul 2015, pe care tocmai l-am
Ţepuş; la Bacău... Ei, aici a fost mai altcum, dar nu la Gala Star din
gard, în grădina lui 2016. Cea dintâi va ﬁ vizibilă curând, iar a doua
pus în cui?
primăvară, ci la colosalul (la propriu) festival din august, care a
ceva mai încolo, odată cu cireşele de mai. Într-un fel, nu-i rău că se
Şt.O. – 2015? Cum să ﬁe? Ca toţi ceilalţi, adică obişnuit. Adică
întors pe dos tot târgul şi i-a rupt gura. Aşa ceva n-a văzut nici
întâmplă aşa, ba chiar pot spune vorba veche „tot răul spre bine”,
nu chiar obişnuit, căci mi s-a părut mai grăbit decât alţii; a trecut
Parisul, ba chiar s-a crispat de concurenţă şi Sibiul lui Constantin
căci 2016 nu-i un an oarecare, e anul marilor aniversări teatrale. Ca
foarte repede. Îi sunt însă recunoscător că m-a suportat, că s-a lăsat
Chiriac. Dar buba-bubelor!: a fost o căldură de să zicem
vechi ieşean nu se poate să nu le ştii.
dus cu bine de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. A fost al 83-lea
bogdaproste că am scăpat nevătămaţi, ca să putem ajunge, în
L.Ch. – Cum să nu ştiu. Actuala clădire a Teatrului Naţional,
(„Eheu! Fugaces, Postume, Postume, labuntur anni!”), dar s-a dat
toamnă, la FEST-ul Naţional de la Bucureşti, unde era cât pe ce să
monument de arhitectură, a fost inaugurată în 1896, are, deci, 120
mai tânăr şi asta pentru că l-am forţat eu, umblând mai mult printre
ne reîndrăgostim de directoarea Marina Constantinescu...
de ani.
cei tineri – ﬁindcă cei din generaţia noastră... vorba ceea: mulţi am
L.Ch. – Tot actriţă?
Şt.O. – Bravo! Dar nu-i numai asta. Sunt 200 de ani de la primul
fost, puţini am rămas!
Şt. O. – Mereu dai în bară! E critic, domnule, scrie cronici
spectacol în limba română şi nimeni nu face nimic. Ştii ce a fost în
Ca de obicei, tot anul am bântuit prin teatre.
dramatice la „România literară” (iar te-am prins că nu citeşti!). Şi e
Franţa când Comedia Franceză a împlinit 200 de ani (în 1880)?
L.Ch. – Cu actriţele, cu actriţele!
selecţioner unic şi directoare a Festivalului Naţional. Cel puţin la
L.Ch. – A fost, probabil, sărbătoare naţională.
Şt. O. – Evident, şi cu actriţele. Văd că nu uiţi să-mi faci apropoediţia din 2015 a fost deosebit de inspirată, de prezentă, de
Şt.O. – Exact. A fost sărbătoare naţională. La noi nu mişcă nici
uri, ca de ﬁecare dată când îţi spun că am fost la teatru. Dar nu mă
colegială, de... minunată!
o frunză. Suntem deja în ianuarie şi nimeni nu anunţă nimic.
supăr, că nu eşti singurul pentru care teatru = actriţe. Dar ai dreptate:
L.Ch. – Am înţeles, am înţeles...
L.Ch. – Ei, lasă, că or să iasă cele două cărţi ale tale şi
ce-ar însemna teatrul fără actriţe?! Un teatru numai de bărbaţi (ca la
problema e ca şi rezolvată.
începuturile începuturilor!) ar ﬁ suspect
Şt.O. – Nu ﬁ ironic, că nu-ţi stă
azi, deşi ar ﬁ cum nu se poate mai la modă şi
bine la vârsta ta optzecistă. Cele două
pe placul multora.
cărţi ale mele, care, de fapt, vor ﬁ
Deci, cu actriţele... Mai precis, cu două
patru, nu înseamnă mare lucru pe
dintre ele, două care-mi sunt mie mai dragi
lângă ceea ce ar trebui să se întâmple
(să nu zici – cum ţi-e obiceiul: „da' tu lor, şi
în acest an 2016.
ele mie!” că-i prea bătucită). Nu-i nicun
L.Ch. – De unde ai scos patru?!
secret care-s cele două – de Iaşi, ﬁreşte:
Ziceai că două!
Mihaela Arsenescu-Werner şi Doina
Şt.O. – Două, cele care ar ﬁ
Deleanu. Cu cea dintâi am urcat, în
trebuit să apară în 2015 şi două care
primăvară, pe scena Galei UNITER – ea
(CONVORBIRE LEON CHIRILĂ - ȘTEFAN OPREA)
sunt programate special pentru 2016.
pentru premiu, eu pentru laudatio, ca să
Deocamdată nu ştim despre acestea
explic, adică, spectatorilor şi
din urmă decât eu (care le-am
telespectatorilor de ce merita ea să
elaborat) şi poetul Lucian Vasiliu,
primească Premiul UNITER pentru
Cu colegul meu de la „Negruzzi” (clasele secundare), m-am întâlnit rareori în cursul vieţii. După ce a ieşit la
directorul Editurii Junimea, care a
întreaga activitate şi chiar să i-l înmânez,
pensie şi s-a retras în Iaşi (acasă adică), ne-am văzut ceva mai des. Îşi făcea plimbarea vesperală spre Parcul
acceptat cu entuziasm proiectul. Vor
fapt ce m-a onorat până la... emoţie.
Expoziţiei şi Grădina Botanică. De obicei era foarte interogativ, nu pentru că ar ﬁ vrut să aﬂe despre mine
ﬁ două cărţi – de fapt una în două
L.Ch. – Te-am văzut. Adică v-am văzut
câte şi mai câte, ci pentru că îl interesa ce s-a petrecut în „Iaşii lui” în anii (mulţi) în care el a trăit la Braşov.
volume – cu titlul Vârstele scenei, în
şi mi-am zis (ca în multe alte rânduri) că
În una din zilele începutului de an 2016, i-am făcut o vizită la el acasă, ca să-l invit personal la
care am adunat cam tot ce am scris eu
eşti cam păcătos – scuze! –, cam moale am
lansarea
ediţiei a doua a cărţii mele Măria Sa Teoﬁl Vâlcu. Am stat mult de vorbă şi, pentru că tocmai se
în ultimii 50 de ani despre Teatrul
vrut să zic: erai mai emoţionat decât
încheiase anul 2015, voia să ştie ce am făcut eu bine şi frumos (îl citise pe Preda!) în anul acela. Bineînţeles că
Naţional din Iaşi (cronici de
premiata!
ne-am oprit mult la zona teatrului. Cred că a vrut să-mi facă o plăcere. Din tot ce am discutat (şi el a
spectacole, proﬁluri de actori,
Şt.O. – Premiata e obişnuită cu scena,
înregistrat) am transcris (selectând şi stilizând) cele ce urmează şi le public în memoria lui, căci s-a stins şapte
regizori, dramaturgi,
cu luminile care te orbesc pur şi simplu
dialoguri,comentarii de cărţi despre
luni mai târziu, în august 2016. Tocmai se împlinește un an!(Şt.O.)
când eşti acolo sus, cu publicul care te taie
această nobilă instituţie, etc.).
cu priviri de tot felul...
L.Ch. – Sunt chiar curios.
L.Ch. – E foarte relativ ceea ce spui...
Probabil că şi cei din teatru, despre care scrii, se vor bucura.
pentru că te-am văzut acolo şi când ai primit tu Premiul UNITER
Şt. O. – În măsura în care vor aﬂa. Sper să nu păţesc iar ca în
pentru întreaga activitate (era în 2012?) şi nu mi s-a părut că erai
Şt.O. – Nu ştiu ce ai înţeles, dar ţi-am citit în ochi o sclipire
1996
când, cu un prilej asemănător, am scos volumul Chipuri şi
prea emoţionat...
ironică.
măşti – un fel de istorie a zece stagiuni ale aceluiaşi teatru (1986Ş.O. – Atunci eram mândru, dar hai, te rog, să nu vorbim despre
L.Ch. – E din cauza soarelui – se apropie de asﬁnţit şi bate
1996). Erau toţi acolo, în paginile cărţii: actori, directori, regizori,
asta. S-a vorbit atunci, gata!
pieziş.
toţi. Cartea a fost lansată în sala Pruteanu, la agapa prilejuită de
L.Ch. – Fugi de tine însuţi? De ce?
Şt.O. – Sper să nu regreţi că ai pierdut o după-amiază întreagă
aniversare,
iar cei ce se aﬂau în paginile cărţii se aﬂau şi ei la agapă.
Şt.O. – Nu de mine, ci de ale mele, câte au fost. Să ne întoarcem,
stând de vorbă cu mine. Acum, la ﬁnal, pun şi eu o întrebare: de ce ai
Şi au fost extrem de interesaţi... Ştii câte exemplare s-au vândut?
mai bine, la 2015.
înregistrat această discuţie simplă şi colegială?
L.Ch. – Că doar n-ai ţinut o evidenţă...
L.Ch. – Da, că tot mi-ai rămas dator...
L.Ch. – Ca să am o amintire cu un coleg de liceu pe care l-am
Şt.O. – Ba da, şi n-a fost deloc greu. Un exemplar! Unul singur.
Şt.O. – Cu ce?
văzut foarte rar în viaţă. Am să-ţi fac şi ţie o copie. Numai că încă
L-a cumpărat Cuchi Gheorghiu. Îi sunt recunoscător şi astăzi, după
L.Ch. – Cu cea de a doua actriţă.
nu-i ﬁnalul. Te mai întreb ceva. Ai publicat vreo carte în 2015?
20 de ani, că m-a salvat de... ridicol!
Şt.O. – A, da, Doina Deleanu. Căreia – cu învoirea lui Cehov – iŞt.O. – Nu, n-am publicat. Dar am avut nişte proiecte care, la un
L.Ch. – Dacă n-ai ﬁ dat nume concrete aş ﬁ zis că fabulezi.
am schimbat numele din Deleanu în... Zarecinaia – vezi „Cronica
moment dat, păreau sigure, erau programate să apară nişte cărţi...
Şt.O. – Ei, cam asta-i, colega, cu anul 2015 despre care ai vrut
veche” din decembrie; am scris acolo (tot un fel de laudatio) cu
Erau două şi le-am ratat pe amândouă. Ar ﬁ trebuit să „iasă” ediţia a
să vorbim acum, la început de 2016 (e 14 ianuarie). Important, peste
prilejul împlinirii unei vârste scenice (40 de ani!). O parte din acest
doua a cărţii Măria Sa Teoﬁl Vâlcu (în Galeria teatrului românesc,
toate, rămâne faptul că am fost sănătoşi şi că am avut 83! Eu ca şi
laudatio o păstrez pentru Gala UNITER în care i se va acorda (căci i
colecţia Fundaţiei „Camil Petrescu”, pe care o coordonează colega
tine, tu ca şi mine! Dar ce zic eu 83, când, în realitate (glumind cu
se va acorda într-o primăvară) premiul pentru întreaga activitate –
Florica Ichim, redactorul şef al revistei „Teatrul azi”). Şi trebuia, de
Teodor Mazilu), m-am simţit (eu, cel puţin), ca de 82! Aşa-i omul,
cred că (cel mai târziu!) în 2020, când vârsta ei scenică va ﬁ
asemenea să „iasă” (la Editura Artes a Universităţii Naționale de
mereu vrea să pară tânăr!
semicentenară.
Arte „George Enescu”) volumul al doilea al dicţionarului
Acum, te rog, gata cu actriţele, că vreau să mai păstrez şi unele
Dramaturgi francezi pe scenele româneşti în secolele XIX şi XX
secrete.
(realizat împreună cu ﬁica mea, prof. univ. dr. Anca-Maria Rusu).
L.Ch. – Mă rog, mă rog... să lăsăm actriţele şi să vedem ce e cu
festivalurile. Tot aşa, te-ai ţinut de ele ca scaiul? Pe unde ţi-ai ros
tălpile în 2015?
Şt.O. – Te-am prins că nu citeşti ce scriu! Că dacă citeai, altfel Octav PĂUNEȚ
puneai întrebarea. Dar nu mă supăr, atâta lume nu mai citeşte azi,
nici măcar noi cei care scriem nu ne citim între noi. Dar înainte de aţi răspunde la întrebare, hai să-ţi spun ceva despre cum citeşte
lumea. Am vecin cu înclinaţii (ostentative) spre lectură. Când e
vreme frumoasă, iese în Grădina Copou, stă ore întregi pe o bancă şi
citeşte. Doar două reviste: „România literară” şi „Dilema veche”.
lăturarea revistei Cronica veche cu alte componente,
valorice, acesta explicând și explicându-se în reușitele sale deﬁniri
Nu l-am văzut niciodată citind o revistă... de Iaşi. Nu coboară atât de
în special cu Editura Performantica, a Fundației
artistice ale identității naționale. «Noi, toți ceilalți, suntem invitați să
jos! Suntem vecini de aproape 50 de ani şi încă n-a aﬂat că, din când
Institutul Român de Inventică, a fost o bucurie
fructiﬁcăm spiritual întâlnirea livrescă cu misterul artei și cu o parte
în când, public câte o carte...
dintre fabuloșii săi „magicieni”. Acești oameni încă mai cred în
L.Ch. – Acum eşti orgolios; îl recunosc, în sfârşit, pe orgoliosul complementară omagiului cuvenit acum fondatorului IRIIS,
transﬁgurarea lumii noastre, sluțite de
meu coleg de bancă de la „Negruzzi”. Să te spun lumii cum te prof.dr.ing. Boris Plahteanu, în a cărui
viziune efortul multidimensional de
ignoranță și nepăsare, prin artă și
mândreai cu cea mai bună compunere din clasă?
credință în Dumnezeu. Acesta cred că ar
Şt.O. – Aşa zisese profesoara, Domnişoara Roşca, în timp ce voi conturare a conceptului de cultură
creativă s-a materializat prin asimilarea,
putea ﬁ mesajul incursiunilor subiective
o ţineaţi una şi bună că a lui Dinu Ursescu ar ﬁ cea mai bună.
în artele vizuale practicate profesionist,
L.Ch. – El era premiantul clasei, deci nu se putea să nu scrie şi în cadrul Salonului Internațional de
Inventică, a evenimentului de artă, iar
erudit și elegant de pictorul și profesorul
cea mai frumoasă compunere. Logic, nu?
Liviu Suhar.»
Şt.O. – Pe dracu! Dar parcă mă întrebaseşi ceva despre editorial prin alăturarea scriitorilor,
ﬁ l o s o ﬁ l o r, a o a m e n i l o r d e a r t ă
Alături de bucuriile generoase ale
festivalurile teatrale din 2015.
confreriei din care face parte, artistul se
L.Ch. – Am întrebat, dar nu eşti obligat să-mi răspunzi; văd că componentei tehnico-științiﬁce. Astfel,
trofeele cucerite la marile confruntări
adresează, cu o disperare greu de
o iei mereu în altă direcţie.
zăgăzuit, Cetății, oamenilor, timpului în
Şt.O. – Pentru că nu vreau să te ţin în zona teatrului; ştiu că nu ai creative dela Bruxelles, Viena, Moscova
care viețuiește și unde „Cumințenia
organ pentru teatru – să nu crezi că nu te-am simţit. Lasă gesturile au revenit și unor cărți de semantică,
pământului” este trădată la propriu și în
astea de protest, că ştiu eu ce zic. Hai să te spun şi eu pe tine lumii că beletristică sau de fundamentare a
esența existenței operei de artă, prin
ai fost avocat o viaţă întreagă la Braşov, că la Braşov este un teatru economiei (Anghel Rugină, Memoriale I).
refuzul clasei politice de a-și recompune
dramatic excelent, că de zeci de ani ﬁinţează acolo un festival de Autori ca Traian D.Stănciulescu,
reperele, sistemul de valori: «Prin
teatru la care eu am participat de nenumărate ori, dar niciodată nu te- Alexandru Șerban sau Aurel Brumă au
deschis seria unei viziuni sincretice a culturii creative, domeniu
comportamentul cinic, meschin și lipsit de bun simț patriotic, „aleșii
am întâlnit la vreun spectacol...
asupra căruia, din nefericire, profesorul Plahteanu nu a mai avut
poporului” au mai adăugat o pagină neagră istoriei frământate a
L.Ch. – Toată viaţa am fost extrem de ocupat cu...
României, dezonorând-o. Frământărilor mele nemărturisite și
Şt.O. – Ştiu, ştiu, cu meseria de avocat. S-o lăsăm baltă. Hai, timpul necesar ﬁnalizării conceptuale.
Pe același orizont, sub atenta și binevoitoarea contribuție a
întrebărilor ce mi le adresez mie însumi în ﬁecare dimineață, fără a
mai bine să-ți spun cum a fost cu festivalurile în 2015. A fost bine.
descifra răspunsuri potrivite, s-a adăugat și această rușinoasă
Chiar binișor: la Buzău, la VedeTeatru, am „jurat” (citeşte „jurizat”) pictorului Liviu Suhar se înscrie apariția și evoluția colecției Arte
atitudine a conducătorilor țării. Încă odată nădăjduiesc că în cele din
pentru cel mai bun spectacol şi pentru cei mai buni interpreţi (şi au vizuale (albume și lucrări de deﬁnire a domeniului) unde, acum, au
urmă vor înțelege că arta și cultura înseamnă și pentru ei limanul
fost unii chiar buni); la „Luceafărul” ieşean (festival internaţional apărut două volume de autor: Amintiri din labirintul vieții mele și
însorit al perenității poporului român în spațiul său geograﬁc și că
extra!, iniţiat, organizat, coordonat de Oltiţa Cîntec) am râs şi-am Incursiuni subiective în artele vizuale (Editura Performantica).
peste veacuri deasupra lucrurilor și vicisitudilor rămân cultura și
plâns de-a valma cu cei mici; la „Nottara” m-am bucurat de Prefațatorii (Maria Bilașevschi, Traian Mocanu, Valentin Sava și, cu
arta.”
originalitatea Fest(in)ului pe Bulevard şi de exemplara precădere, Nicu Gavriluță, Pledoaria lui Liviu Suhar pentru artă ca
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AGERISSIMA (I)

N

-o să se supere prea tare duduia Vetuța, Vetuța Pop
de la Oradea, că dau în vileag (vileag – cuvânt
unguresc!) aceste câteva misive din anii când
făceam parte din aceeași breaslă. Aceea a secretarilor literari. Eram
de puțină vreme în sfera asta a teatrului, de care râvneam de mult să
mă apropii. Și uite că deja aveam cunoștințe, ca de cine știe când, îmi
făcusem ﬂexibile relații, îmi lărgeam cercul de prieteni. Nu peaicea, la doi pași, ci tocmai în celălalt capăt al țării. În orașul de pe
Crișuri...
Când doamna Elisabeta Pop (pe care toți o alintă Vetuța) îmi
scria prima oară, în primăvara lui 1994, încă nu ne văzuserăm. De
auzit, auzisem unul de altul, că nu ne învârteam într-o lume închisă.
M-au surprins totuși – cu toate că nu-s scorțos defel – dezinvoltura
cu care m-a abordat, familiaritatea promptă, izvorâtă dintr-o inimă
caldă. Și, peste toate, vocația prieteniei.
Când m-a invitat să fac parte dintr-un juriu (la Varadium,
cochetează Vetuța), normal era să mă urc în tren și să dau fugafuguța înspre orașul în care, la pifani, îmi făcusem armata. Dar mă
obosea chiar și numai gândul unei hodorogeli de ore-n șir, din zori
până-n seară. Și nici nu aveam amintiri prea grozave din această
zonă.
Distanțele lungi, ați înțeles, nu prea mă-ncântă. Și nici să mă
confrunt netam-nesam cu persoane simandicoase, pe care le ghicești
încă de la gară că fac parte dintr-un juriu. Nu m-am dus, rău am făcut.
Moment ratat.
Dar măcar m-am ales cu niște epistole simpăticuțe, vioaie,
colorate. Niște „tâmpenii”!! le caliﬁcă teatroloaga cu abuziv răsfăț.
Ar vrea să spună pesemne „bagatele”, dar chiar și așa, cum să le
denigrezi? Ele își au șarmul lor. Iar portretistica atinge cote de
virtuozitate. De pildă, cum ne vede bihoreanca pe noi, ieșenii, cu
noul val de condeieri: oameni cu har, oameni cu haz, dar cu un „haz
năcăjit”, care, dacă dezghiocăm sintagma, n-ar prea intra în
rezonanță cu performanța. Așa că ... ori-ori!
Dacă nu ești atent, poți crede că Vetuța, cu fervorile ei
tinerești, se joacă. N-ar ﬁ greșit, la ea apetitul ludic ﬁind pronunțat. E
atrasă, ca să mai dăm un exemplu, de titlurile haioase, cum ar ﬁ
Istorii și isterii teatrale. „Istoriile” îți stârnesc curiozitatea, cât

despre „isterii”, las-o pe comentatricea nostră să le ﬁltreze savorile
dulci-acrișoare. O șturlubatecă într-o lume sărită de pe ﬁx. E clar că
Vetuța orădeanca nu are cum să se plictisească.
Ageră ca o suricată, vigilentă ca nimic (semniﬁcativ) să nu-i
scape, doamna-fără-vârstă îmi tot făgăduiește că, în ceasuri de
răgaz, o să-și arunce ochii peste cărțile pe care, cu îndărătnicie, i le
expediam. Faptul nu se întâmplă, dar ce reconfortant spectacol al
bucuriei de a le ﬁ primit! În rest, nițică răbdare...
Energie ar ﬁ avut. Timp ... nu prea. Și nici stare. N-o văd
stând locului și melancolizând nici când s-ar cuveni să-și tragă
suﬂetul. Dar agitată ... asta da! Așa, tot robotind, s-a pomenit că
mâna (stângă!) face „poc”. Cică „poc”, nu „oau”, cum zice tot
globalizantul. Sau „ioi”, precum confratele ungur.
... Trecuseră anii, și apoi luni, și săptămâni. Nu le simțim
povara, dar ne văităm un pic, că așa se obișnuiește. Păstrându-mi
oarecum cadența, am continuat să duc la Poștă câte o apariție mai
recentă. (Nu Acterienii, nu Luca Pițu sau Nichita Danilov, ci ... pe
mine însumi.) Nu știam că Vetuța are în grijă un pluton de nepoței. Și
nici că face traduceri din Cehov. Și câte și mai câte... Vizionări,
premiere, workshopuri... Lecturi, o adevărată febră. „M-am pus pe
citit cărți bune!”, declamă cu înfrigurare doamna mărunțică de peste
munți. Mda, și atunci mie când să-mi vină rândul?...
Stimate Domnule Faifer,
Văd că aștept inutil să mai apară la Oradea cărți bune.
Dacă nu vă cer prea mult și nu e chiar obrăznicie, v-aș rămâne
îndatorată dacă mi-ați trimite ramburs cartea Dv. și ultima (în
ordinea apariției, nu altfel, Doamne ferește!) a Dlui Luca Pițu (de
fapt n-am decât „Cajvana” și „Discursul incomod”!).
Voiam să-l rog pe Val, dar știu că, luat de treburi, va uita de
mine.
Altfeliu? Iașii sunt „în frunce”, măcar că nu sunt bănățeni.
Văd, citesc, că faceți eforturi să vă reluați locul în față,
acolo unde stă bine Naționalului moldovean. Succes!
La Oradea nu știu ce se întâmplă, dar se mișcă mai greu
lucrurile. Cred, totuși, că suntem pe-un drum bun, deși...
Am de gând să vă propun în juriul Concursului de teatru
scurt. (Prin septembrie s-ar citi piesele – în curând declanșăm
alarma! – Ce ziceți? Ați putea veni să stați aici 7-8 zile până le
„terminăm”? Vor mai ﬁ, probabil, Ion Vartic, Ion Simuț și
bucureșteni.
Scrieți-mi un rând, adică un cuvânt: DA au BA?
Cu prietenie,
Elisabeta Pop
Oradea, 16 martie ‛94
P.S. Salut călduros pe: Val, Emil, Dna Adina și...
Varadium, 30.05.94

Stimate coleg,
„Coleg” într-ale teatrului, că altminteri, ce să zic, eu am
tras un chiul imens, nescriind decât tâmpenii, o viață. Ha-ha!
Mă bucur tare mult că ai fost (te superi dacă mă adresez cu
d-ta, e mai prietenos decât DV.!?) așa receptiv. Nu-ți spun ce
plăcere mi-ai făcut! Acum îți citesc, pe sărite, „Semnele lui
Hermes”, cu nostalgia chiar a unor călătorii (de-acuma nu se mai
arată... semne c-o s-o iau din loc!). Cer scuze că n-am trimis banii.
La salarul din 5, o fac. Din păcate, am fost lefteră, soțul meu n-a mai
luat un ban dinainte de Paști (e dom' inginer la o fabrică
falimentară de țâpéle = pantoﬁ). Dar ne revenim noi, nici o teamă,
n-om muri din asta, cum zic bihorenii.
Citii pe Luca Pițu cu nespusă încântare – și nu cu mai mică
pe Nichita Danilov. Îi dau mai departe, unor bihoreni însetați de
lectură și care ajung mai greu la Ieși.
Te rog spune-i lui Nichita că-i mulțumesc, dă-i banii când îți
vor sosi și zi-i că-ți rămân recunoscătoare pentru cunoștință.
Sunteți, voi, de-acolo, niște tipi aparte, cu har și cu carte (hopa, mă
apuc de poezele), cu umor și o amărăciune, un haz năcăjit,
imposibil de imitat.
Teatrul ce face? Cel mare, al vostru! (că al nostru, văd și mă
cutremur). Știu că voi, cu Val, faceți eforturi – dar ce inutil începe să
mi se pară totul.
Eu scriu la cartea mea – o țicneală teatrală (dacă iese
ceva!) intitulată, cu haz scrâșnit, „Istorii și isterii teatrale”. Te voi
ruga, la timpul potrivit, să-mi dai o mână de ajutor, scriind și d-ta o
pagină. Îți place ideea? Un capitol va ﬁ „Colegii îmi dau o mână de
ajutor”... Sper să mi-o dea și cei vii, că morții mi-au dat-o; le voi
publica cele mai frumoase scrisori. Ce zici? Cum ar veni „Scrisori
din paradis”. Hai c-o să zici că m-am sonat; nici n-ar ﬁ de mirare,
după atâția ani de rezistență între „acești nebuni fățarnici”.
La noi, în ﬁecare mai, lumea turbă, o apucă un fel de
streche, nu lucrează, ci umblă bezmetică să-și schimbe directorii.
Să mori de râs. Hai că nici ei n-or ﬁ perfecți, dar oamenii nici nu
caută perfecțiunea: pur și simplu schimbarea cu orice preț,
noutatea, deci Începutul. M-am plictisit. Trebuie să-mi găsesc ceva,
o sursă de câștig, și să mă cam duc – nu-i mai suport și, bănuiesc,
nici ei pe mine.
În rest, am niște idei formidabile, dar nu am cu cine să le
pun în aplicare: avem un director navetist pe care-l vor debarca, un
șef de secție care vrea doborârea directorului, un (o!) dir[ector].
economic nou (și temător, încă) și o contabilă șefă lipsită de
personalitate. Zero. De secr[etar]. l[iterar], ce să mai zic!
Hai că te plictisesc.
Mulțam frumos și nu-ți pierde speranța!
Pa,
Vetuța Pop
(numele de toată ziua! – pe celălalt îl pun doar de
sărbători!)
Oradea, 6 sept. 1994

Grigore ILISEI

NAUTILUS

OMUL VITRUVIAN CONTEMPORAN

V

ladlen Babcineţchi, e un argonaut pornit nu în
căutarea lânii de aur, ci a proporţiei de aur. În
sculptura sa artistul a avut întotdeauna drept
premiză a demersului artistic încadrarea formelor imaginate şi apoi
modelate în această paradigmă. Izvoarele ideatice se aﬂă in tratatul
arhitectului antic Vitruviu. Secţiunea de aur a fost transpusă plastic
în timpul Renaşterii, în 1490, într-o viziune unică, ce-a luat forma
desenului referenţial, „Omul vitruvian", al lui Leonardo da Vinci.
Mulţi alţi vizionari au imaginat după aceea, la rându-le, alte ipostaze
ale secţiunii de aur. Chiar şi un arhitect, unul mitic, Corbusier, cel
care a cultivat proporţia de aur ca o condiţie fundamentală a a
demersului arhitectural, a plămădit propriul „Om vitruvian", pe care
l-a numit „Modulor". Cărările pe care a umblat şi umblă Vladlen
Babcineţchi sunt cele ale cunoaşterii, ce-şi trag ﬁrul din mănoasele
izvoare ale culturii greco-latine. Insolitul şi noutatea sunt elemente
ce-i deﬁnesc lucrarea. Înspre acestea îl călăuzeşte în egală măsură
intuiţia. E grăitoare dintr-un asemenea punct de vedere cea dintâi
experienţă novatoare, căreia i-a fost protagonist artistul, cea a
portretului nu în reliefuri clasice, ci în cele ale negativului, prin
apelul la forţa de expresie a concavităţii. Sculptorul a început să
modeleze aidoma minerului care taie galerii. Încântat de noutatea

Cristian Ungureanu, Vladlen Babcinețchi, Smaranda Bostan, Grigore Ilisei

găsită graţie intuiţiei sale, dar şi lecturilor întinse şi de adâncime din
ﬁlosoﬁe şi istoria artei, Vladlen Babcineţchi s-a consacrat cu
tenacitate acestei formule creatoare. A purces la întruparea ideii cu
bucuria şi elanul de nedomolit al exploratorului de teritorii
necunoscute. A meşterit multe asemenea portrete, dintre care
memorabil este cel al lui Mircea Eliade, şi a făcut-o cu sentimentul
că era descoperitorul unui limbaj plastic inedit. Aidoma marelui
ﬁzician ieşean Ştefan Procopiu, descoperitorul megnetoului, avea
să constate că cineva izbutise în acelaşi timp fapta cu pricina. Ştefan
Procopiu realizase marea sa descoperire în acelaşi timp cu danezul
Niels Bohr, care a primit Premiul Nobel, în vreme ce ieşeanul
Vladlen Babcineţchi avea să aﬂe că în maniera sa crease un spaniol,
Josep Maria Subirachs. El însă făptuise ceea ce făptuise fără să ﬁ
ştiut de preocupările confratelui hispanic. Ajunsese la acest mod de
lucru pe cale proprie.
Spiritul său de căutător iscoditor şi neadormit al noului l-a
îndreptat şi spre ceea ce ne înfăţişează acum ca fruct al imaginaţiei
febrile şi al acumulărilor culturale, noua ipostază, una neştiută şi
studiată, cea a proporţiei de aur a mişcării umane. Tânărul artist a
studiat în cadrul unui doctorat susţinut la Universitatea Politehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi acest subiect, care pur şi simplu l-a
fascinat. Şi-a structurat observaţiile originale şi concluziile la care a
ajuns în lucrarea sa de doctorat „Cercetări în domeniul caracterizării
corpului omenesc din punctul de vedere antropomorﬁc cu aplicaţii
în artă şi creaţie vestimentară". Teza a luat şi forma unei cărţi tipărite
în 2011 la Editura „Politehnium”. Mergând mai departe, adâncind
studiile, Vladlen Babcineţchi a remarcat cu inspiraţie şi sagacitate
că proporţia de aur nu se regăseşte doar static, ci şi dinamic. Omul,
creatura divină perfectă, îşi înscrie gestualitatea, cinetica în aceleaşi
cadre ale proporţiei de aur, se circumscrie, cum o dovedesc desenele
lui Vladlen Babcineţchi, reproducând mişcările ondulatorii ale
mâinilor în tiparul „Omului vitruvian”, adică în măsura perfecţiunii
şi absolutului. Artistul şi-a imaginat spirala şi i-a dat contur aşezând
silueta umană într-un desen structurat potrivit secţiunii de aur,
căruia i-a găsit şi un nume „Nautilus", adăugând denumirii şi
sintagma de „omul vitruvian contemporan”. A avut apoi inspirata
idee de a testa pe viu închipuirea sa căreia îi dăduse plăsmuire
plastică. A apelat la balerinul Vlad Mărculescu, prim solist al Operei
Române din Iaşi. Rotind braţele spiralat, într-un sublim evantai,
dansatorul a dat substanţă conceptului, rotunjind vitruvian şi făcând
să existe palpabil ceea se înfăţişase doar în planul abstracţiunii

părelnice. „Nautilus”, marca Vladlen Bacineţchi, se adaugă fericit
şirului de imagini ce-şi propun să decripteze taina şi miracolul
plămadei dumnezeieşti a omului.
Roadele acestei argonautice umblări întru căutarea
nerostitului au fost înfăţişate iubitorilor de frumos în ziua de 3 iulie
2017 într-o reprezentare sincretică la Galeria „Dana” din Iaşi.
Desluşirile semniﬁcaţiilor experimentului artistic au aparţinut
lectorului universitar doctor Cristian Ungureanu, de la
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” şi
subsemnatului. S-au alăturat acestor rostiri tâlcuitoare mărturisirile
autorului şi transpunerea vitruvienei mişcări a lui „Nautilus” în
interpretarea solistului de balet Vlad Mărculescu, acompaniat
muzical de tatăl său, cântăreţul de jazz Liviu Mărculescu.
Spectacolul acesta incitant al ideilor şi mişcărilor s-a desfăşurat pe
fundalul imaginilor graﬁce de pe simeze( în varianta fotograﬁcă a
lui Maximilian Lupu), rânduite ingenios ca într-o proiecţie
cinematograﬁcă de galerista Smaranda Bostan, ea însăşi artistă
plastică şi tânără universitară în domeniul artelor vizuale. Au fost
ceasuri înalte ale bucuriei revelaţiei creatoare.

● ARTE
Mircea MORARIU

HAUSVATERIAN

O

superbă nuvelă a scriitorului spaniol Miguel
de Unamuno le-a inspirat dramaturgilor
Tankred Dorst și Ursula Ehler o sensibilă și
frumoasă piesă intitulată Fernando Krapp mi-a scris această
scrisoare. Tradusă bine de germanistul și criticul de teatru Victor
Scoradeț, piesa a intrat în repertoriile Teatrelor românești în
prima parte a anilor 2000.
Fiind extrem de bine primită, oferind roluri, cum se
zice, grase, Fernando Krapp mi-a scris această scrisoare s-a
jucat frenetic. A fost montată la Teatrul Tineretului din Piatra
Neamț în regia lui Cristi Juncu, a pus-o în scenă, mai apoi, Ion
Mircioagă la Teatrul Gr. A. Petculescu din Reșița (pe vremea
când acolo se mai făcea cu adevărat teatru și critica era invitată
să vadă ce se întâmplă cu adevărat bine pe acele meleaguri care
erau și teatrale), s-a mai jucat, și încă foarte bine, la Teatrul
Clasic Ioan Slavici din Arad, acolo regizorul Claudiu Goga
distribuindu-i înțelept în rolurile principale le Claudia Ieremia și
pe Zoltan Lovas.
A intervenit apoi uitarea și eu nu mai prea am știință ca
vreun Teatru din România să-și ﬁ adus aminte de această superbă
piesă. Iată, a făcut-o acum o tânără instituție de spectacole- e
vorba despre Teatrul Matei Vișniec din Suceava – la propunerea
regizorului Alexander Hausvater. Care, împreună cu
colaboratorii săi mai vechi ori de dată mai recentă, toți de foarte
bună calitate, toți din eșalonul întâi al profesiei – Maria Miu
(scenograﬁa), Victoria Bucun (coregraﬁa), Mircea Kiraly
(muzica de scenă)-, și cu actorii tineri ai acestui Teatru- Cătălin
Mândru, Cristina Florea, Diana Lazăr, Bogdan Amurăriței,
Cosmin Panaite, Clara Papadiuc, Bogdan Cantauz, Sergiu
Moraru, Alexandru Marin- își pune semnătura pe un spectacolcum altfel?- în cel mai hausvaterian stil cu putință. Adică.
Regizorul refuză deliberat matricea tradițional-realistă, optează
pentru o montare în care contează muzica și dansul, în care
povestea este întreruptă, fragmentată, intersectată de dezvoltări
vizuale și cinetice, în care contează ceea ce Hausvater însuși

numește ﬁzicație.
Totul începe pe acorduri de muzică spaniolă, în vreme
ce pe un ecran se preling știri care vorbesc despre isprăvile
nemaivăzute și cam în contradicție cu legea ale enigmaticului și
bogatului Fernando Krapp. După care începe derularea poveștii,
o derulare susținută, ritmată, cu nenumărate dezvoltări
teatralizate, cu replici rostite apăsat, reluate, desfăcute,
împărțite mai multor actori. Cu minunate dansuri concepute de
Victoria Bucun, cu cântece interpretate live, mai bine ori mai
puțin bine de Cristina Florea, cu costume simbolizante,
plasate și îmbrăcate la vedere, ca dintr-o magazie de teatru.
Scenograﬁa Mariei Miu subliniază inteligent ideea
teatralizării. Sigur, nu se poate să nu observi că Alexander
Hausvater recurge la soluții care te duc cu gândul la cele din
anterioarele lui spectacole, precum Amoc sau Orchestra
Titanic (de la Arad), poate chiar și la acelea din Strigoii
(Petroșani). Și nu se poate nici să nu bagi de seamă că, deși
regizorul le impune interpreților un joc rece, tehnic, măsurat
cu rigla și echerul, nu știu dacă și brechtian cum ar zice unii,
povestea totuși emoționează. Ceea ce este foarte bine și
cred, sunt mai mult ca sigur că a fost și în intenția
directorului de scenă.
Rolul Fernando Krapp i-a fost atribuit tânărului
actor Cosmin Panaite, un fel de picaro al teatrului românesc
de azi. Care a mai avut șansa de a lucra cu regizorul grație

feluritelor lui colaborări cu Teatrul Național
Vasile Alecsandri din Iași. Cosmin Panaite
joacă foarte bine, este exact ceea ce trebuie,
are și răceală, și rigoare, și rostire categorică,
și se mișcă cu eleganță, are și sensibilitate
ascunsă, atent dozată. Mi-am adus aminte cu
plăcere că l-am văzut în urmă cu vreo câțiva
ani într-o bună condiție artistică la Teatrul
Maria Filotti din Brăila. La fel cum îl găsesc
și azi. O bună impresie lasă în rolul Iulia
actrița Delu Lucaci, la rându-i cu o evoluție
policromă, Cătălin Mândru în complexul,
solicitantul rol al Contelui, Clara Popadiuc,
Bogdan Cantauz și Sergiu Moraru.
Tot atâtea indicii că vom avea și pe viitor
m o t i v e s ă m e rg e m c u î n c r e d e r e l a
spectacolele celui mai tânăr Teatru din
România.
Teatrul „Matei Vișniec” din SuceavaFERNANDO KRAPP MI-A SCRIS
ACEASTĂ SCRISOARE de Tankred Dorst
și Ursula Ehler după o nuvelă de Miguel de
Unamuno;Traducerea: Victor Scoradeț; Regia:Alexander
Hausvater; Scenograﬁa:Maria Miu;Muzica: Mircea
Kiraly;Coregraﬁa: Victoria Bucun; Light design-:Lucian
Moga; Cu: Delu Lucaci, Cătălin Mîndru, Cristina Florea,
Diana Lazăr, Bogdan Amurăriței, Cosmin Panaite, Clara
Popadiuc, Bogdan Cantauz, Sergiu Moraru, Alexandru
Marin; Data reprezentației: 1 iunie 2017

Călin CIOBOTARI
reﬂuxuri.

„MITURILE CETĂȚII”

F

oarte special acest Festival constănțean de
teatru! Personalizat, viu, uimitor de divers. Și în
creștere… Cu astfel de impresii m-am întors de
la cea de-a doua ediție, desfășurată între 19 și 27 iunie,
cuprinzând o ofertă impresionantă de titluri, toate legate de un
concept bine articulat și unic în oferta festivalieră românească:
mitul și implicațiile lui în prezent.
Trebuie să ﬁm onești: ne raportăm la mit și mitologie
mai degrabă dintr-o perspectivă livrescă, tehnică. Azi, miturile
se rezumă la a ﬁ un capitol, la fel ca altele, din istoria literară sau
din istoria teatrului universal. Meditațiile profunde asupra
acestei teme sunt, însă, rare, subiectul ﬁind considerat cumva
închis. Aproape că pare desuet să revii la el, de vreme ce, în plan
teoretic, câteva lucrări de referință par să-l ﬁ epuizat, iar în plan
practic, spectacologic, Peter Brook, Grotowski și alți câțiva au
bătătorit intens aceste drumuri încă din anii '60-'70.
Tocmai în zona aceasta identiﬁc, însă, importanța
majoră a Festivalului de la Constanța: îți oferă prilejul de a

reﬂecta nu atât asupra conceptului propriu-zis, ci asupra
percepției omului contemporan asupra mitului și mitologiei în
general. Cum trebuie să ne comportăm în fața unui mit ce ni se
relevă? Ca în fața unei povești? Ca în fața unei ﬁințe vii, stranii
până la fascinație, ce ne dă târcoale, observându-ne,
intersectându-ne propriile vieți? Ca în fața unor exponate
muzeale sau ca în fața unor entități în care palpită energii? Fin
teatrolog și, în general, cultivat intelectual, Doru Mareș a intuit
potențialul major al acestui subiect și a văzut în Constanța un
topos prielnic unui astfel de experiment festivalier. Căci dincolo
de aerul estival al unui eveniment ținut vara, la câțiva pași de
mare, dincolo de nisipul din sandale și de bronzul/ insolația cu
care intri la spectacolele de seară, plutește ceva foarte serios,
aproape grav, deasupra a tot ceea ce se întâmplă pe parcursul a
nouă zile la Teatrul de Stat Constanța și în Piața Ovidiu.
Ca și anul trecut, organizatorii au păstrat cele două
componente majore ale Festivalului: cea indoor, găzduită de
Teatru, și cea outdoor, gratuită, destinată publicului larg, pe o
scenă din vecinătatea Muzeului de
Istorie și Arheologie. Festivalul ia
forma unui melanj rezonabil între
sobrietate și bună dispoziție,
amintind, simbolic, de luminile și
penumbrele ce traversează ﬁecare
mit ce se respectă. Comparativ cu
ediția trecută, s-a optat și pentru
alte spații de joc: intrarea în Portul
constănțean, o sală din Muzeul de
Arheologie, Teatrul pentru Copii și
Tineret, Ediﬁciul roman cu mozaic
și așa mai departe, semn că
Festivalul se ramiﬁcă, pătrunde tot
mai mult orașul și comunitatea. În
treacăt ﬁe spus, e diﬁcil de deﬁnit
sau de identiﬁcat „comunitatea”
într-un oraș maritim în care nu mai
știi cine e localnic și cine e turist,
însă tocmai această ambiguitate dă
farmecul ipotezei de comunitate în
constantă prefacere, cu ﬂuxuri și

Oedip, Phedra, Tezeu, Pericle, Falstaff, Zeus, Don
Quijote au fost câteva din vedetele actualei ediții. Li s-au
adăugat, pe o linie de spectacole destinate copiilor și publicului
tânăr, Gulliver și Peter Pan, dar și mitologii ale comunismului
(How to explain the history of communism tour, Trap Door
Theatre SUA, după Matei Vișniec), mitologii educaționale
(Oleana, de Mamet, în regia lui Vlad Cristache), or mitologii în
carne și oase (sic!), precum Alexander Hausvater, prezent cu o
conferință și o lansare de carte (o altă carte lansată în Festival a
fost Teatru, teatru și iar teatru, dedicată actriței Ileana Ploscaru,
o ediție îngrijită de Constantin Paraschivescu și Irina Zlotea,
proaspăt apărută la Fundația Culturală „Camil Petrescu”).
Aﬁșul festivalului l-au ținut câteva spectacole majore,
de referință. Bineînțeles, Metamorfozele lui Silviu Purcărete,
jucate la Poarta 1 a Portului Constanța, au reprezentat un punct
de interes maxim. La fel, Vivaldi și anotimpurile, spectacolul lui
Gigi Căciuleanu, de la Târgu Mureș, sau de acum clasicizatul
spectacol al lui Alexandru Dabija, Pyramus&Thisbe 4 You,
Teatrul Odeon. Teatrul a fost mereu dublat de dans, componentă
solidă a Festivalului, manifestată în special în spectacolele în aer
liber, și procurând publicului delicii estetice și de divertisment.
Mă gândesc la cele două producții cu Zorba (una a surprinzător
de talentaților actori bulgari de la Teatrul Dramatic Dobrici,
cealaltă a trupei de la Teatrul din Baia Mare), dar și la profundul
spectacol cu Phedra al Companiei Underground Sugar din
Franța).
A crescut și dimensiunea internațională a Festivalului:
trupe din Franța, Bulgaria, SUA, Serbia, Italia ne-au introdus în
propriile viziuni naționale asupra mitologiilor, universalizând
discursul teatral și dând Constanței aerul unei metropole cu
adevărat europene. Nu pot să nu constat o reală schimbare la față
a orașului. Cu două festivaluri foarte puternice – Neversea, noul
festival de muzică a cărui scenă tocmai se instala pe Plaja
Modern, și, iată, Miturile Cetății conﬁrmând trendul ascendent -,
cu renunțarea la obsesivul interes pentru o Mamaia sufocată și
uzată ca brand, Constanța pare că renaște cultural, reinventânduse și aliniindu-se altor orașe românești care au pariat pe cultură și
pe tot ceea ce ține de industrii culturale.
E de sperat că, în siajul Festivalului, va crește și Teatrul
constănțean, despre ale cărui nemulțumiri citesc, uneori, în
presă. Mi-ar plăcea ca, în edițiile viitoare, o componentă a
Festivalului să ﬁe axată pe oferta repertorială locală, astfel încât
noi, criticii prezenți la Constanța, să cunoaștem mai profund un
teatru despre care, mărturisesc cu regret și speranță, încă nu știu
mare lucru.
Până atunci, însă, încă sunt sub inﬂuența mitologiilor
din vara aceasta. Mitologiile lui Doru Mareș și ale lumii…
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MARIETTA SADOVA:
O LEGENDĂ A TEATRULUI ROMÂNESC (II)

S

ala „Aglae Pruteanu” era pregătită pentru
repetiţiile ce aveau să înceapă pentru spectacolul
Tartuffe în regia doamnei Sadova. Distribuţia
aﬁşată la geamul luminat mulţumea pe toată lumea, mai ales pe cei
ce nu erau prinşi în ea. Dintre cei chemaţi şi puşi la treabă unii îşi
numărau replicile şi se întrebau cât o să dureze repetiţiile.

Cititul textului la masă, pentru profesoara Sadova
însemna o etapă foarte importantă şi actorii aveau multe de învăţat.
În suﬂetul meu mocnea totuşi o nemulţumire. Cunoşteam foarte
bine textul piesei şi mi-aş ﬁ dorit un rol mai gras, chiar pe cel titular,
dar... nu era rândul meu.

Potrivit unui obicei mai vechi, învăţat de la iluştrii mei
profesori, la prima întâlnire, la cititul la masă a textului, actorul se
prezintă ca la o sărbătoare. Aşa m-am prezentat şi eu, lăut, bine
îngrijit, îmbrăcat frumos, senin şi cu inimă deschisă, cu creion în
mână şi foaie albă de hârtie. Aşa am crezut de cuviinţă, şi aşa am
făcut când am întâlnit-o prima dată pe doamna Sadova în sala de
repetiţie.

M-am prezentat devreme la teatru şi mi-am găsit în sală un
loc potrivit rolului meu. Am aşteptat. La ora 9, toată distribuţia, în
frunte cu Ştefan Dăncinescu şi Anny Braesky, s-a ridicat în picioare.
În sală au intrat trei doamne diferite. Una era scenografa teatrului, o
cunoşteam. Plictisită şi mereu deranjată, şi-a trântit poşeta şi s-a
aşezat pe unul dintre cele două scaune din capul mesei. În spatele
scaunului rămas liber s-a oprit cea mai senină dintre cele două
străine şi, cu o voce caldă, ne-a poftit blând să luăm loc. S-a aşezat şi
ea continuând să ne privească, citindu-ne chipurile. Doamna rămasă
lângă uşă, demnă, elegantă, modestă şi importantă, cu o sacoşă în
mână, şi-a găsit loc pe margine, lângă perete, chiar sub tabloul
Aglaei Pruteanu. Nu şi-a căutat loc în rând cu noi, la masă. Un
schimb de priviri cu doamna din capul mesei m-a ajutat s-o recunosc
pe doamna Marietta Sadova. O vedeam pentru prima dată şi mi-a
năruit toate iluziile. În închipuirile mele trebuia să-mi apară
maiestuoasă ca doamna Bulandra, pe care o văzusem în studenţie la
Teatrul Municipal. Împovărată de ani, îmbrăcată îngrijit şi modest,
cu seninul şi bunătatea zugrăvite pe chipul de mamă model, simbol
în literatură, se întâlnea cu noi, artiştii din Casa lui Alecsandri, sub
umbrela lui Moliére, pentru un fapt artistic. Vom lucra împreună la
acest spectacol şi sper să ne înţelegem... deocamdată citim alb, aveţi
textele, da... Mă uitam la colegii mei, aleşi în distribuţie şi,
omogenitatea ansamblului m-a făcut să recunosc din capul locului
ştiinţa de a face o distribuţie într-un colectiv, pe care credeam că nu-l
cunoaşte. Lângă artiştii emeriţi Ştefan Dăncinescu şi Anny Braesky,
junii primi ai Naţionalului, Valentin Ionescu şi Boris Olinescu, lângă
Sorin Lepa şi Virginia Raiciu, mă simţeam mic şi neînsemnat.
Cunoscând mai bine ca mine pe cine au la pupitrul de comandă, ei se
străduiau chiar de la prima lectură să dea totul. Doamna Sadova a
lăsat să curgă normal cititul la masă fără să întrerupă lectura. Nu
urmărea textul ci ne privea pe noi şi ne asculta fără să se manifeste.
După ce s-a terminat lectura piesei, s-a dat o pauză, timp în care s-a
întreţinut cu scenografa Marga Ene. Lectura a însemnat pentru
doamna Sadova un studiu asupra interpreţilor cu care se angajase în
proiect. Şi, profesoara, cu darul povestirii şi har pedagogic, a început
să ne spună că opera actorului de teatru nu lasă mărturie la judecata
posterităţii, că regia trebuie să se subordoneze textului, poetului
dramatic (aluzie la noul val al regiei), spre a ilustra cu fantezie şi bun
gust, cu simţul armoniei şi echilibrului, cu valoare certă şi discreţie,
cu raﬁnament, cu inteligenţă, fără ostentaţie. Că actorul trebuie să ﬁe
migălos, să aibă subtilitate şi naturaleţe în atitudini şi gesturi,
demnitate sobră şi gravitate. Distincţia şi eleganţa în pătrunderea
textului dramatic o poate face numai actorul cult, în numele
ﬁrescului şi verosimilului, că rostirea cuvântului trebuie ridicată la
rang de virtute actoricească, că intonaţia trebuie înnobilată cu tonul
vorbit, cu varietate de coloratură şi nuanţe, că, în tainele
întruchipării personajului scenic, actorul trebuie să aibă trăire
sinceră, simplitate şi adevăr, mobilitate în gesturi şi mimică,
spontaneitate comunicativă. Observaţi cu atenţie comportamentul
oamenilor în situaţii diferite.

Îmi notasem cuvânt cu cuvânt şi-mi aduceam aminte de
lecţiile practice ale marelui meu profesor Ion Cojar, fost asistent al
iluştrilor artişti-pedagogi din care făcea parte şi doamna Marietta
Sadova. Lectura la masă a durat aproape două săptămâni şi eu
veneam zilnic la repetiţie deşi aveam o scenă în ultimul act. Îmi
plăcea s-o ascult pe doamna dând indicaţii colegilor mei. Mă aşezam
într-un colţ în sala de repetiţii, fără să deranjez, ascultam şi-mi
notam totul, pentru că observaţiile erau valabile şi pentru mine.
Descifrarea textului, pe scene, pe tablouri, pe acte, conturarea şi
jalonarea biograﬁilor personajelor a fost migăloasă, plăcută,
provocatoare pentru toţi interpreţii. Toată lumea lucra cu plăcere şi
timpul trecea cu folos. Am coborât la scenă cu textul deja memorat şi
în decorul clasic marcat de Marga Ene, scenă cu scenă s-a pus în
picioare spectacolul.

Începuseră repetiţiile generale în Săptămâna Mare a
Sﬁntelor Paşti. Într-o pauză, m-am prezentat în faţa doamnei Sadova
îmbrăcat într-un sumăieş negru, ce-l aveam de la moş Usarciuc de
prin părţile Rădăuţilor, pe sub sumăieş purtam o cămaşă
bucovinească cusută de Elisaveta Ureche din Bălăceana, şi-am
rugat-o să mă învoiască pentru câteva zile de sărbători, să-mi văd
părinţii la Ibăneşti. Am motivat că absenţa mea din aceste zile i-ar
întrista mult. Doamna s-a uitat la mine blând şi cu luare aminte. N-a
zis nimic. Mă privea. Faţa ei luminoasă iradia un fel de lumină care
mă bucura. Nu ştiu de ce şi nu-mi pot explica reacţia aceea.
Aşteptam să-mi zică ceva. Mă uitam în luminiţele ochilor ei buni
care nu-mi respingeau sinceritatea rugăminţii, naivitatea, obrăznicia
actoricească şi până la urmă neruşinarea. Erau repetiţii generale,
nervii premierei, griji neîmplinite, starea de iritare la toată lumea.

Clipa a fost strivită de glasul metalic al regizorului tehnic, Doamnă,
ce facem, continuăm, vin ăştia de la operă şi trag heblu, au şi ei
repetiţie! Doamna continua să mă privească cu lumină şi bunătate.
Îmi frecam mâinile şi aşteptam un răspuns. Nu l-am primit.
Întorcându-se spre scenă m-a mai privit odată şi... dacă nu m-a făcut
iresponsabil, obraznic, amator, cum de
obicei se întâmplă în asemenea situaţii,
mi-am văzut de treabă şi-am plecat să
fac sărbătorile acasă. Când m-am întors
după Paşti, am aﬂat de un scandal
monstru, declanşat în urma plecării
mele. S-a cerut pedeapsă exemplară
pentru părăs irea repetiţiilor ş i
sabotarea teatrului. Doamna Sadova nu
făcuse referat de sancţionare, nu era
supărată şi mă privea cu seninătate. Am
coborât în sală, în apropierea ei, şi
priveam desfăşurarea repetiţiilor
generale, urmărind-o pe doamna cum
îşi nota observaţiile ce trebuiau făcute.
Se întorcea uneori spre mine şi mă
întreba în şoaptă cum ţi se pare? Nu
aveam un răspuns, dar gestul meu era
admirativ, nu-mi permiteam să fac
aprecieri. Simţeam că ceva, ceva mă
apropie prin înţelegerea profesiei de
tainele artei pe care o slujim. În pauza
de act a început să-mi povestească
întâmplări din viaţa ei artistică. Odată
am fost obligată, dragă, de situaţie să
salvez un spectacol. Soare Z. Soare, ma chemat la teatru, mi-a pus în braţe
textul şi mi-a zis: deseară intri în
spectacol. Era un ordin. Am ameţit
textul până la ora spectacolului, am
îmbrăcat costumul, regizorul de culise
m-a împins în scenă, şi printre ceilalţi
actori am amuţit. Încercând să îngân
câte ceva, scoteam nişte onomatopee
cu frânturi de replici învăţate şi sala a
început să mă aplaude. Eu care jucam
numai dramă devenisem actriţă de
comedie lângă actori comici
c o n s a c r a ţ i . M - a u t re c u t t o a t e
năduşelile şi după spectacol am luat
textul din nou la studiat, devenind
titulară pe rol. Nu ştiu dacă special mia spus, să înţeleg eu ceva, dar am reţinut atunci că în teatru nu faci
numai ce-ţi place, ci mai ales ce e nevoie să faci. Se uita la mine
uneori cu admiraţie, când umblam în sumăieş şi cămaşă
bucovinească, încercând să-mi spună ceva... la noi în Ţara Bârsei,
că eu de pe acolo sunt, şi acasă îmi zicea Bârsan, prin părţile
Sibiului... şi când trebuia să-mi spună ceva interesant, cineva striga
din culise, doamnă ce facem cu... ştiţi că... şi doamna, cu mers
legănat, se urca pe scenă să ﬁe mai aproape de miezul problemelor.

Despre vârsta unei artiste nu se cade să vorbesc. Doamna
Marietta Sadova avea o vârstă când am cunoscut-o şi Artista făcea
parte din acea categorie de oameni care, ori cât ar aduna anii, rămân
oameni frumoşi. Doamna Sadova la vârsta aceea era frumoasă.
Trecuse prin multe încercări şi viaţa i-a oferit destule surprize. Unele
mi le-a povestit mie. Îmi pun întrebarea de ce, cum nu s-a temut de
cruditatea vârstei mele şi de vremurile în care trăiam?... Erau anii
şaptezeci ai secolului trecut... Oricum, n-am povestit nimănui nimic,
decât acum când îmi închid ochii şi văd chipul ei senin, iradiind
linişte, lumină şi bunătate.

Uneori se întrista şi începea o poveste parcă din altă
lume... Au venit într-o seară cu o dubă neagră, l-au luat de lângă
mine, l-au dus nu ştiu unde şi, n-am mai aﬂat nimic niciodată. Cel
care ştia multe şi nu era străin de situaţia noastră... i-am purtat
numele, şi nu mi s-a destăinuit, chiar dacă am aşteptat s-o facă, dar...
Se oprea din povestit şi privirea ei citea pe un ecran în hăuri... şi
relua, dragul meu numai nu m-au omorât. La aceste cuvinte am
tresărit. M-am uitat la chipul ei, care şi-a ridicat privirile pe cupola ce
acoperă bomboniera casei lui Alecsandri, şi a reluat ﬁrul povestirii.
Atâtea am îndurat, şi-am pătimit atâtea, că frica nu mai avea nici un
efect asupra mea, asupra suﬂetului meu, şi, nu mă mai temeam de
nimic. Credinţa în Bunul Dumnezeu m-a salvat de la prăbuşirea
totală şi puterea de-a îndura îi scotea din sărite. După un timp mi-au
introdus în celulă o femeie străină, o deţinută de drept comun cu
scopul să aﬂe de ce îmi este frică, ce mă scârbeşte. S-a împrietenit cu
mine, şi-a observat că-mi este scârbă de şobolani. După un timp a
început coşmarul. Nu numai că-i vedeam trecând prin celulă, dar iau înregistrat pe bandă de magnetofon şi din timp în timp îi auzeam.
Aşa m-au chinuit o vreme… Într-o seară am tresărit la auzul paşilor
de cizmă bocănind pe ciment, apropindu-se de celula mea. Un
zgomot de chei s-a răsucit în broasca metalică a uşii, care s-a dat
înlături, un glas răguşit mi-a ordonat... ia-ţi boarfele şi ieşi afară. Sa sfârşit... mi-am zis... şi-am început în gând să-mi spun o rugăciune.
M-au scos în curte, m-au urcat într-o dubă neagră, au trântit
portiera, au încuiat-o cu zăvorul şi s-a pus în mişcare maşina. N-am
putut măsura timpul, dar într-un târziu, foarte târziu, mi-au ordonat
să cobor. M-am conformat ordinului, am coborât pe caldarâm,
aşteptându-mi sfârşitul în întuneric. Întunericul din jur m-a
împiedicat să recunosc Bucureştiul, mai ales locul unde am coborât.
Circulă, mi-a poruncit glasul pe care îl cunoşteam bine. Ezitam să
mă mişc, dar porunca mi-a lovit din nou auzul, circulă! Cu paşi

şovăielnici am pornit într-o direcţie necunoscută îndepărtându-mă
de dubă şi aşteptând să ﬁu împuşcată din spate, dar maşina,
muşcând parcă din asfalt, m-a învăluit cu un fum puturos de
motorină şi s-a înecat în întunericul unei străduţe lăturalnice
pierzându-se undeva printre clădirile oraşului. Am întors capul
după fugari, am privit de jur împrejur
şi-am recunoscut Piaţa Sf. Gheorghe.
Mi-au dat drumul, m-au eliberat, miam zis. Totuşi gândul că, de după colţ,
cineva poate să tragă m-a făcut să-mi
reţin sentimentul de bucurie. Încet, cu
valijoara în mână, am pornit spre
fosta mea locuinţă de unde m-a ridicat
securitatea. Un sentiment de nelinişte
mă stăpânea, mă încerca chiar frica.
Treceam printre oameni care vorbeau
de-ale lor şi glasurile străine nu-mi
trezeau nicio curiozitate, nu prezentau
niciun interes pentru ﬁinţa mea
zdruncinată. Când în sfârşit am ajuns
în faţa uşii locuinţei mele, am tresărit.
O clipă am vrut să renunţ, să mă întorc,
dar am apăsat cu putere butonul
soneriei şi-am aşteptat. Aşteptarea,
semiîntunericul şi frica mă sufocau.
Când, în sfârşit, s-a deschis uşa, am
tresărit. În faţa mea a apărut copilul de
suﬂet pe care îl preţuiam atât de mult.
M-am înseninat...dragul meu...Cine
eşti dumneata, ce vrei? La auzul
acestor cuvinte m-am blocat. Cu glas
stins am încercat să zic Mihai...dar
brutal, sticlos, m-a lovit... pleacă, ce
cauţi aici, nu te cunosc. Şi uşa s-a
trântit, blocându-se în yală. Nu m-a
recunoscut. Suferinţa mi-a schimbat
chipul...M-am rezemat de perete, mam uitat în jur şi am văzut că nu m-am
înşelat, eram în faţa locuinţei mele. Am
sunat din nou şi-am aşteptat în zadar
să se deschidă uşa. Uitându-mă în
jurul meu, m-am convins că nu greşesc
şi-am coborât în parc. Încotro s-o
apuc? întrebam în gând şi cu paşi
şovăielnici m-am aşezat pe o bancă.
Am început să plâng cu atâta durere,
cum nu-ţi poţi imagina. O femeie, ca o
umbră din întuneric s-a apropiat, m-a văzut plângând şi m-a
întrebat ce s-a întâmplat. N-am luat-o în seamă şi n-am răspuns. S-a
aşezat lângă mine şi mămoasă a început să-mi pună întrebări, dacă
m-a bătut cineva, dacă m-a alungat de acasă şi, ca să scap de ea
i-am răspuns, femeie, vin din puşcărie şi mi-au luat locuinţa. Tot
insistând, insitând i-am spus să-mi dea pace, că poate avea
necazuri cu mine, sunt artistă şi am fost condamnată politic.
Aşteptam să plece, dar nu, femeia în bunătatea ei m-a ocrotit. Mi-a
propus să intru la ea în noaptea aceea şi... om vedea... Dragul meu,
mi-a zis doamna, femeia care m-a găzduit şi m-a ocrotit atunci, a
devenit colaboratoarea mea de neînlocuit, şi mi-a rămas cel mai
credincios prieten. Oriunde merg, este mâna mea dreaptă şi ajutor
la toate.

Se apropia data premierei cu Tartuffe şi prin ungherele
întunecoase ale sălii se strecurau spectatori. Unii străini, alţii de-ai
casei. Toţi curioşi s-o vadă la lucru pe artista cunoscută cu atâtea
probleme. Cum îi venise rândul la scenă Domnului Loyal, m-am
rupt din locul unde aﬂasem câte ceva din drama dureroasă şi
adevărată a doamnei Sadova şi-am urcat la treabă...

Avea, în perspectivă, plan să monteze un spectacol
Topîrceanu şi mai cu seamă un G.B.Shaw - Paquito cel negru,
realizate de altfel în trei etape, între septembrie 1970 - ianuarie
1971. Şi-a dorit mult să pună în scenă la Iaşi Drumul Sării de Vasile
Voiculescu. N-a reuşit. N-a mai fost invitată. Cronicile
spectacolelor ei au fost sărace şi simple în elogii, artista plătea tribut
unor prejudecăţi de ordin politic care n-o mai afectau.

În seara zilei de 10 mai (întâmplător...!) sala Teatrului
Naţional, înﬁorată, clocotea molcom de lumea bună a urbei,
amintind de vremurile de demult, când teatrul era rege. Ştefan
Dăncinescu era sărbătorit şi la actul artistic contribuia din plin
măiestria, inteligenţa şi cultura doamnei teatrului românesc,
Marietta Sadova. Aplauzele sălii în picioare, minute în şir, le
revendicam şi noi, cei mici, fără să înţelegem atunci că ne întâlneam
într-o pagină de istorie a teatrului românesc. Cu lacrimi în ochi, cu
bucurie, îmbătat de succes şi cu inima înaripată, m-am întors în
cabină să mă îmbrac în civil. În faţa oglinzii, pe textul piesei, lângă
programul de sală, am găsit un bilet pe care scria




Dragul meu Vitcu,


Natura te-a înzestrat cu daruri. Mă bucură,
mai tare, seriozitatea d-ale în muncă.



Noroc, succes şi inimă senină



Marietta Sadova, 10 mai 1970

Prin tot ce, cu migală, dăruire, cultură, talent şi suﬂet,
Doamna Marietta Sadova a făcut pentru arta teatrală românească,
merită să i se ridice monument prin toate teatrele slujite şi înnobilate
cu harul ei, iar noi, cei care am învăţat de la ea, să-i păstrăm în suﬂet
şi inimă armonia, bunătatea şi luminosul ei chip.

● ARTE

“SUPER HARD
SOMETHING”
CEVA SUPER TARE

C

ând te vezi brusc transferat dintr-un sit al
civilizaţiilor antice în faţa unui romb de metal,
expus şi cu fast vernisat, în chiar holul central
al bijuteriei arhitecturale cu inﬂuenţe neo-gotice din propriul
oraş, sentimentul că viitorul e acum, chiar prinde substanţă şi te
bântuie viral. Pentru cei care-l vor experimentat, ﬁe c-au sau nau evadat încă din oraş, deci cu sau fără bagajul ultimelor
interacţiuni vizual-artistice subiectivizat, recomand călduros o
abatere pe la Palat, locul unde “apariţia” va staţiona, mai mult
decât o prevede aﬁşul expoziţional. După, încercaţi o descindere

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Fise și ﬁșe după Aﬁșe
pe adresa şi-n culisele Borderline, spaţiul care pare să ﬁ făcut din
ancorarea artei contemporane în arealul cultural ieşean, un act de
credinţă şi-un, cred, aproape posibil, pentru acest segment de
nişă, deziderat.
Aceeaşi expoziţie, două lucrări, două locaţii antitetice
din orice unghi le-ai ﬁxa, eseul lui Ortega y Gasset, Omul
Mulţime, o avertizare împotriva conformitatii maselor şi
tendinţelor acestora de a nega creativitatea individuală şi
libertatea, inclus ca “script”, mesaj adjuvant sau liant, şi-o
introducere practică în sfera principiilor artei cinetice, aﬂate pe
teritoriul autohton încă în faza de pionierat. Din prisma
obiectului expus, trebuie precizat, pentru că altfel instalaţii de
gen s-au arhivizat deja în cotidian, iar metronomul, morile de
vânt ori apă, aproape orice instrument muzical sau prototipurile
factuale ale ingineriei rurale ar putea oricând pleda ca artefact
cinetic gata optimizat.
Ca mijloc de reprezentare artistică, înmatriculat de mai
bine de jumătate de veac, ideea futuriştilor n-a înregistrat cote ale
popularităţii demne de invidiat. Poate pentru că intersecţia dintre
umanistică şi ştiinţe, se confunda până la teoria constructivistă
cu idealismul pur sau, în cel mai bun caz, cu-al geniului hazard,
dacă e să aducem în discuţie inventica. Deşi, până la urmă arta în
mişcare a pornit (vezi “Beyond Modern Sculpture”, al lui Jack
Burnham) de la premise absolut ﬁreşti: aşa cum fotograﬁa sau
cinematograﬁa, reprezentau lumina şi mişcarea drept elemente
principale, nici obiectul de artă n-avea de ce-şi înfrâna abilitatea
de a miza pe efectul optic sau pe fructiﬁcarea principiului ﬁzic al
mişcării câteodat. Că n-a făcut-o e clar, dovadă stând lungul
catastif de stiluri şi tehnici a căror diversitate asigură azi, aşa
numitei arte cinetice, dincolo de unicitatea în peisaj, un bazin
exploratoriu chiar fascinant de analizat. De ce? Pentru că dai de
fuziuni care te vor bulversa, indiferent că alegi să te laşi cucerit
sau să rămâi refractar.
Închizând paranteza şi revenind la Iaşi, ni s-a propus o
fuziune între Tokio şi Buenos Aires care suna, în orice caz, al
naibii de incitant. Duo-ul artistic Lolo&Sosaku exact pe coarda
asta simbolic-sensibilă a unor culturi greu de combinat a mizat.
Plus promisiunea unui upgrade adus arhitecturii sculpturale în
mişcare, prin sound. Cu ce te confrunţi, vizual, mai exact? Cu un
“Dancer”/ dansator, rombul deja anticipat şi o cruce asimetrică
rotativă de mari dimensiuni, fară semniﬁcaţiile religioase menite
să te scoată lejer la liman.
Primul e o sculptură cu încheieturi (vorba tânărului din
grupul în compania căruia s-a întâmplat să văd lucrarea iniţial),
care se contractă şi desface la intervale regulate, punând în
mişcare un ﬂuid uşor sincopat de forţă şi contraforţă, acţiune şi
reacţie. Senzaţia e că te aﬂi într-un laborator de ﬁzică, un parc
tehnologic sau un curs de introductiv în robotică, dar nu într-un
spaţiu pe care simeza îl deﬁneşte natural. A doua, intitulată
“Omul Mulţime” invadează, la propriu, întregul cadru
expoziţional Borderline. Include un ansamblu de înregistrări
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sonore, componentă socială a acestui demers, în sensul că
mixează înregistrări făcute în spaţiul public şi în timpul
construcţiei instalaţiei, şi, desigur, lucrarea-aﬁş, crucea
asimetrică, pe care o priveşti cvasi-siderat lovind cu braţu-i
orizontal, pereţii galeriei, cu scopul declarat de-a provoca acele
sunete speciﬁce fricţiunii dintre plăcile de metal şi spaţiul ce
pare a o încorseta.
N-am să mint. E greu să marşezi emoţional. E diﬁcil să
o faci în lipsa reperului estetic clasic care să te ajute să identiﬁci,
să faci analogii, să tragi sertare, să clasezi şi surclasezi, să
depistezi poetici, umbre şi tonuri de culoare, să estimezi
procentul de empatie, să veriﬁci cu alte cuvinte sumar cum şi în
ce fel opera asta ţi s-ar putea plia, pentru a rezona. Sigur, ai la
îndemână sugestiile ﬁşei de prezentare, e adevărat. Dar ele sunt
o cheie strict aleatorie, nu-i aşa? Aaa, parcă da!, fandările
rombului ar putea semniﬁcă un dans ritualic, într-un ﬁnal. Aşa
cum, cu suﬁcientă maginaţie, poţi ananlog plia avântul
segmentelor de metal, intervalelor de încosetare sau relache pe
care ﬁrul caznic al istoriei, fostului Palat administrativ, le-a
dictat. Şi da!, în fond cine te opreşte să nu consideri, într-un
paralel plan, crucea sucită drept un x rotator, totem comun al
negaţiei, aici potenţat de forţa erozivă a plăcilor de metal
esquema 1 şi esquema 2 pe cadrul vertical? Dar dacă e să ﬁi
sincer cu tine ştii deja că trasul cu coada ochiului printre rânduri
e primul semn că n-ai, deloc, relaţionat cu lucrarea din faţa ta.
Totuşi marele lor atu e acela că, deşi pare a le lipsi
intriga, ştiu prea bine să intrige. E ceva în ele ce nu poţi amâna.
Îţi stârnesc curiozitatea. Nu doar vizavi de preţiozitatea
mecanismelor de funcţionare pe care ai ﬁ obtuz şi nedrept a nu le
socoti deopotrivă creative şi captivante. Dar nu e genul de
curiozitate care pune tehnica în prim plan, cât mai ales factorul
uman. Eziţi între superﬁciala satisfacţie de-a căuta o chichiţă
legitimă care să-ţi perie pînă la luciu prejudecata şi să răspundă
întrebării nerostite cine- s ei şi de ce cred că asta-i artă, versus
reﬂexul imperativ de-a scăpa de straniul sentiment de vinovăţie
ridicat din neant. Se întâmplă des să caut voluntar în faţă
expunerilor (de artă sau de idei) care nu-mi plac, un motiv ﬁe şi
inﬁm pentru care să o fac. Le descos raţional.
Privindu-le pe cele două expuse în spaţii diferite dar
simultan, impulsul s-a dovedit cu atât mai înverşunat cu cât am
realizat că eram candidatul ideal pentru “omul mulţime”, voalat
indicat. Nu foarte deschis, inconfortabil în faţa abordărilor
alternative, genul care caută dar pe care noul radicalizat nu-l
binedispune şi destinde niciodat”. Pe scurt tributar crezului că
dacă ai o reţetă de succes deja, la ce bun să te legi cu adăptările la
cap.
Să descopăr provocarea din ea a fost spre expoziţia
aceasta primul pas. O provocare în urma căreia simţi că
informaţiile conexe sunt singurele care te-ar putea ediﬁca. Şi
procesul căutării e credeţi-mă în sine unul pasionant mai cu
seamă că nici Lolo&Sosaku nu e din start un duo banal. Nu, n-ai
să ajungi să iubeşti instant ce ţi-a displăcut iniţial. De gustibus
...etc. Dar periplul prin meticulos ţinutul inventar al proiectelor
la care au participat şi refuzul declarat de-a alege un segment
anume pentru a se integra, doza de autoironie şi umorul ﬁn sunt
tot atâtea butoane apăsate care te destind.
Ce-am aﬂat? Că nu eram în posesia intrumentarului
potrivit pentru a măsura şi nici nihilismul abordării nu s-a
dovedit a ﬁ unul fair play într-un ﬁnal. Le-am etichetat precum
ﬁecare dintre noi e tentat, din prisma unor lucrări pe care le le
poţi ataşa universului personal. Pe care le-ai lua sau nu acasă şi
le-ai pune pe perete sau între pereţi după caz. Şi asta când, ei, văd
în perete, simbolul vieţii sedentare, al proprietăţii private, al
segmentărilor teritoriale. Fix ce evită de fapt prin singura
constantă a activităţii lor, decizia de-a perpetuu experimenta.
E şi punctul în care mi-am explicat lipsa de reacţie. Imaginea nu
era un tot, ci un decupaj. Şi asta te lasă debusolat. Cred că
abordarea de la Iaşi nu-i ﬂatează şi nu-i pune în lumină adecvat.
Sigur intenţia e fără îndoială salutară, expoziţiile itinerante,
numele şi mai ales tehnicile noi ﬁind un imperativ pentru oraş.
Mai ales pentru unul care se vrea cultural. Doar că e lesne să
constaţi că ceea ce ei îşi propun capătă sens şi miez doar pe scena
spaţiilor imense, majoritor nonconventionale, pentru care au
preponderent optat, ﬁe că vorbim de o hală industrială, o sală de
cinema, centru comercial sau o fântână arteziană drenată dintrun parc public abandonat. E de ajuns să priveşti ﬁlmări şi
instantanee din expoziţia Stellar pentru a înţelege că Dansatorul
a plecat într-un turneu solitar dintr-un ansamblu foarte bine
închegat. Ca experiment audio vizual varianta din hala
chinezească e inﬁnit mai interesant.
În altă ordine de idei le judeci după, proporţie, formă şi
mesaj. Ei însă nu vor să-ţi vândă cu adevărat ceva. Nu vorbim

despre un obiect estetic ci despre o experienţă estetică, într-un
ﬁnal. Iar publicul lor e fără îndoială unul la fel de dispus să
aştepte să vadă ce va urma, unde duce jocul echilibrului,
îmbinarea, pasionat de studiul sunetului emis şi găsirea unui
echivalent în real. Un public care să ştie să asculte deşi nu
ﬁlarmonica e cea pentru care a optat. Nu sună tentant?
Lolo&Sosaku ştiu în ciuda pasiunii primordiale pentru
melanjul dintre matematică, inginerie şi sculptură a comunica
artistic diversiﬁcat. Pe de o parte ai o lista impresionantă de
materiale pe care au ales a le mixa: lemn, apă, nisip, metal,
nailon, ﬁbră de sticlă, corzi de chitară, staniol, iar pe de alta,
paleta propunerilor de colaborare. Să amintim doar de Acustico
(2013 singurul experiment audio întâmplat într-o piscină, sub
apă), de omagiul adus jucătorilor de boccia prin pictarea unui
zid, în locul în care aceştia obişnuiau să se întâlnească, de
expoziţiile de artă abstractă sau aventura creării unei etichete
pentru “ 4 kilos”, (2012) mica companie viticolă, care
experimentează la rândul ei vizavi de producţia şi soiul vedetă al
ﬁecărui an, alegând în consecinţă a face din schimbarea etichetei
un eveniment spectacular. Fiecare dintre ele are astfel o poveste
proprie şi-un deloc anonim artist semnatar
Înregistrări audio în care recunoşti (sau crezi că o faci)
pe fundal batăi de cord, frânturi de toacă, ţambal, metronom, o
coarda de chitară, un hârşâit, paşi, bătăi în perete, un ferăstrău, o
minge aruncată. Sau un val spart de ţărm, rostogolirea unei bile, o
peliculă de ﬁlm derulată, un greiere, un tunet, un scârţâit pe
trepte, o respiraţie greoaie sau alarma unui ceas. Sunete
arhicunoscute dar pe care nu le-ai conştientizat neapărat. Toate
furate naturii prin fabricarea unui mecanism sculptural. Şi când
te întrebi tranş Bine, dar ce-i pînă la urmă asta?La ce-ar ajuta?,
ei răspund relaxaţi că nu ştiu exact dar că rezultatul e de ajuns să
ﬁe “ceva “ care să cântărească greu, sonor, cu impact. Uite
declaraţia că artă lor implică câte un procent, linie (formă),
culoare, poezie şi 97 la sută Ceva, te cucereşte cu adevărat.
Senzaţia că sunetul emis de mecanismul dansatorului mi-e
familiar (audiez o versiune semniﬁcativ similară la ţară unde un
trunchi bătrân de copac ţine a dialoga astfel cu muchia
acoperişului de care s-a apropiat ﬂagrant) nu m-a speriat. Am
luat-o chiar ca pe un fel de har.
Somethingul adică acel Ceva chiar de ei subliniat, e o
constantă aşadar. Super Hard something ﬁind de altfel şi
numele albumului care reuneşte compilaţiile sonore realizate
prin înregistrarea sunetelor produse de instalaţiile inventate. În
fond instrumente create şi reinterpretate care emit sunete subtile
prin fricţiune şi coliziunea dintre diversele materiale utilizate.
Au plecat de la sculpturi mobile de mici dimensiuni, fragile, spre
a ajunge la instalaţii audio-sculpturale. De la piese activate de
pendul prin intervenţia factorului uman la mecanisme
acţionate de motoare electrice care le oferă acum o
autonomie de invidiat.
Arta lor e mai mult despre ce-ar ﬁ dacă şi mai puţin
despre nu s-ar cădea. Semn că n-au cedat în faţa celor 99 la
sută idei imposibil de pus în practică pe care mărturisesc că
le au şi au reuşit să traducă acel 1 la sută în Ceva. Ceva poate
nu pe gustul tuturor dar exploziv şi intersesant. Există şi o
artă a ideilor, la nivel conceptual, o artă a demolării unei
vizuni. Pe ultima cel puţin Lolo&Sosaku par o deţine şi
corela, aidoma instalaţiilor lor, incitant. Muzică nu
zgomot? Aşa era? Şi dacă totuşi n-ai de ce partaja? Să
găseşti în zgomot melos şi să te laşi hipnotizat e un exerciţiu
teribil de delicat. Ei îl fac.

● ARTE
Alex VASILIU

1967 -EXPERIMENTE, REVOLUȚIE, SUNETE NOI (II)

E

xperimentele din prima jumătate a deceniului
1961-'70 au afectat în egală măsură teritoriile
muzicii academice, jazz-ului şi rock-ului. Lipsa de
prejudecăţi în alegerea surselor de inspiraţie a generat lucrări şi
întîmplări muzicale mai mult sau mai puţin luate în seamă în
momentul apariţiei. Alt grup pe al cărui prim disc este menţionat
anul 1967, The Velvet Underground şi-a extras sevele muzicale din
interesul chitaristului Lou Reed pentru ceea ce compuneau
Cornelius Cardew şi La Monte Young. Cei doi academici s-au lăsat
atinşi, printre altele, de melodica, de ritmurile Chinei şi de jazz, iar
drona lui Young, reprezentînd sunetele prelungi, plutitoare, a
impresionat alt cuplu de muzicieni - Lou Reed şi John Cale, părinţii
grupului The Velvet Underground. La rîndul său, John Cale era de
cîţiva ani interesat de creaţia academicului John Cage şi de
producţiile grupului Fluxus.
În albumul de debut, The Velvet Underground &
Nico atrag atenţia dronele sonore (notele şi armoniile
neschimbate), solo-ul de chitară ampliﬁcată în stil melodic
minimalist chinezesc, chitara bavardînd distorsionat,
aproape free, melodia simplă, veselă, din piesa de
deschidere a discului revenind, scurt, în vocea nemţoaicei
Nico, încheierea seriei debutului discograﬁc cu aceeaşi
dronă la chitara armonică susţinînd o improvizaţie
minimalistă şi cîteva explozii, tot distorsionate electric aici este legătura pe care, personal, o văd între The Velvet
Underground şi stilul free. Deşi anunţat pe prima copertă a
discului în calitate de producător, Andy Warhol, părintele
artei pop, în mare vogă de cîţiva ani, nu a făcut decît să
asiste la înregistrări, dar a acceptat să trimită razele
succesului său comercial-artistic (evident, în mediile
avangardiste) asupra acestui disc, autorizînd să i se ﬁxeze
celebra banană pe coperta întîi.
LP-ul a ratat succesul de public în primul rînd
datorită îndrăznelilor de limbaj din texte. În 1967,
libertatea aproape totală a tratării subiectelor tabú, pornind
de la cultura străzii, ajungînd la voyorism şi, mai ales, la
critica dură a politicii americane, au determinat posturile comerciale
de radio să nu accepte difuzarea, ﬁe şi fragmentară, a albumului, iar
posturile underground abia începeau să emită. Contra-cultura,
mişcarea hippie, revoluţia sexuală au împărţit societatea şi
generaţiile în tabere diferite, nu de puţine ori adverse. Lipsa de
promovare din partea complexului discograﬁc MGM/VERVE
(datorată unor probleme de copyright) a contat mult pentru
receptivitatea scăzută a albumului. În plus, cele mai multe magazine
de discuri au refuzat să primească discul, ori să avertizeze publicul
în privinţa textelor. Fapt este că primele primele înregistrări de

studio cu The Velvet Underground s-au legănat, aproape neştiute,
între poziţiile 182-199 ale celor mai importante clasamente. Dar,
după 10 ani, toţi cei implicaţi, în special autorii şi interpreţii, au
început să-şi ia revanşa. Publicaţii importante ca The Village Voice,
The Encyclopedia of Popular Music, Rolling Stone, revista Time,
Reţeaua publică americană de radio, în Anglia postul de radio
Classic FM, postul tv Channel 4, ziarele The Guardian şi The
Observer au catalogat de-a lungul timpului, pînă azi, discul de debut
al grupului The Velvet Underground ca o realizare importantă a
culturii secolului XX.
Nico fusese o imagine-icon la The Factory, studioul fondat de
Andy Warhol, devenit una dintre scenele-simbol ale avangardei
americane din anii '70. 1967 a rămas în istorie şi pentru debutului ei
discograﬁc - Chelsea Girl. Cu ocazia acelui prim album, John Cale,
Lou Reed (de la Velvet...), Jackson Browne, Tim Hardin şi Bob
Dylan au scris una sau mai multe balade, dar solista (fără a compune
măcar o piesă) a tranformat totul într-un recital ce-i lumina întreaga
personalitate. Vocea de altistă, melodiile lirice de o frumuseţe
romantică, poate cam mult ornamentate de armoniile instrumentelor
cu corzi (de-a dreptul jenate de prezenţa ﬂautului), cîntul non-vibrat,
direct, sincer, au plămădit modelul unei serii lungi de muzicieni care
i-au recunoscut inﬂuenţa. Ca să nu umplu o coloană întreagă înşirînd
numele celor ce i-au rămas datori pe plan muzical, îi voi numi doar
pe Leonard Cohen, Patti Smith şi Björk - inﬂuenţe întinse pe o
jumătate de secol asupra unor cîntăreţi din generaţii diferite! Poate

că această personalitate artistică nomadă, aﬂată permanent în faţa
multiplelor oglinzi ce o înfăţişau ca un celebru (în Europa şi
America de Nord) model foto, actriţă, autoare de melodii şi versuri,
solistă vocală, ar trebui cercetată pe îndelete (a jucat în ﬁlmele La
Tempesta, regizor Alberto Lattuada, 1958 şi La Dolce Vita, regizor
Federico Fellini, 1961).
Pe durata a numai cîteva zile, Confederaţia americană a fost
lovită de două tragedii. În plan social, violenţele rasiale de la Detroit

MUZICA, ACUM CINCIZECI DE ANI

NICO (Christa Päffgen)

(23-27 iulie), în plan artistic, dispariţia lui John Coltrane (17 18
iulie 1967). Dacă revoltele din acel moment erau un nou episod al
serialului negru început la 6 martie 1863 tot în Detroit, stingerea lui
Coltrane la doar 40 de ani a lipsit jazz-ul, în general muzica
modernă, de un creator a cărui importanţă încă nu este deplin
cunoscută. Mai exact spus, este cunoscută bine în mediile jazzistice, cu toate că spre noile orizonturi explorate de el s-au îndreptat
destui compozitori de muzică academică.
În 1957, cînd a înregistrat şi discul ce-i poartă numele
(Coltrane, casa Prestige, 7105) „Trane” se aﬁrmase deja cu tonul
său robust, cu vibrato-ul uşor, cu frazele melodice scanînd întregul
registru al saxofonului tenor, încîntînd ascultătorul (şi în
improvizaţiile pe ritm aşezat) cu arpegiile rapide, cu ghirlandele de
note ordonate între sunetele nu prea lungi, de o sensibilitate
evidentă, totuşi timidă. În anul acela, John Coltrane se simţea încă
bine în climatul contorsionat melodic al stilului bop, fără a copia
nervozitatea fondatorului Charlie Parker. Ascultate după şase
decenii, improvizaţiile lui Coltrane şi-au păstrat inspiraţia,
concentrarea în unităţi de timp destul de scurte, farmecul melodic
(deşi unii muzicologi de jazz, cum este Marc C.Gridley, acceptă
doar parametrul armonic). Multe s-ar putea spune despre
originalitatea lui Coltrane încă din anul 1955, cînd a înregistrat
prima oară cu Miles Davis. Dacă nu ar ﬁ să reţin acum decît
trăinicia sunetului său în registrele acut şi supra-acut, ceea ce
reuşeau extrem de puţini saxofonişti tenori ai acelui moment.
Discurile sale dinaintea eliberării prin stilul free pot face şi acum
deliciul ascultătorului pasionat de jazz, şi nu numai al lui. Însă
deplina originalitate a lui Coltrane, legată de folosirea modurilor
muzicale, şi-a avut începutul în cultura însuşită în anii '40, s-a
dezvoltat datorită înregistrărilor cu Miles Davis (Milestones, 1958,
Kind of Blue, 1959), ajungînd la forma ﬁnală datorită studiului
aprofundat al muzicii tradiţionale africane, indiene şi din alte zone
etno-culturale, atunci necunoscute jazz-ului.
Gazdă a unor momente-etalon pentru jazz-ul modern care au
avut loc în 1961, clubul newyorkez The Village Vanguard rămîne
locul unde John Coltrane a cîntat şi a înregistrat enorm cu cvintetul
său, documentînd pistele pe care s-a dezvoltat noua manieră
denumită New Thing, Avant-Garde sau Free Jazz. Este adevărat că
John Coltrane a recunoscut baza strict armonică a improvizaţiilor
sale şi a celor colective din anumite momente (concerte şi
înregistrări) dar creaţiile sale spontane, respinse la început de critici
şi de public, din fericire nu şi de casele de discuri, au dat o nouă
înfăţişare nu numai jazz-ului, ci fenomenului muzical din anii '61 şi
din cei care au urmat. Improvizaţiile (individuale şi de grup) pe
acorduri sau moduri indiene, întinzîndu-se pe durata a 30',
incandescenţa şi paroxismul sonorităţilor expuse pe ritmuri
dinamice introducînd ascultătorul într-o stare de excitare şi
dependenţă, supralicitarea tehnicii instrumentale au constituit
elementele care rezistă şi azi la audiţia înregistrărilor lui John
Coltrane.
Inﬂuenţa lui asupra saxofoniştilor ce i-au fost contemporani
şi urmaşi, asupra modului de a administra libertatea problematică a
stilului free, este imensă. Atît de mulţi jazzmen americani şi
europeni au imitat stilul său de a cînta la saxofon sopran şi maniera
free, nu puţini fără a avea cultura lui muzicală, fără a ﬁ studiat serios
fundamentele muzicii moderne occidentale şi cele ale tradiţiilor
indiene, chinezeşti, încît de multe ori am avut impresia că aceştia
compromit ideile lui Coltrane şi ale celor ce i-au fost căuzaşi. O
dovadă a înţelegerii dintre muzicieni de vîrste şi orientări stilistice

diferite, dacă nu de-a dreptul adverse, în cazul celor cu idei
îndrăzneţe înfăptuite inspirat, maleabil, măsurat, virtuoz este
albumul discograﬁc Duke Ellington & John Coltrane (Impulse!,
1962). Se ştie că Ellington a fost un stîlp al jazz-ului clasic din
perioada interbelică a secolului trecut. Dar, fără îndoială, discul
acesta nu ar ﬁ fost posibil în primul rînd dacă Ellington nu ar ﬁ avut
dintotdeauna gustul armoniilor evoluate, inspiratoare pentru un
dependent de acorduri şi moduri muzicale iconoclaste, un
avangardist de talia lui John Coltrane!
Instrumentişti români importanţi ai momentului, informaţi,
bineînţeles, în privinţa actualităţii jazz-ului american, se lansaseră
şi în improvizaţii de acest tip. Primul document sonor datează din
1967, cînd a fost înregistrată o piesă de mai mari dimensiuni
(12'25''), Suita nr.1, ideea pianistului italian Guido
Manusardi, expusă pe prima faţă a discului Avangarda FreeJazz (Seria Jazz Electrecord, nr. 6, EDD 1196),
publicat în 1968. A fost o primă şi reuşită apropiere de acest
stil ce deranja urechile oﬁcialităţilor culturale din epocă, şi
aşa obligate să accepte un gen muzical pe care nu îl
simpatizau - jazz-ul. Piesa ce deschide faţa a II-a (Blues for
Ago) sună foarte îndrăzneţ ca idei şi disponibilităţi tehnicinstrumentale, temele sunt expuse (parodic) într-un context
armonic disonant, pe un ritm radical dinamic. După cum se
constată la audiţie, saxofonistul Dan Mândrilă era deja
familiarizat cu temperatura caniculară a cîntului jazz-istic
în manieră free, la fel asul de atunci al trombonului, Nicolae
Farcaş, un virtuoz care a înregistrat extrem de puţin ca
improvizator (l-am ascultat la Iaşi, cînd a fost însoţit pe
scena ﬁlarmonicii de acelaşi temperamental Dan Mândrilă).
Toate improvizaţiile au avut un fundament armonic
opulent, inspirator de idei melodice îndrăzneţe. Iniţiatorul
discului, Guido Manusardi, mi-a mărturisit peste ani că
totul a fost „o chestie uşoară, de tinereţe, hai să facem şi aşa
ceva”. Pentru el, freejazz-ul a fost ceva pasager, însă Dan
Mîndrilă şi basistul Johnny Răducanu au dovedit peste doi
ani, în Freetet-ul lui Richard Oschanitzky, o deplină
înţelegere şi exprimare a acestei felii de avangardă muzicală.
Deşi nu sunt legate strict de anul 1967 (ca înregistrări,
concerte şi spectacole), preocupările compozitorilor români în
direcţia înnoirii limbajului muzical şi a mijloacelor de expresie au
fost evidente. Unii, nume importante, s-au simţit atraşi de ofertele
studioului de înregistrare. Studiouri obişnuite de radio, unde se
realizau de mulţi ani imprimări muzicale în toate genurile şi
spectacole de teatru, sau studiouri special dotate cu generatoare şi
sintetizoare de sunet foarte moderne pentru acel timp. Rămîne de
menţionat mai întîi opera radiofonică Jertﬁrea Iﬁgeniei de Pascal
Bentoiu (Radio România, 1968).
Şi totuşi, anul 1967 a fost important pentru mulţi compozitori
reţinuţi de istoria muzicii pentru că atunci a fost înﬁinţat Studioul
experimental de la Bratislava. Autori inﬂuenţaţi în momentul acela
de Karlheinz Stockhausen, György Ligeti sau Pietro Grossi au
experimentat în acel studio pentru care Seminarul internaţional de
muzică nouă de la Smolenice (Slovacia), deschis în 1968, a oferit
multe idei. Trebuie menţionat că, alături de nume grele ale
componisticii, deja citate, au participat la Seminar şi au înregistrat
în studioul experimental Mauricio Kagel, Witold Lutoslawski,
Henryk Górecki, Soﬁa Gubajdulina şi compozitorul român Liviu
Dandara. Creaţiile acestuia, imprimate în studioul menţionat, în cel
din PLzen sau la Radio România, pot ﬁ ascultate pe un disc LP
Electrecord editat înainte de 1989.
Fără a ﬁ participat la seminarii internaţionale, fără a ﬁ avut
ocazii să experimenteze o perioadă mai lungă într-un studio din
străinătate, Richard Oschanitzky a realizat la Bucureşti, în studioul
T8 Radio România, două creaţii ce rămîn etalon în muzica modernă
a secolului XX: Comedia gamelor, pentru ﬁlmul cu acelaşi titlu
realizat la TVR de regizorul Andrei Brădeanu (1970), şi Ochii - In
memoriam Ţuculescu (Radio România, 1972). Oschanitzky a
folosit studioul la toată capacitatea tehnică disponibilă în ţară
atunci, inventînd tehnici şi procedee necunoscute regizorilor,
tehnicienilor români de radio. Dar studioul a fost numai unul dintre
instrumentele folosite de Oschanitzky pentru a-şi deﬁnitiva ideile:
vocile, sursele muzicale acustice, schimbarea vitezei de derulare a
benzilor şi redarea înregistrărilor în sens invers, generarea efectelor
sonore, combinarea înregistrărilor din natură - totul a fost mixat (ce
potrivit este acum termenul!) într-un ansamblu care a transformat în
Muzică ideile excepţionale de care s-a învrednicit autorul.
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jurnale încrucișate

FARUL DE LA CAPE HENRY
Decembrie 2014 , la Baza Navală din Norfolk

P

lec la Norfolk dimpreună cu pianistul Matei
Varga, care va susține un concert, oferit de
ICRNY reprezentanței României de la Baza
Navală din Norfolk. JointExpeditionaryBaseLittle CreekFort Story, Virginia este cea mai importantă bază de
antrenament a Flotei SUA, în Atlantic și cea mai mare bază de
acest gen din lume. Suprafețele se măsoară în kilometri
pătrați, cuprinzând, pe lângă locația navelor, operațiile de
îmbarcare și debarcare, reședințele oﬁțerilor, spațiile
destinate logisticii și, ﬁrește, reprezentanților statelor
membre NATO. Mă documentez cât de cât, citesc istoria
bazei, numite Little Creek. Revăd, în fracțiuni de secunde,
imagini ale debarcării în Normandia… în ﬁne, pagini din
istoria primului și celui de-al doilea război mondial și
implicarea forțelor navale în strategia și gestionarea
conﬂictelor, controlul țărmurilor, al mărilor și oceanelor.
România este gazda unui eveniment care are drept invitate
toate celelalte reprezentanțe militare, membre NATO. Vom
sărbători și Ziua Națională a României și un deceniu de la
intrarea în NATO. Nu va lipsi bradul de Crăciun. Bradul pe
care-l voi descoperi împodobit cu globuri ce țin în cuibul lor
transparent o broderie, cu cruciulițe cusute cu jurubițe roșii,
lucrate cu două fețe, de mâinile harnice ale soțiilor oﬁțerilor
români de la bază. Modelul e traditional, cu două axe,
desenând o cruce, așa cum e reprezentată în X, în icoanele
Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, dar și al altor
țări, popoare, orașe. Prăznuit pe 30 noiembrie. Crucea
Sfântului Andrei, brodată în globurile de Crăciun. Sau
inﬂorescența stilizată a patru petale. Primesc câteva globuri
de la Adina Petrescu, le voi atârna an de an în pomul nostru de
Crăciun de la New York, de acum înainte.
JointExpeditionaryBaseLittle Creek Fort Story a
fost dată în folosință pe 1 octombrie 2009, de unde și această
înfățișare de bază modernă, funcțională, fără nimic oﬁlit și
ruginit în spațiu. Exagerez. Am văzut ceva palmieri ruginiți.
Studiez NABLittleinsignia sau logo, să-i zicem blazonul
folosit de Naval AmphibiousBaselittle Creek.Pe un fundal
circular, de cer senin, o mare liniștită de culoarea… bleu
marine, cu creasta valurilor conturată cu linii șerpuite, albe,
o corabie cu trei catarge cu pânze, steagul american, arborat
pe catargul din mijloc, steagurile comandantului de
escadrilă, pe catargele laterale, țărmul verde, o ancoră înﬁptă
în pământ pe care stă vulturul pleșuv american, cu o gheară pe
un braț al ancorei și cu cealaltă gheară sprijinită de țărm.
Acest sigiliu sau blazon al forțelor navale, desenat simplu, a
fost aprobat de de cel de-al treizeci și patrulea președinte al
Americii, Dwight D. Eisenhower, în octombrie 1957, în cel
de-al doilea mandat al său.

Baza de nave, portavioane și submarine, cunoscută
ca Fort Story, face parte din orașul Virginia, care este și o
stațiune, cu plaje largi, generoase, nisipuri și dune, palmieri
cu trunchiul lung, azvârlit la cer sau cu trunchiul scurt,
solzos, deasupra căruia se înfoaie frunzele în arcuire.
Chiparoșii își sculptează coroanele după adieri și bătaia
vânturilor. Golful Chesapeake, țărmul Oceanului Atlantic,
Little Creek care numește un golfuleț sau o limbă de pământ,
orașul sau orășelul Norfolk, fermele, viile, zona care se
numea cândva Princess Anne County, plajele și hotelurile de
la Virginia Beach.Nicăieri mai mult decât aici, nu mi par mai
împletite pacea și războiul. Portavioane imense, vase cu
destinații anume în luptă, care mă depășesc, tancuri amﬁbie,
un arsenal care mă copleșește și intimidează. Mă gândesc la
Alex, care ar ﬁ privit mai bine informat acest teatru al
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antrenamentelor pentru bătălii navale pe care nu ni le
dorim…
Am moștenit de la tatăl meu respectul față de
armată, cea adevărată. Privesc submarinele cenușii și peste
imaginea lor se suprapune aceea a unor crocodili abstracți, de
oțel. Tot ce au inventat oamenii seamănă cu ceva ce există în
natură. Un fel de a doua Geneză, în care mici inventatori și
meșteșugari au fabricat o fărâmă inﬁmă din ceea ce a creat
Marele Arhitect.
Plecăm cu mașina pe care o conduce colonelul
Daniel Petrescu. Să îmi arate JamestownSettlement, un
muzeu al istoriei vii, Fortul, parcul, să aﬂu povestea așezării
primilor colonizatori englezi, să văd , mai bine zis să încerc
să-mi imaginez, cum arăta ținutul acesta, pe 14 mai 1607,
când au pășit pe malurile lui navigatorii, ce părăseau, după
câteva luni de navigat, în neștire, cele trei corăbii, Susan
Constant, Godspeed și Discovery, cu care plecaseră în
lume….

Prima descălecare, primii colonizatori
Care e oare sentimentul celui ce pune piciorul pe un
pământ necunoscut, după luni de călătorie pe apă, în căutarea
Tărâmului Făgăduinței? Să calci din nou pe pământ. Pe un
pământ ce va deveni al tău. Corabia Susan Constant a fost
reconstruită și n-am ratat prilejul ca să urc pe puntea ei. La
1610-1614, s-a construit Fortul. Acum privim o reconstruire
parțială și decopertări ale terenului, resturi de fundații,
trunchiuri de copaci, un soi de gard din cilindri vânjoși, înﬁpți
în pământ. Se văd urme și cioburi de ceramică și poți să
privești aproximări, reconstituiri ale satului indian
Powhatan, corabia și catargele, și petecul strâmt din pântecul
ei, pe care au călătorit acei englezi temerari dinspre Anglia
spre America. Muzeul, istoricul Jamestowne. Să văd insula
Jamestown, care a devenit un site arheologic, spintecat pe
orizontală și în măruntaie de arheologi, fericiți să descopere
urme, unelte… Construit nu departe de locul considerat, în
istoria Americii, The FirstLanding. Aici s-au stabilit primii
albi, veniţi din Anglia în trei corăbii ce au traversat un Ocean.
Cât de departe poți călători într-o coajă de nucă? Depinde de
dorul de ducă... Jamestown este tărâmul unde s-au stabilit
primii colonizatori. Un ﬁlm îți arată felul în care s-au
suprapus și combinat culturile, mai întâi cea indiană, ce a
rămas de la triburile Powhatan, apoi imigrația europeană și
africană, ce au adus populațiide peste mări și țări. Arheologii
au găsit preţioase vestigii, fundaţia unei biserici, vechiul
cimitir, cu osemintele şi crucile lui, unelte de lucru, arme dar
şi obiecte de ceramică şi sticlă care priveau, din pământul
care le-a cuibărit patru sute de ani, spre Râul James, numit
astfel după numele regelui James, care domnea în Anglia, la
vremea aceea... În 1957 s-au sărbătorit cei 350
de ani, de la “descălecarea” din nord, prin
amenajarea acestui nou loc de popas, recreare
și meditație, alt loc legat de istoria Americii,
numit Jamestown Festival Park,
JamestownSettlement. Încă un Parc Național,
încă un colț care e parte a acestui Triunghi
Istoric/HistoricTriangle, cum e numit spațiul
dintre Williamsburg, Yorktown și Jamestown.
Vecin cu râurile York și James. Triburile
Powhatan, căsăpite și alungate, au dispărut. În
1622 a avut loc Masacrul indienilor/ Indian
Massacre of 1622. Coloniștii care se socoteau
cei mai îndreptățiți locuitori ai acestei părți din
Virginia au înălțat palisadele, ca o centură de
apărare. În 1693-1694, au ridicat College of
William&Mary, de la numele regilor englezi,
știind că statornicirea se face prin școală și
educație. În istoria colegiilor vechi din
America, acest locaș de învățământ se aﬂă pe
locul al doilea, în topul vechimii. El a dat trei
președinți ai Americii și o mulțime din ﬁgurile marcante ale
începuturilor istoriei americane.
Williamsburg a fost fundat în 1632, sub forma
acelei MiddlePlantation, ca o așezare fortiﬁcată, înălțată între
albia râurilor James și York. A fost capitala originară a
Virginiei între 1699 și 1780. De aici au pornit ideile și
acțiunile Revoluției Americane. Mă mișc într-un loc
geometric al istoriei, pe care vin să-l viziteze milioane de
turiști. Pelerinajul e construit și gândit ca un itinerariu ce
consolidează o identitate și demnitatea unui popor, născut din
valuri succesive de imigranți. Fiecare rămășiță sau urmă a
trecutului e adusă, în prim planul apartenenței, într-o lume
care se desparte de individualizare, rădăcini și diferența ce-i
deﬁnește chipul, precum un șarpe ce-și leapădă pielea, sau
un actor versatil care azvârle costume și măști, cărora nu le

mai aﬂă întrebuințarea. Ecorșeurile modernității.
Eviscerarea. Fiecare fragment care a supraviețuit sau a fost
reconstituit intră în acest circuit al reperelor care dă,
pretutindeni, în SUA, infrastructura spațiului geograﬁc și a
celui interior, o piață a informației culturale, un du-te vino
neîntrerupt al turismului și circulația banilor. Economia
locului e bazată pe turism. Cu cât ceea ce le arăți amatorilor
de istorie americană este mai convingător, cu atât atragi
vizitatorii. Într-o zi, arheologi ai umanității vor descoperi că
praful, pulberea și cenușa, prin care globalizăm materia, nu
conțin nimic altceva.
Americanii sapă după oasele indienilor, ca altădată
căutătorii de aur și vânătorii de petrol.
Ajungem la Farul de la Cape Henry, ne oprim mai
întâi la Farul vechi, un far octogonal de piatră, care a fost
primul autorizat de guvernul SUA, autorizat de George
Washington. Construit la 1792. Primul proiect federal,
ridicat sub auspiciile Constituției. Îmi place culoarea lui,
culoarea nisipului care vine de la gresia folosită, numită
AquiaCreek și Rappahannock. Aceeași sursă de extragere a
pietrei va ﬁ folosită când s-a construit Casa Albă. Ghidul ne
spune, în ritm de rafală, că farul a fost asediat de forțele
Confederației, reparat de forțele Uniunii pentru că de el
depindea navigația pe Ocean și aceea de pe râuri. Oamenii se
răzbună pe repere, e ceva simptomatic, apoi trebuie să le
refacă. Veșnica poveste a călătorului orbit de o furie care l-a
împins să-și distrugă toiagul.
La Cape Henry sunt două faruri, la o distanță mică
unul de altul. În 1870, îngrijorați de ﬁsurile și crăpăturile
ivite în zidurile farului octogonal, a fost ridicat Farul cel nou,
o structură făcută din ﬁer și ﬁer forjat care a fost dată în
folosință în 1881. Am urcat în ambele faruri, peisajul pe carel poți vedea de sus, din camera ce adăpostește lentilele, este
unic, mai ales pentru mine, care trăiesc vraja apelor iar mai
nou, o amețeală a înălțimilor, combinată cu seducția golului.
Îmbrăcată cu pelerina lungă de lână, trebuie să țin poalele
ample, care se agață de trepte sau tălpile cizmelor mele
înalte, cu o palmă mai sus de genunchi. Sunt ca un mușchetar
care-și agață sabia în jaboul cămășii, dar se duelează în
continuare. Am ambiția să ajung sus, în cele două faruri, și să
privesc nu doar în zare ci și la baza acestei lumi călăuzite de o
verticală care o luminează. Altfel urc ușor, nu simt oboseala,
nu gâfâi, mulțumită chirurgilor care m-au operat de două ori
în România și ședințelor de recuperare de la Clinica din
Corbeanca, unde, de la primii pași, m-au pus să urc și să
cobor scări, să pedalez kilometri de bicicletă. Mă opresc cu
ochii spre cer și Ocean și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Scara
în colimacon copiază și ea calea înșurubată din ghiocuri și
scoici azvârlite de mare. Păstrez frumoase amintiri din
călătoria în Virginia. Unde Adina și Colonelul Daniel
Petrescu mi-au devenit prieteni, dimpreună cu ﬁica lor
Iustina, tare lipicioasă, și băiatul lor Tiberiu, care își curăța
zilnic, cu o meticulozitate ireală… arsenalul.
Antrenamentul. Vrea să intre la Marină. Mă îngrozesc
asemenea alegeri, deși le respect. Băiatul Cristinei Zarifopol
e mare oﬁțer în America. Ea, o remarcabilă profesoară de
latină și română, la Indiana University. Soțul ei arhitect. Să
rescrii Război și pace în secolul XXI.
Sabia și cizmele lustruite. Văd aliniate cizmele
tatei, de paradă, în care îmi oglindeam cerceii și gropița din
bărbie. Păcat că tata nu m-a învățat cum să-i curăț săbiile de
Toledo pe care le-am luat cu mine la New York.

3 august 2017
Adina Petrescu, soția generalului de Brigadă
Daniel Petrescu, publică pe facebook câteva fotograﬁi care
mă fac să mă simt și eu mândră, împărtășind bucuria unei
cariere militare contemporane, împlinite cu brio. Sunt
fotograﬁile publicate oﬁcial de HQ MNDSE, inițialele de la
Headquarters Multinational Division South East. Sunt
imagini solemne ale unei schimbări de comandă care a avut
loc la Norfolk. Îmi transcriu comunicatul:
„Începând cu 3 August 2017, Generalul de brigadă
Ovidiu-Liviu UIFĂLEANU predă funcția de Comandant al
Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est
Generalului de brigadă Daniel PETRESCU.
Echipa HQ MND-SE îi urează generalului de brigadă
UIFĂLEANU tot binele pentru numirea în funcția de Șef al
Statului Major al Forțelor Terestre și îi mulțumește pentru
dăruirea și implicarea cu care a condus acest comandament
în ultimii 2 ani. În aceeași măsură îi urăm bun venit noului
comandant al HQ MND-SE, Generalul de brigadă
PETRESCU!”
Retrăiesc în imaginația memoriei mele zilele
petrecute la Norfolk. Revăd chipul unui înalt oﬁțer al
Armatei Române, pe care l-am cunoscut pe locul unei
celebre descălecări din istoria Americii.
Matei Varga a susținut un recital de pian strălucit.
Eu am citit poezie. Felicitări, generale!!! Săbiile de Toledo
mă așteaptă să le redau strălucirea. Din respect față de
respectul tatălui meu pentru Armata Română. Pe care l-am
retrăit privind fotograﬁile unei Schimbări de Comandă care
a avut loc la Norfolk.
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alopul prezentului năvalnic pierdut în ceața
trecutului ne sparie gândul, ne hăituie simțirea, ne
conduce acțiunile într-o greu de suportat, de
stăpânit devălmășie. Suferim, ne bucurăm, iubim, visăm, creăm în
alte dimensiuni decât cele știute, ne adaptăm lor în ﬁece clipă. Tot
așa, de la o zi la alta, un obiect ﬁresc, obișnuit ieri sau alaltăieri,
devine instant suvenir, gata să se scalde în tăinuita lumină a
vitrinelor de muzeu. Ați auzit, desigur, de apariția, pe varii
meridiane, a unor inedite muzee: al Tutunului, al Vânătorii, al
Pescuitului, al Transporturilor publice, al Pâinii, al Berii etc. etc.
Fapt care înseamnă, spun unii, o democratizare a colecțiilor, acestea
deschizând larg ușa, indiferent de proﬁlul lor, publicului, dar și
bursei licitațiilor, devenind o afacere, uneori destul de proﬁtabilă.
Privite în haloul lor sentimental, ”antichitățile” existenței noastre ne
reînvață liniștea, bănuită doar, al repede apusului ”altădată”. Și orice
obiect, indiferent de valoarea avută în momentul cotidienei lui
folosiri, povestește grav/duios trecutul trăit de alte generații.
Insigne, albume de familie, cutii de țigări sau de chibrituri, etichete
de brânză, ambalaje de zahăr sau de hârtie higienică, cum a avut
glumețul poet Raymond Queneau, și câte altele au devenit, din
banale relicve, o adevărată comoară pentru colecționari. Uitându-se
la ele, evadează, se lasă-n voia fanteziei, călătoresc.

„La Carte Postale entretient l`Amitie”
Fascinația supremă însă o exercită, asupra a miloane de
pământeni, cartea poștală ilustrată. În sertare se ascund vrafuri de
cărți poștale, vechi sau noi, primite de ei, de părinții sau de bunicii
lor, de la rude, prieteni, cunoscuți, știut ﬁind că „ La Carte Postale
entretient l`Amitie”. Sau dragostea, respectul, ca și tandrul „ în clipa
mea de fericire, mă gândesc la tine”. Care este povestea cărții
poștale? Odată cu apariția automobilului, a „mașinii vorbitoare”, a
dirijabilului, a bicicletei, și câte altele, înscrise mai apoi în
ﬁgurativul obișnuitului, cea a cărții poștale ilustrate a fost un
adevărat boom în comunicarea interumană. Prima carte poștală din
lume, emisă de serviciul poștal austriac, la 1869, și inscripționată
„Correspondez-Karte”, s-a bucurat de un succes imediat, într-un
singur an vânzându-se peste nouă milioane de exemplare. Succes
motivat și de înjumătățirea taxei poștale față de cea percepută pentru
scrisoarea în plic. În România au circulat din 1873, odată cu
emiterea lor în Franța, Serbia, Germania, SUA, Spania.
Curând a apărut și cartea poștală ilustrată, mult mai
scumpă, dar inﬁnit mai solicitată. Sesizând impactul noii forme de
corespondență, librarii au tipărit pentru publicul avid de nou, de
neobișnuit, mii și mii de modele, ﬁecare dintre ele reprezentând încă
o fereastră deschisă spre frumosul imaginii colorate. Istoric vorbind,
între 1898 și 1920, ”vederea” și-a atins culmea gloriei, pierdută mai

SALUTĂRI
DIN MALDIVE

apoi, recâștigată doar prin anii 1960-1970, dar cu o rezonanță
amortizată de varii ispite comunicaționale. Imediatul succes al
cărților poștale ilustrate are o explicație simplă. Ele îndeplineau
sarcinile de azi ale mediei, tabletei, telefonului, ale actualităților
televizate, traversând, prin variata lor tematică, o aproape exhaustivă
paletă existențială. Evenimente de importanță majoră la nivel statal,
expoziții locale sau internaționale, concursuri, inundații, orașe,
monumente, clasici ai culturii universale, aniversări, peisaje
bucolice, palate antice, costume folclorice pitorești, felicitări de
Crăciun, de Paște etc., toate înscriau în cromatica fermecatului
carton pulsul vremii. Realiste sau nu, docte sau spiritualizate,
savante sau naive, balansau între Jules Verne și Bedeker. Decorate,
mai cu seamă la începuturi, cu ﬂori, îngerași, copii cu fețe de păpușă
zâmbind albastrului fără de nor, anunțau/ însoțeau debutul
automobilului, dirijabilului, motocicletei, lansau ultimul strigăt al
modei șamd. Trimiteau salutări, sărutări sau ilustrau interzisele, de
doctor, plăceri ale vieții, vin, tutun, alcool, bere. S-a ajuns chiar la un
limbaj codat, țigareta, batista, mustățile, ﬂorile etc. înlocuind
timiditatea sau curajul mărturisirii directe.

Fulgurante narațiuni
Pe verso, neadmițându-se decât notiﬁcări poștale, adresa
și timbrul, ilustratorul păstra în compoziție spații albe, acoperite de
expeditor cu ondulate șiruri de cuvinte, din depărtări comunicând o
stare anume, o rugăminte, o promisiune, un fapt, un sentiment.
Foiletând, prin intermediul Sf. Google, serii de cărți poștale ilustrate,
m-am oprit la câteva, fulgurante narațiuni, stop-cadru istoric,
emoționante mărturisiri. Pe una dintre ele, sub Salutări din
Bucuresci și colajul Palat Regal, Banca Națională, vedere
generală din Dealul Mitropoliei, scrie citeț: Bucuresci, 6
ianuar/ Scumpe Vladimire/Am primit cartea ta poștală și
mă am adresat D. Căpitan Paladi care mi a spus că
litograﬁate nu mai sunt dar va pune pe unu să scrie și
imediat ce va ﬁ gata mi o dă. Mi a spus că a trimis una D.
Căpitan Tzertzescu intereseazate pote să ți dea el
tipărită.Când mai vii prin Bucuresci nu uita adămi
mănușile promise. Salutări Dlui Jiac von Sterpelerium./Te
sărut dulce/ Fratele ce te iubesce/ Arthur. Intri în atmosfera
ușor caragialeană, compui scenarii cu frați iubitori și
ironici, te întrebi dacă cele două personaje gustau liniștea,
fericirea sau durerea la fel de intens nevrotic ca tine. Într-o
alta cu Salutări din Iași, Institutul de Anatomie se înalță
armonios, însoțit de clopotnița de la Sf. Spiridon, dar și de
zvelte siluete feminine, talii de viespe, rochii lungi, pălării,
umbrele dantelate, soarele să nu le ajungă, domni grav
pășind pe lângă trăsuri, totul evocând strălucirea

Splendori învecinate de o fermecătoare, anevoie de întâlnit,
singurătate. Îmi plimb pălăria cea nouă pe sub palmierii veșnici, pe
sub cocotierii înalți. Aleși de maldivieni drept simbol pe bună
dreptate: gustoasele lor nuci nu lipsesc din hrana zilnică, cojile devin
sfori, felurite obiecte casnice sau combustibil. Din frunze se
construiesc case, în sfârșit aici nu insist, iar trunchiurile, cum singuri
vă închipuiți deja, devin insolite bărci. În care plimbarea e la fel de
obligatorie precum cea cu gondola în Veneția. Diferența făcând-o
aerul curat și limpezimea de cleștar a nesfârșitului Ocean Indian.
Dintre cele 250 de insule ale edenicului arhipelag, m-am
oprit la Dhiffushi. Loc în care să-ți scalzi zilele pentru totdeauna. Să
respiri mireasma agrumelor, a mangovelor. Cu drag a voastră colegă,
V.B.

Fascinația adâncurilor

A

m renunțat în ultima clipă la varianta
„Lechuigilla”, feerica peșteră americană,
kilometri de palat subpământean, numai
cristaluri și stânci cum numai natura, marele artist, se pricepe să
cioplească. Și la varianta „Fair Isle”, cea mai nordică insulă
britanică. Locuită acum de nostalgici americani care s-au reîntors pe
pământul strămoșilor lor, cu veacuri în urmă refugiați în Țara
Tuturor Națiilor. Iubitori de liniște, de pașnic trai, englezoamericanii merită admirația oricărui orășean orbit de reclame,
asurzit de clacsoane, de neîntreruptul vuiet al străzii. Atunci
încotro?
Într-un prea scurt concediu, când comorile Terrei te
cheamă, când vrei să cunoști alți oameni, alte obiceiuri, unde poți
evada din prea scumpa și natală țară, rostogolită prin gropile
neputinței de a se ﬁxa într-o normalitate europeană? Unde-i
paradisul visat în ceasuri de rebelă insomnie? În Maldive, desigur.
Ape calme, de smarald, diamantin sclipind sub blândul soare, nisip
alb, ﬁn cernut, adieri de vânt pierdute, regăsite, în parfumul ﬂorilor.

„Colo-n palate de mărgean/te-oi duce veacuri multe/ Și
toată lumea-n ocean/ De tine o s-asculte”, îmi răsunau astăzi. în timp
ce coboram, costumație adecvată desigur, în limpezimea apelor.
Așteptând ca, în palpitanta probă a snorkelinig-ului, regină să ﬁu
peste fascinantul univers al răcoroaselor adâncuri.Unde pești de un
intens verde sau galben citron, albastru cobalt, de bal costumați,
dungați sau cu buline de o perfectă rotunjime, își ﬂutură dantelate
aripioare în fără de sfârșit slow prin multicolora grădină de corali. În
tonuri de toamnă europeană în lumină scăldată. Coralii vin pe lume,
trăiesc viu colorați și mor în formațiuni stâncoase, împlântate în
nisipul din adânc. Nu ai voie să-i atingi, dacă nu ești înrăit braconier,
decât cu privirea. Care rătăcește în jur. Descoperi o țestoasă în roșu
burgund și oranjuri de apus. Să-i atingi carapacea? Dar dacă îi
risipești cromatica de basm? Dacă, odată atinsă, ar deveni cenușienisipie-verzuie, asemeni suratelor ei încarcerate la Zoo? Mai bine să
ﬁm atenți la graba unei ciudate vietăți, care, cu multele-i brațe,
acoperite de vibratili cili, mătura nisipul. Protejată ﬁind în carcasa
unui melc pierdut în ceruri. Urmărindu-i zig-zagul, dau de un insolit
grup statuar: maldivieni, femei, bărbați, copii, bătrâni, cu trăsăturile
lor luminos naive. Imortalizați în vădita dorință de a supraviețui
astfel iminentei dispariții a Maldivelor în neîndurătorul Ocean
Indian. Pentru că cel mai ridicat punct, în insulele arhipelagului,
atinge 2,5 metri deasupra nivelului mării. „Înățime” aleasă pentru un
proiectat oraș virtual destinat supraviețuitorilor tragediei. Dar până
atunci, „O clipă rămâi, ești atât de frumoasă” în Paradisul apelor de
smarald. De unde vă salut, V. B.

„Roshi” și măturatul din zori...
... s-au întâmplat în ziua/noaptea trecute. După
palpitant/fascinantul meu snorkelinig, respirând aerul blând/umed
al uscatului, foamea mi-a amintit de mâncăruri tradiționale. O ciorbă

europeană a vechii capitale românești. Gruss aus Hermannstadt
sunt trimise, la 1898, de sub puzzle-ul de clădiri reprezentative ale
orașului, în cunună de roze, pe fondul unui cer foarte însorit. Doar
Salutări și atât, însemnau ﬁe un „m-am gândit la tine”, ﬁe un
arogant „călătoresc și văd locuri de tine nevizitate”. Pe o alta,
ilustrată cu chipul lui Goethe, expediată din Munchen, la10.10.
1914, scrie: Îți trimit chipul acelui ale cărei scrieri știu că ța plăcut
și ți plac/ Sănătate și bune urări tuturor/al vostru/ Marin.
Protocolare sau calde, cărțile poștale ilustrate trimit un
sentiment, un gând, deﬁnesc o stare: ”Je pars de Tours et je vous
envoie de bonjours”, „Du Camp de Chalons, je vous envoie un
aerien salut” etc. De o proaspătă încă originalitate, unele dintre ele
reușesc să ne smulgă un fugar zâmbet. Inscripționată, stânga sus, cu
Hildebrands Deutsche Schokolade, într-o alta vedem cum iese un
vas cu aburi dintr-o mare învolburată pe șine de cale ferată! Vas
prevăzut cu roți, desigur. În dreapta jos, scrie: Schiffseinenbahn im
Jahre 2000. Dar de ce să zâmbim? Deja, la sfârșit de veac 19,
tehnica, știința alergau, bulversând pașnicele habitudini ale epocii.
De ce n-ar acosta la mal, pe șine de cale ferată, un vas ieșit din
mare?

Picasso, Eluard și Macedonski
Cărțile poștale ilustrate au provocat jucăușa imaginație a
poeților, a pictorilor, Paul Eluard ﬁind primul care a ilustrat cu
versuri un sentimental carton. Prima carte poștală ilustrată
românească a fost concepută și realizată manu propria de Al.
Macedonski, la 1888. Dintre pictori, proteiformul Picasso a lansat
cea mai cunoscută ilustrată de acest gen, trimițând-o prietenilor săi
Jean Cocteau, Gertrude Stein, Apollinaire.
Artistic, sentimental sau documentar apreciate,
nostalgicele „ a fost odată” recompun o lume dispărută, al cărei
farmec, estompat de bruiajul prezentului, nu se lasă descoperit
decât „cititorilor în stele”, călători prin apuse vremi. Doar ei regretă
că Poștașul nu le mai aduce scrisori, felicitări, telegrame, care să
emoționeze, să înghețe sau să fericească suﬂetul. Semeseul, e-mailul, înlocuindu-le, lărgesc singurătatea zgomotoasă în care viețuim.
Ce va urma? Nu ne aventurăm în vreo seﬁstă previziune a
comunicării interumane, teamă ﬁindu-ne să nu alunecăm pe șinele
germanului Schiffseinenbahn...

de pește, îmbibată, aici, de nelipsitul curry, mi-a revoltat papilele
gustative de un iute mai iute decât cel de Mexic sau de India. Le-am
îndulcit cu pâinea „roshi”, sfârșind astfel „mâncarea lungă”, felul
principal. „Mâncarea scurtă” mi-am compus-o din lapte de cocos și
budincă de trandaﬁri. Legănată apoi în hamacul prins în palmierul
din fața vilei, încă simțind puternica aromă a budincii, am revenit,
pentru a câta oară?, la „cum să păstrăm simboluri romantice din
tinerețea noastră”? Timp miriﬁc și naiv, al trandaﬁrului furat, pentru
iubită, din ramura întinsă peste gard. Prin față îmi deﬁlau, regali în
frăgezimea petalelor de mătase/catifea, și trandaﬁrii purtând nume,
ales de horticultori obsedați de parfum, formă și culoare, din
grădinile bătrânului nostru continent. M-au trezit două egrete care,
în apusul în jerbă deasupra apelor, cinau elegant pești aventurieri.
Sau sinucigași din moment ce se zbenguiau sub prădătorul cioc atât
de aproape de țărm.
Și noaptea cădea drapată-n neguri orbitor risipite de
strălucirea stelelor. Iar în oglinda de întuneric a apei
haotic/fosforescent dansau luminițe, de care nu stelele ar ﬁ fost
vinovate. Am aﬂat mai apoi că luminițele jucăușe reﬂectă strălucirea
unor plante sau viețuitoare din adâncuri. Feerie nocturnă!
Continuată de o partidă de pescuit în larg. Unde nu am prins niciun
peștișor. Nu m-a împiedicat spectacolul lunii oglindită argintiu în
jur. Dar nu mai aruncasem vreodată o undiță.
În zori, întorcându-mă spre vilă prin mijlocul așezării, văd
femei surâzătoare ritmic măturând strada. Nu știu criteriile care
acționează repartiția muncii aici, dar majoritatea bărbaților,
exceptându-i pe angajații fabricii de ton, pe pescari, stau
pălăvrăgind întruna. Ca sătenii români sau cei greci, deprinși cu
birtul. Numai cu o deosebire. Esențială: în Maldive, consumul de
alcool e interzis cu desăvârșire, undă verde primind doar turiștii în
baruri de hotel. Neîngăduite sunt și gesturile obscene sau
ofensatoare, ca și limbajul agresiv, localnicii arborând o ospitalitate
fără de cusur. Și interdicțiile se țin lanț. Nu ai voie să porți veșminte
sumare sau elegante, modestia ﬁind la mare preț. Interzis cu
desăvârșire accesul câinilor pe insule, el se acordă pisicilor, dar
numai în condițiile unui pașaport proaspăt vizat, însoțit de dovada
vaccinurilor obligatorii.
Maldive, ținuturi paradisiace cu oameni împăcați cu ei și
cu viața, mereu zâmbitori. Dar teamă îmi este că seninătatea lor
inocentă s-ar încrunta dacă ar ști că, în magniﬁcul lor arhipelag, se
ascunde cea mai mare insulă de gunoi din lume. Asta e! Nici
Paradisul nu mai este ce-a fost.
Cu îmbrățișări, bună pace vă doresc între politicienii
lumii, V.B.
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BISERICA SF.NICOLAE
CIURCHI DIN TĂTĂRAȘI
n dealul Tătărașilor, printre bisericile de mir ridicate în
secolele XVIII-XIX, cea cu hramul Sfântului Ierarh
Nicolae a jucat un rol important mai ales în secolul XX ca
centru spiritual al garnizoanei Iași deoarece preotul căpitan
Gheorghe Gh.Tudorache era și parohul acestei biserici. De
menționat că în 2008 biserica a fost declarată monument istoric, ca
urmare a eforturilor ﬁnanciare ale comunității, ale epitropului
Gheorghe Vasiliu, preotului paroh Gheorghe Petraru și științiﬁce
ale doamnei arhitect Smaranda Gâlea, la care s-a alăturat prin
strădania sa chiar alcătuitorul acestor rânduri1.
Acest medalion este o avanpremieră a monograﬁei dedicate
trecutului unei biserici, comunității, personalităților și tezaurului de
obiecte liturgice păstrate în custodia comunității. Lucrarea, aﬂată în
forma ﬁnală, va apărea după resﬁnțirea lăcașului de cult,
programată în luna septembrie 2017.
Descoperirile arheologice, prezentate în Anuarul arheologic al
judeţului Iaşi pentru secolele XVII-XVIII și exempliﬁcate prin
punctele din microarealele Ciurchi-Tătăraşi (XXXVIII.8,24,30,69)
aﬂate în imediata vecinătate a bisericii și constituie o altă parte a
satului Tătăraşi, extins în această zonă.2 Coroborarea pasajului din
Ioan Neculce cu datele arheologice menţionate în Anuar ne
îndreptăţește să aﬁrmăm că actuala stradă Vasile Lupu făcea parte
din drumul Ţuţorei.

Î

Ediﬁcii și donatori
Nu se poate şti cu certitudine cine a ctitorit prima biserică, la
1754. Biserica cea veche se aﬂa, după un document din 26
octombrie 1809, în preajma posesiunilor Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou
(Nicoriţă), deoarece preotul Ştefan dobândea un loc de casă la
răsărit de poartă ,,la gardul ce merge la drumul cel mare care se
uneşte cu moşia bisericii Sf.Ioan Zlataust”3, în timp ce pe
pământurile mănăstirii Sf. Ioan Zlataust se aﬂa, aşa cum glăsuieşte
un alt document din 1833, „toată obştea mahalalei Ciurchi de pe
moşia Sf. Ioan Zlataust”4. Între anii 1754-1810 sunt atestaţi preoţii
Iordache şi Vasile, tatăl dascălului Gavril şi a sachelariului Ştefan a
bisericii noi şi familia sa”, potrivit inscripţia din pridvor, ci şi de un
grup de ctitori5.
Planul orașului Iași din 1857, realizat de Fred Peytavin,
cuprinde zona bisericii, care nu avea încă ieșire la Ulița Salhanalei,
interpunându-se câteva proprietăți private 6.
Mai mut ca sigur este vorba de creștini pravoslavnici, oameni
străini, stabiliţi la Iaşi, cel mai sigur sârbi pravoslavnici, care vor ﬁ
fost teslari (lucrători în lemn) sau scutari7 ori bulgari care erau
renumiți grădinari. În anii 1856-1857 sunt trecuţi în mitricile
bisericii nu mai puţin de 22 de grădinari și constituiau Bulgăriile,
bulgarii ﬁind românii sud-dunăreni, care aveau îndeletnicirea de
grădinar.8
Inscripţia din 1811-1813 cu litere slavone :
“Acest Sfânt şi Dumnezeesc locaş este ziditu din timilii până
ce s-au săvârşit de mine prin sîrguinţa, prin ostenelele preotului
Ştefan 1811, oct(ombrie) 27. Preot Ştefan, Ecaterina prezvitera şi
ﬁul lor Ilie preot, Kiraha prezvitera şi ﬁii lor Stanciu şi Radu. Morţi:
erei Vasile, erei Dumitru 1813”.
Tot pravoslavnici vor ﬁ fost şi cei ce au contribuit la
construcţie, anterior lui 1810, căci altfel nu se explică formularea
dintr-un document de la 1829: “Biserica Sf. Ierarh Nicolae
pronumită ENPIHROPI din mahalaua Ciurchi”9.
Analizând comparativ numeroasele biserci de aceeaşi
categorie, precum Sf.Ilie - Rediu, com. Aroneanu, Sf.Nicolae Tansa, Sf.Voievozi - Roşca de pe strada Eternitate din Iaşi,
constatăm că modelul local al acestor biserici este cel al bisericilor
de sat, încorporate în mahalalele oraşelor, de tip navă, cu fundaţii de
piatră şi ziduri de piatră şi cărămidă, cu grosimi între 0,60 m -1,00
m, cu înălţimea de 5,15 m la pridvor şi 7,45 m la pronaos şi altar.
Deschiderea dintre cele patru secţiuni se face prin arce cu deschideri

între 1,30 m şi 4,60 m, pe care stau pandantivi şi calote semisferice.10
Potrivit studiului arhitectonic realizat de doamna arhitect
Smaranda Gâlea, rezultă că biserica de piatră are dimensiunile
generale de 29,17m lungime 9,17m înălţime, delimitând un plan tip
navă cu patru încăperi: pridvor, pronaos, naos şi altar, domnia sa
identiﬁcând şi caracteristicile speciﬁce acestei biserici: armonia
proporţiilor şi anume înălţimea cornişei, de 8.00 m, frumos corelată
cu lungimea de 20.00m, proporţionată cu înălţimea turlei actuale, de
14,50m şi cu cea precedentă, de 16-17m, proporţionalitatea bolţilor
naosului şi pronaosului, supralărgirea naosului prin două abside
semicirculare scobite în zid. Construcţia, pe o suprafaţă de 200 mp,
cu turla zveltă, este sprijinită la exteriorul pronaosului, naosului şi
altarului de contraforţi înalţi şi zvelţi. Impresionează absida largă a
altarului. Privită din exterior, biserica are o linie simplă, fără
podoabe murale care să încarce faţadele. La nivelul naosului, planul
triconic din interior este sugerat prin sânuri laterali
dreptunghiulari.11
Cum arăta turla în momentul zidirii bisercii de piatră, ne arată
imaginea din pridvor, pictată la baza bolții en bearceau la stânga și
la dreapta imaginii Mântuitorului și deasupra celor două inscripții
(ﬁg.3).
Între mirenii de vază ai parohiei, se numără două fețe
boierești: Epaminonda Samurcaş “armaş tij spătar 1846 şi vel armaş
şi cilen la Tribunalul Criminalicesc, comis 1848” și Dimitrie
Suceveanu “şef secţie Mitropolie, sluger 1843, profesor de muzică,
paharnic 1852”.12
Paharnicul Dimitrie Suceveanu cu soţia sa Ecaterina au
ﬁnanţat refacerea Catapetesmei, au plătit pentru două candele de
argint şi un chivot, vase de argint suﬂate cu aur, două cadelniţe de
argint din care una suﬂată cu aur, un sfeşnic mare de alamă, cu 5
brațe, aşezat înaintea Icoanei Maicii Domnului, alte două la
iconostas şi un altul, cu şapte braţe, pe Sf. Masă.,La 1874, în
sinodicul Bisericii mai sunt pomeniţi următorii donatori: Costache
Chirilă, cu trei sfeşnice la Iconostas şi Altar, Petru Gheorghiu,
Vasile Popovici, Teodor Druşu şi Ştefan Hergeu, întreg inventarul
numărând trei imobile (biserica, o casă parohială şi dugheana), 47
obiecte, din care patru icoane, cinci Sf. Vase, trei policandre, şase
clopote, o Evanghelie cu argint, 11 candele, două cădelniţe, un
chivot, o Sf.Cruce, un seraﬁm în argint şi un aghiazmatar.13
Principele Carol I a dăruit, în anii 1866-1868, mai întâi suma
de 666 lei şi 66 parale pentru confecţionarea veşmitelor preoţeşti şi
mai apoi, împreună cu ministrul Dimitrie Gusti, o frumoasă
cadelniţă de argint în stil gotic, având greutate de 600 g.14 Un
document de arhivă menţionează că la 1869 tutorele Dimitrie
Suceveanu a trimis personal o scrisoare de mulţumire domnitorului
Carol I, pentru darul deosebit primit de parohia pe care o
administra.15
La 1833 Biserica avea gardul, pridvorul şi şindrila stricate şi
era nevoie de a ﬁ “meremetisită”, suma adunată de la cele 215 case
ale mahalalei ﬁind de 1995 lei, dar banii au fost daţi bisericii
cimitirului ciumaţilor . 16
La 9 septembrie 1880 Primăria înştiinţa Epitropia că va trimite
un antreprenor pentru reparaţiile interioare şi exterioare ale
lăcaşului. Antreprenorul a cuprins în devizul său repararea,
curăţirea, tencuirea şi zugrăvirea unei sobe, repararea a 10000 de
şindrile de carpăn de la acoperişul şi poalele bisericii, a casei
ecleziarhului pe o suprafaţă de 6600 mp (cerdac, coamă), din care
700 mp erau ocupaţi de cele două frontoane la tavanuri, acoperişul
ﬁind în două pante.17
Chipul vechii Biserici înainte de reparaţiile din 1922-1923 era
astfel: cu uşă din lemn de brad, fără olane şi burlane şi cu zăplazul
stricat. În raportul din 1923 către Mitropolitul Iustin Georgescu,
preotul paroh Gheorghe Tudorache enumera necesarele reparaţii:1.
“Reparare acoperiş şi vopsire în două rânduri de oloi, precum şi
facerea a ulucilor şi burlanelor pe care nu le avusese niciodată.2.
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Fig.1 Planul zonei bisercii Sf.Nicolae cu ulița Salhanalei și hudița Sf.Nicolae, actaula strada Ciornei / Fig.2 Pisaniile din 1813 și
1925 din pridvorul actual / Fig. 3 Chivotul bisericii de pe bolta pridvorului
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Fig.4 Ansamblul bisericii și curții 1970 / Fig. 5 Planul transveral sl bisericii / Fig.6 Planul orizontal al ediﬁciului
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Cumpărarea unui teren de 1435 mp în prelungirea curţii Bisericii
(…) cu faţa la strada principală Vasile Lupu, prevăzut cu un beci,
atentează la un rând de case care transformate pot deveni o foarte
bună locuinţă parohială. 3. Construirea unui trotuar împrejurul
Bisericii, pentru a abate apele venite din ploi de la temelia ei. 4.
Facerea unui zăplaz în întinderea de 350 m în cea mai mare parte
provenit din ştachetă şi vopsit de două ori în oloi şi prevăzut cu trei
rânduri: una la casele parohiale, alta în partea de miazăzi a curţii
Bisericii unde era înainte vechea intrare şi o a treia care constă din o
frumoasă construcţie care se găseşte în partea de miazănoapte a
Bisericii pe unde, prin deschiderea unei noi alei, s-a dat acces
Bisericii - la strada principală Vasile Lupu”. Erarhului îi erau vestite

şi eforturile personale ale epitropilor Gheorghe Toma şi Neculai
Stanciu (4000 lei pentru uşa imensă de brad), care au supravegheat
construcţia alături de reprezentantul serviciului tehnic din Primărie,
şi mai mult, au susţinut zugrăvirea Bisericii în primăvara lui 1924.18
Un document păstrat în fondurile parohiei arată că şi
cutremurul din 1940 şi bombardamentele sovietice din 26 iunie
1941 au afectat atât de mult clădirea încât pereţii turlei erau puternic
marcataţi, recomandându-se chiar darâmarea şi reconstrucţia ei ;
totodată, întregul ediﬁciu era sever afectat, necesitând lucrări de
consolidare care au costat 74.037 lei. Se recomandau 1) răzuitul,
şlefuitul şi văruitul pereţilor în exterior în nuanţe şi culoare
(600mp); 2) refacerea tencuielilor degradate în exterior cu mortar
de var gras, soclul şi proﬁlele în ciment (45mp);3) zidărie de
cărămidă arsă cu mortar de var gras, inclusiv demulatul (2200mp);
4) desfăcutul ﬁsurilor în zidărie inclusiv ţesutul cu cărămidă
întreagă şi mortar de ciment (25,75mp); 5) poditul portiţei şi coşul,
de construit din nou o fereastră, inclusiv sticla şi montatul
(1,30mp);6) nituitul şi vopsitul ferestrelor şi uşii principale;7)
vopsitul parapetului cu ulei în exterior;8) reparat şi văruitul
clopotniţei. Lucrările au fost efectuate de maistrul Florean Brodner
în 1945. 19
Chipul vechi al bisercii poate ﬁ observat într-o fotograﬁe din
1970 a ansamblului curții văzută dinspre strada Vasile Lupu.
Primul plan cunoscut de noi este cel făcut în anul 2008, odată
cu documentația întocmită de echipa doamnei Smaranda Gâlea, din
care am ales două planuri (ﬁg.5-6).
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PRO... SAECULUM. De 15
ani apartenentă „provinciei
literare românești” (care
cuprinde și Bucureștiul, dar și
scriitori de dincolo de fruntarii),
numărul (dublu) din aprilieiunie al revistei Pro Saeculum
își cenzurează cu o rigoare
înțelept temperată puseurile
festiviste, cele care, de cele mai
multe ori, anunță căderea,
inclusiv cea a imperiilor.
Respectând programul
antecesorilor săi vrânceni,
doamna Rodica Lăzărescu
(redactor șef) distribuie un vast
material cultural într-o
arhitectură/paginație ﬂuentă,
incitantă, în sacade
comunicante, interferate, dizolvând, eterizând plăcut rigiditatea
modelului academic (vizibil celor care știu să vadă desenul
durabilității).

Dedicată „politicii literaturii” (sintagmă restrictivă, încălcată de
asaltul combinatoriu al „artelor” complementare), sunt aduși în
același prezent prelungit al ﬁințării culturale (altfel despre viitor)
clasici și moderni, cruciﬁcați și apostoli dar și mărturisitori de
adevăruri acuzatoare propriilor biograﬁi, alături de ucenici, calfe și
maistorași ai Cuvântului din lucrarea de zidire perpetuă a operei
identitare naționale.
Cum să povestești, însă, o revistă care, alături de alte instituții de
cultură reală, continuă, cu sacriﬁcii, cu voluntariat asumat, să
completeze polițele virtualei Biblioteci din Alexandria, cea
neîncenușată, vizibilă și plăcută lui Dumnezeu, Marele Creator?
Da, „rezistăm”, „rezistați” pe un parcurs al centenarului/secolului
în care, acum, „provincia literară românească” onorează o revistă
patrimonială. (A.B.)
CUNUNI DE SPICE… LIRICE. Poetul timișorean EUGEN
DORCESCU este laureatul celei de-a XXIV-a ediţii a Festivalului
internaţional de poezie „Drumuri de spice”, din Uzdin, Serbia. El se
înscrie astfel în seria unor importanți scriitori, care au obţinut
binemeritata recunoaştere a confraţilor români din Banatul sârbesc:
Grigore Vieru, Leonida Lari, Adrian Păunescu, Nicolae Dabija,
Cezar Ivănescu, Mircea Dinescu ş.a. Festiviatea decernării Marele

cronicuța de la mare

Ioan Florin STANCIU

PAVEL NASOVICI OVIDOVSKI,
POETUL IMPERIALIST, ÎN EXIL LA NISTRU
Italia de aur pe tine te-a născut,
Între barbari eşti singur şi eşti necunoscut.
(A.S. Puşkin, Către Ovidiu)

F

iind dovedit ştiinţiﬁc că noi, românii, cu
dobrogeni cu tot, ne tragem “din coasta Daciei
și-a Romei”, atunci primul martor ocular al
acestui subtil proces de romanizare care începuse mai de
timpuriu în Scythia Minor a fost poetul Ovidius însuşi, relegat
la Tomis chiar în perioada în care toată zona litorală a Sciţiei
Mici devenise, de vreo jumătate de veac, patrimoniu roman, iar
vechile cetăţi greceşti, cu mulţimea de geto-daci oploşiţi peacolo începuseră deja să se adapteze la exigenţele şi
raﬁnamentul modului de viaţă roman: “Cu geţii în amestec sunt
grecii de pe-aice / Dar geţii cei războinici îi covârşesc pe greci. /
Călări pe cai puzderii, sarmaţii şi cu geţii / Tot mişună pe
drumuri: când vin, când iar se-ntorc!” (Tristia)
Astfel, exilatul imperial a fost primit şi găzduit cu
onoruri şi admiraţie, ﬁind considerat mereu unul dintre cetăţenii
de vază ai Cetăţii – din moment ce tot mai mulţi colonişti şi
veterani romani, precum şi cetăţeni mai înstăriţi ai satelor
romane, întemeiate în jurul castrelor militare din împrejurimi
(vici), începuseră să se stabilească la adăpostul fortiﬁcaţiilor
tomitane, unde limba latină părea tot mai familiară. Avem, de
altfel, chiar mărturia versiﬁcată a Poetului, din scrisorile sale
pontice: Moliter a vobis mea sors excepta, Tomitae / Tam mites
Graios indicat esse viros. (Cu dragoste şi milă, pe mine voi maţi primit aice, O, tomitani / Se vede că sunteţi de neam grec (Ex
Ponto, IV, 14)). Iar, după vreo 8 ani de exil, Ovidius se stinge din
viaţă, tot la Tomis , ﬁind înmormântat cu mari onoruri de către
autohtoni, care i-au făcut un lăcaş funerar demn de toată
admiraţia, aşa cum reiese din câteva izvoare literare
incontestabile.
Din nefericire, din Anno 17 p. Chr, când somptuosul sarcofag
a fost depus la loc de cinste, peste incinta elenistică a Cetăţii sau suprapus, în amestecate straturi arheologice, diferite aşezări
efemere, greu de identiﬁcat toponimic, culminând cu oraşulport de astăzi, sub ale cărui gigantice ediﬁcii moderne, se
ascund multe dintre comorile unui trecut mereu enigmatic şi
fascinant, între care şi mormântul îndelung căutat al Poetului.
Mai ales că după jafurile şi pârjolirile repetate ale migratorilor
asiatici şi după întunecatele veacuri de dominaţie otomană,
reperele geograﬁce ale Tomisului au devenit tot mai îndoielnice,
risipindu-se în legendă sau în utopie. După Războiul Crimeii
însă, mai multe monumente arheologice de pe la Tomis şi

împrejurimi ajung în marile muzee occidentale, iar ilustrul istoric
german Th. Mommsen stabileşte că, geograﬁc, Tomisul ar trebui
localizat în zona Kustendje / Constanţa, ceea ce devine un adevăr
larg acceptat după cercetările lui Gr. Tocilescu, Vasile Pârvan şi
Bruto Amante. De fapt, prin 1884, ilustrul romanist ﬁloromân
Bruto Amante soseşte val-vârtej, la Constanţa, cu misiunea de a
inﬁrma, de la faţa locului, o informaţie a unor istorici ruşi
rătăcitori, tot mai insistent strecurată prin presa europeană, care
pretindeau că s-ar ﬁ descoperit deja mormântul lui Ovidiu, prin
teritoriile proaspăt cucerite de armatele imperiale ale Ekaterinei a
II-a, pe malul Nistrului, la Marea Neagră – unde nişte mujici
pravoslavnici, săpând pe la temeliile unei vechi fortăreţe
neidentiﬁcate, ar ﬁ dat şi de un mormânt aristocratic roman, în
care se aﬂa şi un bust în marmură al Iuliei Minor, zburdalnica
nepoată a lui Octavian Augustus. De aceea, încurajaţi cu
entuziasm de Împărăteasa cea Mare, năucii savanţi de la Nauki
Akademia din Moskva au botezat imediat teritoriul acela
Ovidopol, după cum, spre luare aminte, se mai numeşte şi astăzi.
Iniţiativă preluată de Împărăteasa însăşi, care, în 1791, după
tratatul din Iaşi, a prelungit fruntariile Rusiei până la Nistru, unde,
construind mai multe fortăreţe pe ţărmul stâng al ﬂuviului, a
poruncit de a li se da nume greceşti: precum Tyraspol,
Gregoriopol, în onoarea amantului său, Grigorie Potemkin şi din
dorinţa secretă de a ﬁ considerată şi Împărăteasă a Bizanţului...
de după Bizanţ. Fără să uite de prestigiosul Ovidopol, pe unde
zburdă acum tancurile urmaşilor săi, care au dat buzna în
regiunea ukrainiană de la gura Nistrului, după străvechea formulă
rusescă de prietenie, care spune, cu tancul la poartă şi cu
avtamatul pe burtă: “Primiţi-mă şi pe mine-în casă, până vă găsiţi
voi alta!”

Pe de altă parte, conform căilor labirintice ale
dezinformării în masă, la argumentele grăbite ale akademiei
năuce, va ﬁ contribuit involuntar şi academicianul berlinez
Dimitrie Cantemir, care optează, la un moment dat, pentru
identiﬁcarea cetăţii Tomis cu Cetatea Albă (Akkerman), fără să
bănuiască măcar posibilitatea prin veacuri a vreunui fantasmatic
Ovidopol ruso-ukrainian. Mai ales că pentru eruditul prinţ
moldav, scrierile din exil ale lui Ovidius demonstrează
incontestabil prezenţa geto-dacilor pe ambele maluri ale Dunării
şi începutul procesului de romanizare a acestui teritoriu viclean
controversat, mai târziu.

premiu „Sf. Gheorghe” a avut loc sâmbătă, 29 iulie 2017, la statuia
lui Mihai Eminescu din Uzdin, în prezenţa unui public avizat, și a
numeroşi scriitori din România, Serbia, Republica Moldova,
Germania, Statele Unite ale Americii. Motivaţia acordării acestui
premiu, inclusă în diplomă, a fost prezentată public de cunoscutul şi
apreciatul animator cultural din ţara vecină, poetul Vasile Barbu:
„Pentru valoroasa operă literară şi în semn de mulţumire şi
profundă recunoştinţă pentru prodigioasa activitate culturală şi
pentru contribuţii majore la promovarea literaturii române, cât şi
pentru puterea de a menţine nestins focul sacru din sanctuarul
limbii române”. Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru (Universitatea
„Tibiscus”), şi Conf. univ. dr. Mirela-Ioana Borchin (Universitatea
de Vest) au rostit câte o laudatio. Au mai vorbit despre creația lui
Eugen Dorcescu: Vasile Barbu, organizatorul festivalului,
preşedinte al Societăţii literar-artistice „Tibiscus”, Nicolae Dabija şi
Victor Rusu. Festivitatea s-a încheiat cu un recipal liric, susținut de
poetul laureat și de invitații săi. (M.-I. B.)
ADRIAN BEJAN, ﬁzician de origine română celebru în străinătate,
a fost distins Doctor Honoris Causa de 18 universități din lume, este
prezentat „printre primii 100 cei mai citați ingineri”. Membru de
Onoare al Academiei Române din 2011, profesor la Duke
University, una dintre cele mai importante universități particulare
din SUA, a publicat 30 de cărți de specialitate, ﬁind invitat să
conferențieze pe diferite meridiane. Notorietatea sa științiﬁcă se
datorează în primul rând descoperirii Legii Constructuale (LC),
care acționează în ﬁzică: „ Pentru ca un sistem de curgere/mișcare să
persiste în timp ( adică să ﬁe „viu”) el trebuie să ﬁe liber să evolueze,
astfel încât să ofere acces mai mare (sau mai ușor) curenților lui”,
lege care oferă cheia construirii ideale a unor obiecte, mașini,
locuințe, rețele.
Faptul că ești contemporan cu un asemenea român îți descrețește
fruntea înnegurată de corupția generalizată, de politicianismul
agresiv, indiferent la realele probleme ale poporului, ale țării. Există
români care ne fac cinste. Numai că cei mai buni dintre ei ne
părăsesc pentru a studia, cerceta, crea în locuri unde li se asigură
liniștea, continuitatea, respectul cuvenit pentru efortul lor de a
schimba ceva în lume. Și exemplele de liceeni, absolvenți de 10,
invitați de celebre universități din lumea largă nu sunt puține.
ȘTIRILE TELEVIZATE ȘI LITERATURA se duelează serios în
ultima vreme, fapt ce naște întrebări. Iată una dintre ele, exprimată
de Annie Bentoiu (1927-2015), scriitoare și traducătoare din limba
română: „La ce bun să inventezi personaje ﬁctive, când știi că faptul
brut, detaliul concret, decizia administrativă, hotărârea
judecătorească și viața politică reală ar alcătui, la un loc, cel mai
exact și halucinant tablou de societate?” Pierde la puncte literatura,
avantaj- buletinele de știri tv. Un moment istoric menit unei
aprofundate discuții. Între scriitori, doar ziariștii televiziunilor
alergând mai departe după ratingul salvator de salarii. Dar vă
amintiți ce-a pățit lăudărosul, iutele, iepure în întrecerea cu broasca
țestoasă ?
HORAȚIU MĂLĂELE -65: „Copilăria este cadoul ce ni-l face
viața pentru ceea ce vom avea de îndurat”. Nimic mai adevărat!
CERCETĂTORI MOSCOVIȚI au creat și testat o nouă tehnologie,
în cadrul proiectului „Smart Home”, prin a cărui aplicare El, Ea pot
scăpa de mici/sâcâitoare treburi casnice, repetate de mii de ori într-o
viață. Care sunt acestea? Aprinderea și stingerea luminii, a
televizorului, a ceainicului, umplerea unui pahar cu apa aﬂată la un
metru distanță de fotoliu etc. În ce constă revoluționara tehnologie?
În puterea Gândirii.Va ﬁ suﬁcient intens, puternic să gândim
respectiva acțiune și vom ﬁ răsplătiți câștigând prețioase minute.
Privind doar, autoritar și neînduplecat, respectivul obiect, el ni se va
supune. Fără să ﬁe nevoie gura s-o deschidem: „la porunca știucii și
la dorința mea...” Oare cine va câștiga premiul Originalității în
cercetare? Englezii sau rușii? (V. B.)

Revista poate ﬁ procurată - în Iași: rețeaua librăriilor
„Sedcomlibris” („Junimea”, „Casa Cărții”), „Alexandria”;
Muzeul Unirii; sediul redacției. În alte județe: de la Librăriile
„Alexandria” din Suceava (0230/530337, 0230/530338,
0230/518618), Fălticeni (0230/542395), Gura Humorului
(0230/235097), Câmpulung (0230312974), Vatra Dornei
(0230371473), Rădăuți (0230/562028), Bacău (0234/524241,
0234/571046), Rm. Vâlcea (0250/731193), Sibiu (0269222402),
Arad (0733/150558), Focșani (0237/232132), Buzău
(0238/439125), Botoșani (0231516634), Roman (0233/723852).
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Responsabilitatea opiniilor revine în întregime autorilor.
Revista apare sub egida Fundației Științiﬁce și a Culturii Inovatoare pentru Performanță ”Institutul Român de Inventică – IRIIS” Iași, cu
sprijinul Direcției Județene pentru Cultură Iași și al Fundației Art 2007.

NOUTĂȚILE DIN OFERTA

P ANOILBRANDURI
A S ȘIM
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L
:
MAGAZINE
RELOCATE ÎN SPAȚII EXTINSE

Vara aduce noutăți pentru clienții Palas, care să le ofere sesiuni de cumpărături îmbogățite și îndelungate. Periplul prin
magazinele ansamblului din inima orașului le va dezvălui noi branduri renumite, dar și locații îndrăgite de ei, care s-au
relocat în spații mai generoase și cu amenajări moderne.
PARFUMERIA FURNIZOR AL CASEI REGALE A ROMÂNIEI
În portofoliul de branduri prezente în ansamblul multifuncțional Palas Iași s-a alăturat BEAUTIK Haute
Parfumerie. Magazinul este primul din afara Capitalei și al patrulea la nivel național al BEAUTIK Haute
Parfumerie, prima parfumerie cu rang de furnizor al Casei Regale a României. Brandul a luat naștere în
2006 și reprezintă universul esențelor exclusiviste, realizate de parfumieri renumiți. Noua locație este
situată la etajul galeriei Palas Mall și se adresează persoanelor care preferă parfumurile unice, ca pe o
semnătură personală olfactivă, sau celor care își doresc să poarte o aromă subtilă și raﬁnată.

ELEGANȚĂ CU TRADIȚIE
Adepții unui stil vestimentar elegant au o nouă destinație de cumpărături în Palas Mall. Magazinul
Braiconf, producătorul autohton de cămăși cu o tradiție de 67 de ani, este amplasat la etajul galeriei
Palas Mall, în proximitatea Sabrini. Realizate din materiale de cea mai bună calitate, cu atenție la
detalii și după tipare ce respectă tendințele în modă, cămășile Braiconf sunt opțiunea celor care își
doresc ținute cu stil și confortabile, adresându-se în special domnilor. Braiconf pune la dispoziția
clienților săi serviciul „made to measure”, astfel încât oricine poate purta cămașa ideală.

CADOURI SUGESTIVE, PENTRU FIECARE
Noutățile din Palas Mall sunt reprezentate și de relocările unor magazine îndrăgite de clienți, în
spații mai mari, care permit o extindere a ofertei de produse și reamenajări moderne. Bobo Shop s-a
mutat la parterul galeriei Palas Mall, intrarea Subway. Indiferent dacă își doresc să își personalizeze
casa sau sunt în căutarea unor daruri deosebite, Bobo Shop este locul în care clienții găsesc ce își
doresc: seturi de veselă și accesorii pentru aranjarea mesei, ceasuri de perete și decorațiuni, rame
foto și cutii de bijuterii, soluții de depozitare și suporturi de lumânări, cadouri haioase și multe altele.

JUCĂRII, BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE, ÎNTR-UN SINGUR LOC
Într-o nouă locație își așteaptă clienții și Autograf, situată la parterul galeriei Palas Mall, lângă Pizza
Hut. Autograf aduce în același spațiu cele mai cunoscute branduri în materie de birotică, papetărie,
instrumente de scris, rechizite școlare de top și accesorii pentru computer. Dincolo de articolele de
calitate dedicate copiilor și elevilor, la Autograf se găsesc și obiecte exclusiviste pentru segmentul
business, genți și serviete, instrumente de lucru profesioniste și multe altele.

RAFINAMENTUL FEMININ
Doamnele și domnișoarele în căutarea ținutei potrivite pentru petrecerile de sezon sunt așteptate la
Guara. Magazinul s-a mutat la parterul galeriei Palas Mall, în vecinătatea Jolidon. Rochii de ocazie,
pentru birou sau casual, costume, bluzițe, pantaloni și alte piese vestimentare raﬁnate sunt
disponibile în magazinul dedicat femeilor.

MODĂ PENTRU COPII
Părinții și copiii sunt așteptați în noua locație a magazinului Coccodrillo, la parterul galeriei Palas
Mall, lângă Hervis Sports. Într-un decor modern și spațios, clienții au la dispoziție o întreagă gamă de
produse pentru nou-născuți, dar și pentru copii și adolescenți. Colecțiile Coccodrillo sunt apreciate
datorită calității lor, designului simplu și modern, confortului oferit, dar și pentru precizia ﬁnisajelor.

UNIVERSUL PRIETENILOR NECUVÂNTĂTORI
De curând, la Palas s-a inaugurat și cea de-a doua locație Animax, situată la nivelul -2 al galeriei
Auchan. Animax este locația preferată a iubitorilor de animale, ﬁe că își doresc să îi răsfețe sau că
sunt în căutarea de noi prieteni din lumea celor care nu cuvântă. Gama de produse de înaltă calitate,
care variază de la alimente, accesorii, produse de igienă și întreținere, până la delicatese și jucării
simpatice, promite că ﬁecare poate găsi tot ce își dorește pentru animalul de companie.

Iar noutățile vor continua, branduri renumite urmând să își deschidă magazine în Palas Mall, în perioada următoare.
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