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ȘTEFAN OPREA - 85
Decanul de vârstă şi de longevitate la revistă (a cronicărit 30 de ani),
optzecistul Ştefan Oprea a adăugat, în acest septembrie, încă un lustru hronicului
său ﬁințial. Și are aceeaşi fervoare şi aceeaşi plăcere a lucrului bine (şi la timp)
făcut, care l-au însoțit și deﬁnit de la începuturi. În 8 ani şi 80 de noi Cronici vechi
(tocmai înscriși pe frontispiciu), a fost întotdeauna primul care şi-a pus la patru
ace paginile de artă, având timp totodată:
- să scrie şi să-şi editeze câteva opuri care dau samă de altitudinea
omului de teatru (şi ﬁlm), a dramaturgului, a prozatorului şi (adevărată revelaţie!)
a poetului ce este;
- să participe la mai toate reuniunile teatrale de anvergură, din ţară;

-să ﬁe încununat cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate şi cu alte
onorante premii şi distincţii;
-să-şi descarce tolba cu poveşti vânătoreşti/ pescăreşti/ scriitoriceşti la
întâlnirile noastre redacţionale, care au devenit un fel de han al lui don Fănică;
-să recite (din Eminescu îndeosebi) şi să te incite cu diverse replici din
dramaturgi din toate epocile (Caragiale, cu precădere), pe care mai că-i ştie pe de
rost;
-să se dedea unor (ne)vinovate jocuri și concursuri (de împrejurări),
care-i menţin verva şi-i perpetuează tinereţea spiritului. Şi altele încă (de aﬂat în
pagina 13).
Nicolae Turtureanu
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● ACTUALITĂȚI
mustăria lui Dan PERȘA

ISTORIA BUNĂ
ȘI ISTORIA REA

C

âte istorii poţi urmări pe pământ? Eu văd doar
două istorii ce ne pot captiva. Una, este cea a
crimelor omeneşti. Războaie, pogromuri,
lagăre, cuceriri, distrugeri, violenţă, răutate. O istorie ce te duce la
lipsă de încredere în raţiunea umană, la disperare chiar, oricum, la
suferinţă, la sila de a exista, la dorinţa de a părăsi cât mai grabnic
lumea, la strategii prin care să înşeli timpul pe care-l mai ai de
trăit, pentru a nu mai simţi durerea... Dar există şi o altă istorie. A
oamenilor ce s-au sﬁnţit, ce au ajuns la iluminare, ce au devenit
ghizii a miliarde de oameni în efortul lor de a cinsti Creaţia şi
puritatea suﬂetească, de a ﬁ drepţi, de a ﬁ fericiţi... Iar dacă vezi
această istorie, atunci raţiunea ta e alta şi eşti în posesia raţiunii de
a exista... Putem ignora prima istorie? Ne putem permite s-o
uităm? Avem dreptul s-o uităm? Eu zic cu hotărâre că da. Ea este
de fapt istoria insigniﬁantă a neamului omenesc. Eu cred că ea
este produsă de necuratul tocmai pentru a ﬁ un văl pe ochii noştri
pentru cealaltă istorie, istoria legăturii noastre cu divinitatea şi a
integrării noastre în divinitate. Istoria rea ni se aşează ca văl. Şi
câtă vreme n-o înlăturăm din mintea noastră, n-o uităm, ea ne
controlează. Ne face nefericiţi şi, prin asta, ne ţine în partea
întunecată, să generăm energii negative alături de puterile
maleﬁce. Trecerea la cealaltă ar trebui să ﬁe atât de uşoară! Cât ai
pocni din degete. Dar nu este, deoarece avem în noi un fel de
ocean, oceanul psihic şi un ocean, când capătă o mişcare a lui, e
greu să i-o schimbi. Ca să ignori istoria rea, eşti nevoit să domini
acest ocean al psihicului tău, să-i îndrepţi mareele şi valurile în
altă direcţie, să-i cureţi apele, să-i puriﬁci adâncurile, să faci
frumoasă viaţa ﬁinţelor ce-l locuiesc. Dar când îţi reuşeşte, te aﬂi
în lumea noastră ca într-o cu totul altă lume.

Aurel BRUMĂ

brume

OMUL
REDISTRIBUIT

S

tăm faţă în faţă, statui, cavaleri în aşteptarea ﬂuturării de
eşarfă. Cine pe cine va lovi primul. Minutarul pendulei
pictate are un tremur încremenit, de baterie descărcată, la
ceas nu mă pot uita că m-am săturat de marca asta, şi timpul dă peste
marginea ligheanului, peste statueta celebrului ﬁlozof Anonimus,
peste masa care ne desparte, şi aşa mai departe. Punct. Semnal de
monedă căzută (dacă o ﬁ liră britanică?), m-aplec, se apleacă, şi de
sub scobitura spaţiului de dedesubtul biroului îmi întinde ceva ca un
titirez. Mă uit, se uită şi ne ridicăm concomitent pentru a recupera
proprietăţile de stil, efemeridele profesionale, titlurile, pagina ruptă
din codul manierelor purtabile.
– Cu ce vă pot ajuta, domnule?
– Aparatul, mecanismul acesta. Vreau să-l înregistrez urgent la

Ioan ȚICALO

C

ând și-a sunat primul membru al familiei, era
pe la orele 13.00. Și-a cuplat telefonul la priză
și de atunci continuă să vorbească. I-a sunat
pe rând pe Costel, Vasilică, Marieta, Tecla (memoria mea
fantastică provine de la notițele pe care mi le-am făcut în
telefon), Victor, Palamina, Teodora, din nou pe Vasilică, să îl
avertizeze c-a vorbit cu Tecla și are banii, apoi a sunat-o pe
Tecla, să știe că Vasilică o să sune să-i ceară banii, și imediat pe
Valeria (care n-a fost chiar atât de interesată; doar noi cei 12
pasageri prinși ca musculițele bete în jurul lămpii, eram
interesați); apoi a vorbit de Paul. Paul murise în drum spre
poartă, în timp ce ea era plecată de-acasă (intuiesc că atunci a
avut și el puțin timp să moară; sunt empatică, scuze!). Când a
venit vorba să-și sune socrii, treceam de Buzău (mă rog, ea
trecea, că noi cei din vagon nu trecusem așa repede peste
povestea cu Paul. Săracul Paul! La capătul culoarului a fost zărit
omul cu coșul cu chestii de ronțăit, ne-am înviorat cu toții și-am
uitat pentru 5 minute de ell. Și de abuz! Cu gura plină de cipsuri,
am aﬂat că Verona nu înțelegea ce îi
tot spune în timp ce molfăie. Așa
că, după ce a pus-o pe hold/tușă 30
de secunde, a dat pe gât juma de
bere tuborg Copenhaga, cu folie de
aluminiu colorată în verde de
nuanța gândacului de Colorado,
Verona a început să înțeleagă. Dar
când să priceapă mai bine, o tuse
uscată... scuze, îl sună chiar în acest
moment pe Florin și nu vreau să
ratez. Nu vă mai rețin, pentru că
vreau să aﬂu la ce rețea telefonică
este abonată și de unde primește
Mița minute gratuite.
Revin. Am aﬂat că
Floarea a rămas la București, n-a
putut să vină și de aceea călătorește
singură. Dar nu se simte atât de
singură, acum, când are telefon
mobil ( nici noi) și a trecut deja de
Mărășești.
Nu promit că nu revin cu
noutăți despre Tecla.
A lăsat telefonul din
mână! Pasagerii fac pilates,
mindfullness. Alarmă falsă! Pentru
că l-a luat din nou. Telefonul a

OSIM până nu-l descoperă alţii. Apoi îl expunem la Geneva,
Moskova, Bruxelles şi, în ﬁnal, vreau să-l donez Casei Regale de
Licitaţii din Popârla. Cu suma obţinută vom sponsoriza Fundaţia
Obezilor Americani jucători de Oină. De acord?
– De acord, dar avem o micuţă problemă. Cu titirezul acesta s-a
jucat Tutankamon pe când era copil ca şi străbunicul său care, la
fel...
– A fost tot un copil!
– Da, dar mult mai mic, că fusese mai ′nainte. D-voastră aţi
inventat un titirez existent în antichitatea foarte veche şi chiar medie.
– Nu te irosi, directore. Confuzia pleacă de la faptul că, în
primul rând, acest agregat nu este un titirez ci un sfârâiac. În al doilea
rând, posedă sustentaţie, circuit dublu rotativ iar prin mişcarea
elipso-centripeto-fugală, ca la Bach, induce ozonarea câmpurilor
tangente de semiînălţime şi radiale la ce spuneam că e tangent.
Formula de funcţionare, şi aceasta foarte nouă, am închis-o cu sigiliu
în acest plic concav ﬁindcă în plicul convex avem formula Omului
Redistribuit.
– Inginerie genetică?
– Pardon. Exerciţiu politic. Orice ai scrie pe coronamentul
superior al duplexului, să zicem că siglele unor partide, ﬁrme,
chestii, oricum l-ai învârti, suci, răsuci, revine în poziţia stând pe
fund: la guvern, în parlament, la ministere. Este şi nu este, mereu
aparent altul şi mereu acelaşi.

badea scârțan

ȘI NEPOTUL MEU E…
TAMBOUR DE LIVRE

S

tăteam într-o zi la soare și-mi încălzeam cele
ciolane ruginite, când a intrat pe poartă, înaintând
spre mine, o căpiță de plete, oblonindu-i ochii, o
bluză cu un balaur pe piept și niște pantaloni ce păreau să ﬁ făcut
înconjurul lumii, rupți în genunchi. Oare ce-o ﬁ, mă întrebam,
văzând că musaﬁrul se apropie cu pași hotărâți: o parașută ori un…
parașut? Până să mă dezmeticesc, numai ce aud o voce cam
hârșâită:
˗˗ Salve, bunicule, ce mai faci?
Mă dumiresc, e nepotul Pișcot.
˗˗ Cu bătrânețile, îi răspund. Se cunoaște că ai isprăvit liceul,
adaug, invitându-l să stea lângă mine.
˗˗ Am isprăvit, dar m-a trântit o matracucă la bac și, domʼle, avea
niște balcoane, că m-a făcut să-mi ﬁleze lămpile tot timpul cât am
stat în fața ei, afurisita! De aia nici n-am putut să mă concentrez.
Plin de năduf, nepotul îmi întinde o țigară.
˗˗ Și la ce materie te-a slobozit acasă cu lămpile ﬁlate? mă
interesez eu, refuzându-i țigara.

˗˗ La limba română, tataie, că la alealte nici nu m-am prezentat și
mi-am înecat amarul în votcă… Eu, care, vorba aia, le mai suﬂam și
la alții… Noroc de una Doruța care m-a dat huța și m-a scos din
mâhnire ca pe un mire…
˗˗ O-ho-ho, nepoate, îl admir în gura mare, văd că te pricepi și la
rime!
˗˗ Nu ți-am spus că-s bun? se burică el, terminându-și de pufăit
tutunul.
˗˗ În cazul acesta, am să te rog să mă descurci într-o problemă. Ai
auzit de Baltagul…
˗˗ Mie-n sută și mai mult de-atât!, sunt asigurat cu
promptitudine.
˗˗ Pe mine mă cam lasă memoria, mă fac mic. Cine-i autorul?
˗˗ Ce autor, nene? se stropșește nepotul. Îi literatură populară, cu
trei ciobănei ca vai de ei și oița care zbiară să nu moară și acela pe
care-l cheamă Geo Bogza cu U-iu-iu și n-am parale să cobor la
mândra-n vale…
˗˗ Și pe mândra din Baltagul cum o cheamă? îi întrerup eu

Maria CERNEGURA

ÎN TREN
CA-N TREN
devenit o armă! Mă întreb oare ce face Dalai Lama acum? O ﬁ
bine? Sănătos? Poate transmite live pe Facebook. Mi-ar prinde
bine niște mantre.
Na, că plouă peste berze!
Am trecut de Adjud (câți am mai rămas). Toți suntem
bine. Cunoașteți gestul ăla de alunecare pe ecranul telefonului
în sus? scroll? Are Facebook. Tace și scrie la tastatură. E liniște!
Ah! Am uitat să spun că aerul condiționat e defect și
că sunt cam 10 grade, după cât îmi dau seama, că tușesc
astmatic.
Miței i s-a blocat telefonul și
ghici pe cine roagă, înlăcrimată,
să i-l deblocheze? Lucky me!
Citez din mine ,,Dragă Mița, nu te
pot ajuta! Nu știi să folosești
telefonul în spațiul public și cred
că Dumnezeul telefoniei mobile
ne-a ascultat ruga ﬁerbinte. "
Bacău. Coafura rezistă. Un tânăr
cu sentimentul comuniunii
sociale i-a reparat telefonul… și
s-a așezat lângă ea. Toți chicotim.
A devenit hilar! Ne-am
desensibilizat.
După șase ore și jumătate, mă
despart cu greu de Mița. Ea merge
la Bicaz. Eu/ noi toți coborâm la
Piatra Neamț. Mița vorbește în
continuare. Ne privește plictisită.
S-a săturat de noi.
Orele 23.10. Mă bântuie Mița. O
ﬁ ajuns? O ﬁ întâmpinat-o cineva
în gara mică din Bicaz? Să-i dau
un telefon... că mi-am notat
numărul, când i-l dicta tânărului
acela: 07346........ Ah! Sună: Mița dragă, a venit până la urmă
Aristide, sau nu? Întreb și eu, că
nu pot să dorm de grija ta...

– Un Hopa-Mitică!
– Posibil şi aşa, dar la mine, în propunere, am scris Omul
Redistribuit, şi redistribuit trebuie să rămână până la pensia de spor
de personalitate sau de preşedinte, parlamentar, primar, culegător
de coacăze, dacă a ajuns şi aşa ceva. Dar acest aparat este mult mai
complex, interşanjabilitatea sa având deja o recunoscută unicitate
pe plan european, mondial şi chiar planetar. Se schimbă fără
modiﬁcări, modiﬁcă fără să schimbe şi, în fond, aﬁrmă negaţia ca pe
o aﬁrmaţie asumată. Între aceste două axe pe care le-am notat în
premieră cu ics şi y-grec (ca să nu se confunde cu y-ul francobritanic), multiplicitatea divizării sale, ca la parameci, induce
creşteri geometrice de nivel zero absolut, de plus minus zero şi mai
absolut, exact invenţia la care se lucrează în laboratoarele
guvernamentale de mai multe guvernări.
Şi continuând să vorbesc din ce în ce mai sinusoidal scot, de
unde se pot scoate, noi şi noi plicuri, forme din ce în ce mai ciudate,
segmente, cărămizi, panouri, panglici, apăsând cu toate aceste
ciudăţenii tavanul, acoperişul, noi înşine devenind personaje de
inventar suprarealist al mansardei care stă agăţată, cum gravitaţia
măsii?, de propria sa umbră iar pe sub ea trec în pas de marş vesel
fetele din echipa de rugby a cartierului, grupa de masteranzi în
moşitul găinilor neoutoare şi toţi ceilalţi. Clar. Ne paşte un iminent
pericol! Şi ne aruncăm cântând oda noii şi fascinante bucurii de a ﬁ
contemporani cu noi înşine şi cu o nouă apariţie editorială: Brume.
Da, sunt fericit. Mă doare capul.

avântul liric.
˗˗ Zoia, se repede cu răspunsul. Zoia Tra…, se oprește, cugetând
profund, ca să exclame triumfător:Tra-lalache! Faină bucățică!... Să
te drăgostești cu ea, că-i dulce ca o manea…
Uimit peste măsură de cunoștințele nepotului, care m-au azvârlit
într-o băltoacă sărată, de mi-a luat durerea de picioare, îi mai pun o
întrebare:
˗˗ Tu de Lipan ai auzit?
Îl văd că zâmbește, se uită șăgalnic la mine și mă lovește cu
palma peste genunchiul cu reumatismul plecat la plimbare:
˗˗ M-am prins! Credeai că sunt atât de încuiat, că n-am auzit la
viața mea de Lipan Țândărică. Băiat de milioane! Am auzit că-i
coadă de cucoane după el ca la o cometă. Și că le învârte pe degete,
de parcă alea ar ﬁ niște prâsnele…, ai ce învăța de la unul ca ăsta!
Admirația mea-i fără limite, mai ales că veni vorba și de
astronomie.
˗˗ Mai am un nume, îi spun, după ce-mi revin din uluială: ce
părere ai despre Minodora?
˗˗ Asta-i profa noastră de română din ultimul an. Bunicule, dacă o
vedeai, leșinai și matale, când se așeza și își punea picior peste
picior. Marfă! Să te zvârcolești ca peștele pe uscat până și-n somn!
Îi retez din nou elanul, gândindu-mă că apetisanta imagine ar
putea să-l doboare chiar aici, pe loc, iar eu nu-s în stare să-l
resuscitez. Tot atunci îmi vine în minte o frântură din străvechea și
ignorata înțelepciune: liceul și gâsca pe apă, bacalaureatul și plopul
cu pere, insinuându-mi-se și o întrebare ﬁnală: nu-i așa că și nepotul
meu îi tobă de carte?...

● ACTUALITĂȚI
Constantin ADAM

Virginia BURDUJA

BOTOȘANIUL
FĂRĂ TEATRU?!...

„MAGIA SERII
ÎN SUNET
ȘI LUMINĂ”

Această uimită întrebare și-o pune și o pune celor
îndreptățiți a răspunde nu doar cu vorbe, ci și cu fapte,
Constantin Adam, cunoscut ”cronicar” al Botoșanilor,
colecționar de carte rară, prozator, actor, regizor tehnic cu
vechi și remarcabile performanțe la Teatrul ”Eminescu”
(deținător al Premiului UNITER la această categorie).
Demersul său patetic prinde într-o acoladă istoria mișcării
teatrale botoșănene, punctând perioadele faste și cele
nefavorabile sau de-a dreptul improprii faptului artistic. Cum
extrema urgență este refacerea clădirii Teatrului, am reținut,
aici și acum, cu precădere, pasajele care surprind această
(repetabilă) criză. (N.T.)

(...) Arta teatrală a prins la publicul botoşănean avid
de destindere intelectuală. Nu întâmplător în noiembrie 1838,
în urbea noastră s-au desfăşurat printre primele spectacole de
teatru în limba maternă (era după Iaşi şi Bucureşti), în interpretarea actorilor trupei lui Costache Caragiali şi cu
participarea unor elevi de la Şcoala Domnească, în a cărei sală
de clasă are loc şi evenimentul. Numărul amatorilor de teatru
mărindu-se mereu, pe la 1860 se construieşte un ediﬁciu cu
destinaţie anume, „Teatrul Petrache Cristea”, o clădire dotată
cu utilităţile necesare pentru acele vremuri, concepută cu stal,
loji şi balcon, având vreo 200 de locuri. În oraş mai funcţiona
cu destinaţie asemănătoare şi sala din „Casa Sommer”. Aici, în
1869, Trupa Pascaly a dat o reprezentaţie având în componenţă
şi pe tânărul M. Eminescu. Spre începutul secolului al XX-lea,
se dă în folosinţă „Teatrul-cinema Popovici” unde, la 8
octombrie 1901, se va juca ”Helda Gabler”.
Nevoia unui teatru la nivelul unei aşezări urbane în
ascendentă curbă culturală şi economică este pusă cu prioritate
pe agenda edililor Botoşaniului, aceștia alocând fondurile
necesare. Societatea pentru ridicarea unei noi clădiri destinată
teatrului se constituie la începutul anului 1912, construcţia
demarează pe 23 septembrie același an, când se pune prima
piatră a fundaţiei. Concepută după planurile arhitectului, cu
origini botoşănene, Gr. Cerchez, în stilul eclectismului de
şcoală franceză de la începutul secolului al XX-lea, clădirea
etala o zvelteţe şi o eleganţă aparte. Noul Teatru, purtând
numele „Eminescu”, a fost inaugurat la 1 decembrie 1914, cu
o feerie interpretată de elevii Liceului „Laurian” (în care muza
Polymnia încoronează cu o cunună de lauri pe marele
botoşănean Mihai Eminescu), urmată de spectacolul „Norica
noastră”, al Teatrului Naţional din Bucureşti, în regia lui Paul
Gusty.
Pe scena acestui Teatru s-au perindat personalități de
prestigiu ale artei dramatice în special, ale culturii româneşti în
genere: Tony şi Lucia Sturdza-Bulandra, Ion Manolescu,
Mărioara Ventura, Ion Maximilian, Constantin Nottara,
Constantin Tănase, George Enescu, Nicolae Leonard şi mulţi,
mulţi alţii. Aici a răsunat pentru ultima oară în oraşul său natal
vocea marelui istoric Nicolae Iorga, participant la Congresul
„Ligii Culturale” din 1938. Spre sfârșitul celui de-al Doilea
Război Mondial, Teatrul ”Eminescu”, mândria și emblema
Botoșaniului, este ”secerat” (la 8 aprilie 1944) de armatele
germane în retragere, care bombardează oraşul, clădirea
suferind grave avarii.
În anii ce-au urmat, refacerea teatrului este tergiversată,
politicienii vremii ﬁind mai preocupaţi de vânarea opozanţilor
incomozi și-a intelectualilor verticali care se impotriveau
rusiﬁcării, clădirea deteriorându-se mereu. În 1954, când se
hotărăsc în sfârşit să o refacă, aceasta devenise aproape o ruină.
În loc să se refacă vechea construcție – superbă arhitectural ediﬁciul va suporta radicale modiﬁcări, în stilul ”sovromconstruct” stalinisto-simplist, fără ornamente, fără stucaturi,
păstrându-se din planul inițial doar scena! (Se pare că acum în
noul plan de reabilitare, se va reveni la vechea compoziţie
arhitectonică).
Cum-necum, în octombrie 1958 are loc o nouă...
inaugurare (cu piesa lui Aurel Baranga, „Mielul turbat”, în
regia lui Paul Sireteanu şi scenograﬁa lui Constantin Piliuţă).
De atunci, vreme de aproape şase decenii, pe această scenă s-au
desfășurat spectacole memorabile, în interpretarea nu mai
puţin renumiţilor actori: Aura Râmniceanu, Margareta
Pogonat, Adela Mărculescu, Sergiu Tudose, Ştefan
Ciubotăraşu, Mihai Mereuţă, Stelian Preda, Silviu
Stănculescu, Ion Dichiseanu, Alexandrina Halic, Teoﬁl Vâlcu,
Doru Buzea, Silvia Brădescu, Radu Panamarenco, Constantin
Codrescu, Vasiliu-Birlic, Marietta Sadova, Mihai Malaimare,
Visarion Alexa, Smaranda Herford şi mulţi alţii. Aici au văzut
lumina reﬂectoarelor, în premieră absolută, textele
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dramaturgice eminesciene, aici s-a prezentat în premieră
mondială „Coloana nesfârşită”, de Mircea Eliade. Ani la rând a
avut loc şi s-a impus un festival de teatru de talie naţională,
„Festivalul restituirilor”, moderat de criticul Valentin
Silvestru. Aici au debutat mai tinerii actori, Marina Maican,
Sebastian Comănici, Mihai Velcescu, Geo Popa, Tamara
Popescu, Victoria Cociaș, Dan Puric, Maria-Roxana Ionescu,
Marius Rogojinschi, Ruxanda Bucescu, Daniel Badale,
Carmen Ungureanu ș.a.
După 1990 se pune cu seriozitate problema refacerii
clădirii în stilul arhitecturii inițiale. Se încearcă încropirea unei
variante în 1993, o variantă total neinspirată, cu un acoperiș
prevăzut cu scurgerea apei pluviale pe interior, ceea ce a dus la
afectarea și mai gravă a construcției, presupunând reparații de
urgență. Care vor începe... în toamna lui 2014! Dar, în hățișul
legislativ actual, când niciun contract și niciun termen nu se
respectă, când fondurile alocate se epuizează înainte de
ﬁnalizarea lucrării, iar responsabili de tras la răspundere nu
există, data de dare în folosință nu mai poate ﬁ estimată... După
trei ani, unul din simbolurile culturale ale Botoșanilor – Teatrul
”Mihai Eminescu” - se deteriorează rapid și sigur. Fiecare
legislativ nou ales își face o aură de mândrie în a-și pune în
program restaurarea teatrului!? Și alegătorii îi cred și îi
votează, după care totul trece în uitare. Până când!? Greu de
răspuns. Templul care a animat un veac viața culturală a
Botoșaniului, și nu numai, va deveni o amintire?... Doar câteva
perturbații meteorologice mai abundente – și Piața Primăriei
va ﬁ împodobită cu o ”impozantă” movilă de moloz! Atunci,
până și apelul ”Dați un leu pentru teatru!” va ﬁ tardiv... Avem
nevoie de Teatru! El face parte din patrimoniul arhitectural al
urbei! Instituția Teatrul ”M. Eminescu” este cea mai
importantă instituție de artă a județului! Nu-l lăsați să se
dărâme! Sunt orașe care tânjesc după o asemenea bijuterie...
Noi o avem și nu o prețuim... Teatrul este cartea noastră de
vizită, este un simbol al orașului nostru și un reper cu care ne
mândrim...

eschiderea stagiunii 2017-2018 a Operei
Naționale Române din Iași s-a desfășurat cu
tentantul spectacol, multianunțat, „Magia serii în
sunet și lumină”, colaj de arii și coruri din opere și numere de balet în
interpretarea soliștilor, corului, corpului de balet, orchestrei ONRI,
într-o sclipicioasă ambianță de jucăușe lumini, cu care deja am fost
obișnuiți din precedentele cinci ediții. Așadar, seară de sâmbătă
călduroasă, așteptată, după o vară secetoasă în bucuria
evenimentelor teatral-muzicale, de melomanii orașului. Atât de cei
convinși cât și de cei în curs de formare. Motiv pentru care, încă de
la ora 18, deci cu două ore înainte de începerea spectacolului,
esplanada teatrului s-a aglomerat ca în autobuze la ore de vârf. Te
uitai în dreapta sau în stânga, căutând, disperat, un loc pe care să te
poți așeza. De negăsit. De ce? Pentru că atât organizatorii primăriei
Iașului, cât și cei ai ONRI nu s-au gândit, nu au apreciat, statistic,
numărul real al posibililor spectatori. Concret: în fața scenei,
6(șase!) rânduri de scaune, rezervate desigur notabilităților sau
(sper!) și artiștilor pensionari, încadrate de un grilaj strașnic păzit de
bodyguarzi privind ﬁoros îndrăzneții care cutezau să se apropie,
eventual doar pentru a cere o lămurire; în spatele grilajului care
încadra ultimul rând de scaune, masați pe câteva rânduri deja,
oameni rezistenți de vârstă medie; după acel loc, esplanada, se știe,
coboară spre cele două fântâni, spre băncile laterale ale parcului,
prima jumătate din ele ﬁind, de asemenea delimitată de grilaje
păzite. Pe ghizdurile fântânilor, ca și pe cele câteva bănci (regret că
nu le-am numărat), se înghesuiau stoic bătrâni și tineri, părinți și
copii, în așteptarea magiei promise, a muzicii vindecătoare de urât.
Un spectacol oferit gratuit celor care iubesc sau care învață să
iubească opera. Dar în ce impardonabile condiții! Medievale de-a
dreptul, amintind de teatrele unde nobilii își etalau împăunatele
pălării din loje confortabile, în timp ce „vulgul”, cu capul
descoperit, se înțelege, se înghesuia pe lungi bănci de lemn. Așezate
cu fața spre scenă totuși.
Așadar, din cele șase rânduri de scaune au urmărit
magicul spectacol „nobilii” momentului, restul, adică cele câteva
sute de ieșeni adaptându-se, descurcându-se: ba sprijiniți de vreun
copac, ba de labirintul țepos al tuﬁșurilor, așezați chiar și cu spatele
la scenă, ascunsă, aceasta, pentru cei mai mulți, de frunzișul încă
verde al copacilor.
Cu o seară înainte, TVR1 a transmis concertul susținut de
Angela Gheorghiu, acompaniată de orchestra Filarmonicii „G.
Enescu”, în Piața Constituției din București, audiat civilizat, din
cele câteva mii sau sute de scaune răsunând aplauzele spectatorilor
fermecați, nu stresați de neputința de a-și vedea și asculta interpreții
îndrăgiți, ca la Iași.
De ce nu s-au creat și pentru ieșeni condiții civilizate
pentru a-i admira și a aplauda dăruirea artiștilor? Chiar în condițiile
„intrare gratuită” la spectacol, pentru care, sunt convinsă, oricare
dintre cei prezenți ar ﬁ fost bucuros să plătească un bilet. Așa, poate,
și-ar ﬁ găsit motivația prezența grilajelor, a bodyguarzilor...
P.S. Am urmărit, cândva, pe Mezzo, un concert în aer liber
susținut de inegalabilul Luciano Pavarotti, undeva în America.
Scena, instalată într-o adâncitură a terenului, un fel de văioagă,
permitea aceeași audiție și vizibilitate spectatorilor mii, așezați pe
iarba amﬁteatrului ad-hoc, dăruit de natură, pe scaune pliante sau
pe pături. Orchestra și Pavarotti în frac, spectatorii în haine lejere,
chiar și în trening, amănunt ciudat pentru mine atunci. Acum însă,
după „magia”serii de 17 septembrie 2017, apreciez organizarea
acelui concert dăruit celor care-și doreau să asculte desăvârșita voce
a celui mai mare tenor din secolul XX.

● LITERE
Mircea Radu IACOBAN

accent

UZUL
ÎN ABUZ
ncet, încet, grămăticii noștri par a se închina deplin…
uzului! Te-ntrebi atunci ce mai justiﬁcă existența
Institutelor academice de studiere a limbii și ce mai
rămâne din rolul de normator lingvistic al Academiei, câtă vreme
ultimul argument hotărâtor, perceput ca adevărată cedare fără luptă,
rămâne decizia uzului? Corectitudinea limbii române este în cronică
suferință, iar normarea academică, și așa făr-de putere, câtă vreme
radioul și televiziunea au ultimul cuvânt, rămâne literă moartă,
pecinginea exprimărilor nefericite așteptând doar acceptarea ce va
să vină prin invocarea uzului ca ultim decident! Iată: neoﬁcial, dar,
probabil, curând oﬁcializat („o impune uzul!”) s-a împământenit
înlocuirea lui „ca” prin „ca şi”. „Eu, ca şi profesor…” – l-am auzit
pe un ditamai intelectual la tv. Ca şi făr-de-carte, asta eşti! – s-ar
cuveni să i se replice, dacă ar avea cine, unde şi cum. Incultul
universitar (!!), apăsat de spaimele ignoranţei sale într-ale
gramaticii, prinde din zbor orice inovaţie tâmpă şi, cu iluzia
„corectitudinii” ciupite după ureche și a accesului la vorbirea
„aleasă”, mută cotigarul prostiei dintr-un şanţ în celălalt. „Ca
profesor” e un simplu enunţ. „Ca şi profesor” presupune o
comparaţie. Unde-i? Acel parazit „și” uzul l-a adoptat, tot în afara
legilor gramaticii, pentru pudica protejare de cacofonii. Cer scuze
pentru comparația vădit licențioasă, dar și prezervativul protejează –
va ﬁ arborat continuu? Protestez pe unde apuc degeaba, ﬁindcă, din
Pocreaca până-n Parlament, Guvern, Președinție (mă refer la unii
dintre foștii președinți), bietul „ca” nu mai funcţionează fără cârja
boantă a parazitului „şi”. Incultul Eminescu ar trebui și el, desigur,
corectat: „Trecut-au anii CA ŞI norii lungi pe şesuri”... Nu demult, la
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e au în comun o rețetă culinară, o melodie și limba
pe care o vorbim? Un răspuns evident ar ﬁ: un
bucătar care gătește și cântă. Alt răspuns, șmecher,
ar suna cam așa: toate apar în aceeași propoziție. Dacă însă disecăm
cu atenție problema, observăm că aceste activități – gătitul, cântatul
și vorbitul –, împreună cu rezultatele lor concrete (un tort, un cântec
și un enunț) sunt manifestări ale unei capacități remarcabile a
creierului uman: generativitatea.
Lingviștii americani au numit în diverse moduri
brume
generativitatea la care ne referim aici: inﬁnitate
distinctă,
productivitate, creativitate. Ele identiﬁcă în egală măsură o
proprietate fundamentală care este la modul ideal ilustrată de
sistemul numerelor naturale: dispunem de zece simboluri
matematice (0, 1, 2 până la 9) cu ajutorul cărora obținem o inﬁnitate
de numere. Atât la stânga lui 0 (numerele negative) cât și la dreapta
(numerele pozitive), setul este deschis și inﬁnit. În limbă, în orice
limbă, avem un set ﬁnit de foneme (și litere, care sunt simboluri ale
acestora), însă nu există limită în ceea ce privește numărul de mesaje
pe care îl putem formula. Este uimitor cum, închis în cap, ﬁecare
dintre noi are un mecanism care îi permite să construiască expresii
prin care dezvăluie lumii ceea ce crede sau simte. Și mai uimitor e că
aceste expresii pot ﬁ complet originale (cazul poeților sau
savanților). Dacă mutăm perspectiva de partea receptării, este
incredibil că putem înțelege enunțuri/texte/poezii/formule pe care
nu le-am mai auzit niciodată înainte.
La fel se întâmplă în muzică. Avem un set ﬁnit de șapte
sunete muzicale (do, re...sol) cu care putem ajunge la o inﬁnitate de
melodii. Ca și în literatură, unde textele sunt mai bune sau mai
proaste, conform talentului ﬁecăruia, în muzică luăm cele șapte
sunete și obținem o manea sau o simfonie, în funcție de
complexitatea creierului care generează produsul. Nu există limită
nici aici în ceea ce privește numărul de artefacte muzicale originale
care pot ﬁ create, iar problema receptării se pune la fel ca în
literatură: cu cât complexitatea construcției e mai mare, cu atât se
cere o mai mare complexitate a înțelegerii sau aprecierii.

Nicolae BUSUIOC

aperto libro
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riza intelectuală şi criza morală din vremea noastră nu
vor putea ﬁ stopate decât dacă se pleacă de la
înţelegerea naturii omului, de la modelarea
universului său etic şi mental. Ernst Cassirer propune calea
examinării efortului omului de a se înţelege pe sine, în fapt calea
reevaluării unor secvenţe sub care îşi derulează viaţa, și care vizează
rolul artei, ştiinţei şi culturii. Pe de o parte, arta este o emblemă a
adevărului moral pentru că „sub forma ei sensibilă ascunde un sens
etic”, pe de alta, ştiinţa ca ultimă cucerire în dezvoltarea intelectuală
a omului, este „realizarea cea mai înaltă şi cea mai caracteristică a
culturii umane”, întrucât ne oferă certitudinea unei lumi statornice.
Şi arta şi ştiinţa sunt reperele după care viaţa omului se orientează în
direcţia unei existenţe împlinite estetic, etic şi cultural. Orice
îndepărtare de aceste semne, jaloane sau indicatoare duce la
experienţe individuale haotice şi – în plan general – la criza
societăţii.
O ﬁlosoﬁe a cărţii şi a lecturii pleacă de la presupunerea că

radio – să auzi şi să nu crezi! – m-am crucit ascultând o transmisie de
fotbal în care mingea se lovea „de către bară”, pasa era dată „de către
Popescu” şi recepţionată „de către Ionescu”. De ce nu „de bară”, „de
Popescu”, „de Ionescu”? Încă o prepoziţie parazită şi inutilă
strecurată la încheietura cuvintelor de inși ajunşi la microfonul ce sar cuveni să ofere inﬁnită corectitudine lingvistică! Tot ei mută
aiurea accentul pe o penultimă silabă (inexistentă de fapt),
botezându-l pe Ciubotȧriu - Ciubotaríu, pe Grădinȧriu Grădinariu . Va să zică, pe tată îl chema într-un fel, pe ﬁu, altfel! M-a
amuzat, dar și uimit, strădania unei june reporterițe de a așeza
accentul cum „cere uzul”, re-botezând-o pe sportiva Căprioriu (cu
accentul ﬁresc și neaoș pe o) în… Căprioríu, accentuând trudnic, de i
se scrântea limba-n gură, pe ultimul i și inventând o antepenultimă
silabă doar de „uz” născocită. În Liga a II-a joacă un fotbalist
Chirciu. I se spune, corect, cu accentul pe primul i. Dacă va ajunge în
Liga I, unde-s pretenţiile şi mofturile mai mari, sunt sigur că o să i se
mute accentul pe al doilea i, precum şi lui Chipcìu... (Iar în mai toate
emisiunile sportive, accentul pe numele proprii provenite din
onomastica slavă sunt, de regulă, așezate aiurea). Alte izbânzi ale
uzului: „decât” îl înlocuiește ilicit pe doar/numai, „a realiza” a
primit alt sens decât cel corect (a crea ceva), „îmi cer scuze” e-o
absurditate, pentru că nu-ți ceri ție (corect: „cer scuze”), „țigare” eun bucureștenism de mahala, „locație” (nici nu mai comentez), iar
virgula între subiect și predicat, mai ales când este vorba de
propoziții subiective, înﬂorește biruitor în sumedenie de teze ale
noilor doctori. Alarmat, Eugen Simion, pe atunci preşedinte al
Academiei, promitea: „În situaţia în care am ajuns (deteriorarea
limbii, n.n.) este absolută nevoie de autoritatea Academiei
Române”. Așa-i – dar de pomană. Poate Academia să stabilească
cele mai minunate reguli din zori şi până la apusul soarelui, dar
românul cu instrucţie subţire va vorbi tot cum aude la radio şi tv.
Asta-i academia lui! Ne-am bătut în fel şi chip joc de George
Pruteanu, odihnească-n pace; s-ar cuveni ca măcar acum, când e
prea târziu, să-i preţuim strădania. Mă tem că, de-ar ﬁ dezgropat
cândva, l-am aﬂa răsucit în mormânt – ﬁe şi numai dacă serverele
radioului celest i-au adus în cele subpământuri emisiunea în care un
cunoscut cântăreţ de muzică uşoară informa că şi-a propus ca

„target” editarea unui nou album, punctându-şi „elevata”
intervenţie cu sumedenie de OK-uri. De spunea, româneşte, „ţintă”
şi „da”, își pierdea vocea și i se subția prestigiul intelectual! Chiar
dacă nu mai este vorba de incorectitudini gramaticale, ci de
pernicioasă substituire a vorbei românești cu împrumuturi în nici un
chip justiﬁcate, tot limba strămoșilor este cea (de moft)
contuzionată! Într-o declaraţie la fel de avântată ca şi a lui Eugen
Simion (observaţi aici unica legitimitate a lui „ca şi”), fostul
preşedinte al CNA, Răzvan Popescu, anunţa „măsuri drastice” în
curs de aplicare „posturilor ce masacrează limba română”: amenzi,
somaţii („nu putem să ne uităm cum se degradează limba română în
audiovizual”), inclusiv darea în vileag a numelor analfabeţilor. Au
trecut anii, nu se vede nici un rezultat. Dimpotrivă chiar! La radio și
tv sunt cultivate în continuare dezacorduri ridicole şi incorectitudini
ﬂagrante („şaptisprezece”, „optisprezece”), numeralului
„doisprezece” i se amputează cât se poate de aberant femininul
(campion: Rareș Bogdan – „doisprezece vizitatoare”, „doisprezece
luări de cuvânt”, „ora doisprezece”), iar la tv, subtitrările şi
„burtierele” conţin adesea impardonabile erori de sintaxă,
morfologie, semantică, ortograﬁe. CNA a mai promis, cândva,
cutezarea unui pas hotărât „pentru ameliorarea uzului limbii”,
urmând să publice o broşură în care ﬁ-vor contabilizate „cele mai
grave şi mai des întâlnite greşeli de limbă difuzate pe posturile tv”.
O ﬁ apărut? Cine a văzut-o, și, mai ales, cine a luat-o în seamă?
Academia Română rămâne pasivă în siajul academiei Sintești și
ceea ce-i incorect din moși strămoși va deveni corect după etapa
intermediară a toleranței nătânge – doar o va impune uzul! Cu
siguranță, o inițiativă de hotărâtă informare a publicului, la radio și
tv, cu privire la cele mai frecvente erori, cu intervenții repetate chiar
obsesiv, dar pe modelul simplu și accesibil „Așa nu!”, și mai puțin
cu simandicoase, încâlcite și prețioase emisiuni de „cultivare a
limbii”, ar conduce la plivirea rapidă a incorectitudinilor ﬂagrante.
Numai că nimeni din media audio-vizualului nu catadixește s-o
facă. Deși ar reprezenta o obligație elementară: ei strică determinant
limba, ei să-ncerce s-o dreagă! Altfel, acceptarea dictaturii uzului
nu înseamnă altceva decât o predare fără reacție în fața agresivității
inculturii în ﬂoare.

Laura Carmen CUȚITARU

Cum stau lucrurile în bucătărie? Nu foarte diferit: dispui
de un set ﬁnit de ingrediente (deoarece, deși foarte numeroase,
lucrurile comestibile oferite de natură sunt limitate ca număr) cu care
obții practic o inﬁnitate de produse, totul depinzând de capacitățile
imaginative ale bucătarului.
Însă pe lângă un stoc deﬁnit de elemente (sunete/cuvinte,
note muzicale, respectiv ingrediente), toate cele trei tipuri de
activități descrise anterior presupun câte un set de reguli. Nu emitem
la întâmplare sunete lingvistice, ci le aranjăm în cuvinte așa cum am
învățat ﬁecare de la comunitatea în care ne-am născut, iar cu
cuvintele alcătuim propoziții cu sens. Dacă apăsăm la întâmplare
clapele unui pian, nu vom obține o melodie deoarece, ca și sensul în
limbă, muzicalitatea necesită reguli ale compoziției. Tot așa, dacă
punem la întâmplare diverse ingrediente într-un vas nu vom avea în
ﬁnal ceva care să ne placă.
Începând cu anii cincizeci (secolul trecut), lingviștii
americani au făcut eforturi uriașe de a identiﬁca și formaliza
principiile (mentale) conform cărora se pot genera enunțuri în limbă,
sub forma unei gramatici generative. Nu întâmplător, Charles
Hockett compară din punct de vedere operațional acest tip de
gramatică cu o carte de gătit: din listele de ingrediente (analogie cu
listele de cuvinte), alegeți orice set de produse compatibile. Puneți-le
împreună, două câte două sau un anume număr cu un anume număr
(analogie cu constituenții imediați din gramatica structuralistă) până
când avem un ansamblu. Apoi tratați conform instrucțiunilor (la
gătit: amestecați, pasați, ﬁerbeți etc.; în gramatică, instrucțiuni

morfofonemice: puneți markerul de trecut, adăugați morfemul de
plural etc.).
Nici muzica nu este lăsată deoparte. În anii optzeci,
lingvistul Ray Jackendoff și teoreticianul muzical Fred Lerdahl
identiﬁcau intuițiile ascultătorului de muzică avizat sub forma unei
gramatici generative a muzicii tonale (GGTM), la care se ajunge
comparând mijloacele formale și extra-formale la care apelează
limba și muzica. Astfel, ambele presupun folosirea unor secvențe
de sunete digitalizate: fonemele în limbă, tonurile în muzică.
Ambele sunt structurate ritmic de sisteme metrice foarte
asemănătoare, organizate ierarhic. Silabei din fonologie îi
corespunde măsura din grila metrică.
Cele trei tipuri de activități descrise aici se bazează pe un
fenomen numit recursivitate. Termenul provine din analiza
matematică și denumește aplicarea repetată a unei reguli asupra
rezultatelor succesive. Comportamentul recursiv se vede peste tot,
inclusiv în lumea naturală. O plantă care crește și, la un moment dat,
se ramiﬁcă, iar mai târziu ﬁecare ramiﬁcație se ramiﬁcă la rândul ei,
până avem un copac, demonstrează această proprietate a
recursivității, un tip de comportament care se poate pune în ecuații
matematice. Într-o funcție matematică de tipul f(x)=xⁿ, trebuie doar
precizate valorile lui x și ale puterii la care trebuie ridicat x, pentru
că apoi aceeași operație se repetă succesiv de câte ori precizează n.
Recursivitatea apropie pe un teren comun reprezentanți
din cele mai diverse arii de investigație științiﬁcă. O găsim în
matematică, în cibernetică, în biologie, în muzică, în societate,
peste tot de fapt. Se pare că ea este, în realitate, una dintre metodele
fundamentale de dezvoltare a lumii vii. La om, generativitatea e,
fără îndoială, o capacitate a creierului, care se vede, în consecință,
în toate activitățile sale externe. Lumea naturală este generativă, iar
omul e parte a lumii naturale. Acest aspect esențial l-a avut în
vedere Noam Chomsky atunci când a avansat ideea că limba este un
produs biologic care trebuie investigat prin metodele științelor
naturale. Rezultă că, dacă începem să vedem ﬁrul subtil care leagă o
poezie, un tort și un cântec, nu vom mai ﬁ așa de surprinși.

universul culturii nu este un simplu sistem de fapte întâmplătoare,
ci caută să le perceapă şi să le înţeleagă ca pe un întreg organic.
Printr-o lectură adecvată, se ajunge la structura diferitelor forme
simbolice – mitul, limbajul, arta, ştiinţa, istoria, religia – adică la
cultura umană. Accesul omului la aceste forme este înlesnit prin
lecturi variate, profunde, folositoare, cu convingerea că asimilarea,
care vine ca o rază aparent dispersată, e un bun axiologic, din care
omul se hrăneşte continuu şi într-un perfect acord cu sine. Este,
aceasta, forma superioară de existenţă a omului, înscrisă în
ansamblul vieţii sociale şi culturale dintr-o societatea normală.
Oricum, cartea şi lectura constituie un alt mod de exprimare pe
drumul intrării în normalitate, contribuie la redresarea spirituală a
individului, la încetarea sfâşierii tendinţelor contradictorii sub care
evoluează sau involuează. Pentru a rezista inﬂuenţei distructive şi
dizolvante a timpului prezent, simbolurile şi mesajele cărţii, ca
forme ale statorniciei valorilor, trebuie să rămână prezenţe trainice,
frâne solide în fața crizei morale şi intelectuale care a cuprins lumea
de azi. Și încă o modalitate de salvare existenţială, încă o soluţie de
protejare a esenţei ﬁinţei umane.
Saint-Exupéry spunea că nu eşti obligat să prevezi viitorul,
eşti obligat să-l îngădui. Dar a îngădui orice, chiar şi fenomene care
se contrapun evoluţiei ﬁreşti, este inacceptabil, cu atât mai mult cu
cât acest viitor neﬁind sigur fascinant este aproape sigur teriﬁant.
Semnalele nu sunt încurajatoare, lumea se lasă anchilozată în tot
felul de crize care pornesc chiar de la guvernanţi, în loc ca tocmai ei
să demobilizeze tendinţele spre eşecul de toate tipurile. Se vorbeşte
insistent de înfrângeri care îmbracă forme ale diferitelor crize – de
la cea identitară, ideologică, economică, la cea a imaginaţiei, a

inteligenţei, a culturii, peste toate instaurându-se criza morală, cu
inﬂuenţele cele mai apăsătoare asupra omului de azi şi de mâine.
Prezentul este fără fond, viitorul e fără formă, susţin unii analişti,
întrebarea în acest context ar ﬁ: ce-i de făcut? Alţii aﬁrmă că
educaţia, uneori atât de paseistă, nu va rezista în faţa mutaţiilor
demograﬁce, tehnologice şi sociale şi că ea ar trebui să-şi pună
problema nu cum să educe, ci unde să educe. Educatorii nu vor mai
ﬁ ei înşişi prin menirea lor, vor orienta doar elevii către noile
tehnologii, către puzderia de bănci de date, testându-le capacitatea
de a ingera viitorul şi de a se folosi la maximum de interactivitate.
Vor exista doar învingători şi învinşi ai epocii cyber, în funcţie de
aptitudinea şi accesul la informatică. Şi totuşi, vor rezolva toate
acestea crizele amintite?
Reechilibrarea culturală a Terrei stă la îndemâna elitelor?
„Aureolate de priceperea lor, ele ajung foarte repede să se
împăuneze cu o pretinsă ştiinţă de a face orice. Ele se complac în
superioritatea lor, până ce devin surde la evoluţiile ce se petrec în
jur. Neutralitatea lor ideologică este interpretată cu un cinism lipsit
de ideal. Etica lor, a eﬁcienţei, rimează cu practicarea amoralităţii,
teoretizarea lor este inadaptare, luciditatea lor rece – inumanitate
cronică...”, iată o constatare sumbră a lui Jacques Séguela asupra
rolului elitelor. Acest portret fără iluzii pare a ﬁ foarte apropiat de
realitate. Şi totuşi, lumea merge înainte, ezitând între bine şi rău,
corecţia depinzând de oameni, viitorul reprezentând rezultatul
înţelepciunii lor. Cea mai frumoasă imagine a speciei umane va ﬁ
dată de naşterea unei societăţi superioare celei actuale. Toată
ﬁlosoﬁa viitorului mizează pe faptul că umanitatea va reuşi să-şi
stăpânească mai bine destinul decât a făcut-o până acum.

DE LA GRAMATICĂ
LA... BUCĂTĂRIE

● LITERE
Mircea CIUBOTARU

„MISTERELE ONOMASTICE”
ALE IAȘILOR (XXXVI)
ncerc acum să mă plasez în poziția burghezului
onorabil, gata să-și țină promisiunea făcută
nobililor cititori, sperând ca putirința să dezlege
chichirezul gâlcevei etimologice a Tătărașilor, doar stârnită în
ﬁnalul episodului anterior. Spre a aducere aminte, reiau, la rând,
întrebările cu bucluc. Mai întâi, Tătărași / Tătăruși este un plural
lexical sau antroponimic? Altfel formulată problema, s-ar spune
așa: avem a face aici cu pluralul etnonimului tătăraș / tătăruș sau
al numelor de persoană Tătăraș / Tătăruș? Ușor ar ﬁ răspunsul
aﬁrmativ la prima ipoteză, având deja modelul copios ilustrat al
denumirilor de așezări din toată țara, care sunt cu certitudine
plurale desemnând grupuri etnice de la obârșia istorică a satelor
numite Bulgari, Greci, Lipoveni, Ruși, Sârbi, Unguri sau de
țigani Lingurari, Rudari, Ursari. Diﬁcultatea constă în faptul
oarecum surprinzător că dicționarele limbii române și
documentele istorice (cele cunoscute) nu consemnează
diminutivul substantival tătăraș/ tătăruș și chiar pluralul direct
de la tătar este ﬁrav productiv în toponimie (un singur exemplu
pot cita, dar și acela incert, varianta Tătarii pentru Tătarul,
numele unui sat din com. Poiana Ștampei, jud. Suceava). Doar în
Dicționarul limbii române (DLR) găsesc o singură înregistrare
(hapax legomenon) dintr-un text folcloric (Pe sub Varin, / Mulți
tătărași vin), ﬁindcă nu iau în calcul două ﬁșe din opera lui M.
Sadoveanu, care numește tătărași pe acei călărași tătari folosiți
de către domnii moldoveni din secolele al XVII-lea ‒ al XIX-lea
pentru nevoi de curierat rapid spre cetățile turcești de la granițele
Moldovei și la Istanbul. Apreciez cuvântul ca o creație a
scriitorului, în cronici și în numeroase documente ﬁind folosiți
exclusiv termenii tătar și lipcan (Cf. e. g. Sămile Vistieriei Țării
Moldovei, I-III, editate de Ioan Caproșu, 2010-2011, passim, în
texte dintre anii 1763 și 1826). Cu atât mai mult, este
inacceptabil diminutivul tătăraș, cu sensul „țigan provenit din
robii tătarilor”, chestiune care își va găsi locul ceva mai jos.
Totuși, contactul direct, timp de patru secole, al țărilor românești
cu tătarii a lăsat alte numeroase urme în antroponimia și
toponimia românească (nume de localități, dealuri, pâraie,
drumuri etc.). Nu ne ajută prea mult în analiza aceasta o seamă de
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storia încurcată și interesantă a argoului românesc
nu se sprijină, mai înainte de veacul al XVIII-lea, pe
un ediﬁciu solid de mărturii scrise. Despre vorbirea
unor categorii de argotizanți de la periferia socială a orașelor
românești – cerșetori, prostituate, răufăcători, soldați ș.a. –
deținem probe care datează abia din a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, cam de pe când se publicau în presa satirică a vremii
primele liste de cuvinte încifrate. Includerea unor glosare de
argotisme în pagini răzlețe de gazetă era, în epoca de aspră
cenzură de la mijloc de veac, un semn de frondă, de ațâțare a
focului aprig al cârtelii. Ca și cititorii de astăzi, burghezii de
odinioară gustau picanteriile lexicale pe care publiciști
vitriolanți precum Nicolae T. Orășanu (1833-1890), le scoteau
de prin temnițe și din lumea boemă spre a le încredința tiparului.
Dacă Eminescu îl repudia pe Orășanu, considerându-l un
exponent al bizantinismului înstăpânit în presa românească a
timpului, Călinescu i-a schițat un portret cu tușe vii, în care
capriciul, teribilismul și verva umoristică se împletesc cu
predispoziția caricaturală. Întemnițat pentru delictul calomniei,
Orășanu se ține de șotii, pârlind barba unui popă ajuns la beci, și
adună „perlele” din vorbirea deținuților. Lui îi datorăm
păstrarea unor mostre din vechiul argou al pungașilor pripășiți
la oraș: ochișori, “galbeni”, purcea, “ladă” sau spală-varză,
“sabie”, și tot lui i se datorează consemnarea unor argotisme vii
și astăzi în vorbirea șmecherească, de cartier: lovele, “bani”,
mardeală, “bătaie” sau a vrăji, “a spune”.
Povestea argoului românesc e schițată în mai multe
cărți, între care și lucrarea semnată de Rodica Zaﬁu, 101 cuvinte
argotice (2010), iar cititorii pasionați de misterele vorbirii
încifrate au acum la dispoziție și o revistă online de studii
argotice, intitulată „Argotica”, înﬁințată în urmă cu cinci ani.
Strâns legate de vorbirea și de mentalitatea populară, limbajele
argotice actuale conservă destule relicte care indică atât vechile
lor izvoare dialectale, cât și implacabilul proces de metisaj
lingvistic declanșat de-a lungul timpului asupra vorbirii din
mediile rău famate. Trecute din gura țăranului în vorba
mahalagiului de oraș, unele din cuvintele de circulație regională

oiconime pe care le elimin repede din materialul ilustrativ. Este
vorba de cinci sate Tătaru(l) și de satele cu numele derivate în
-ești (-ăști, prin velarizare) și -eni / -ani de la o bază
antroponimică clară, Tătar(ul): Tătărăști, șapte sate, și Tătărani
/ Tătărăni / Tătărăi, 16 sate.
Rămânând în discuție doar derivatul diminutival, să
observăm două posibilități de formare și de explicare: cea
simplă, un Tătăraș / Tătăruș, de la Tătaru (nume etnic sau
supranume / poreclă a unui român, cu diverse motivații), și cea
complicată, apelativul tătăraș, de la etnonimul tătar.
Diminutivul Tătăraș (cf. și Turcuș sau Turculeț de la Turcul),
apare de timpuriu în antroponimia moldovenească, deși nu este
prea răspândit. Un Coste Tătăraș, tatăl Anei și bunicul unui
Șteful, a trăit în timpul lui Alexandru cel Bun (DRH, A, III, p. 58,
menționat la 15 martie 1488), iar două vechi sate, Tătărășenii din
com. Havârna, jud. Botoșani, și cel din com. Pleșeni, raionul
Cantemir, Republica Moldova, își au numele tot de la doi stăpâni
Tătăraș (necunoscuți documentar). Chestiunea spinoasă a
etimologiei Tătărașilor ieșeni se poate, așadar, rezuma în ipoteza
de la începutul acestui episod. Denumirea acestui vechi cătun ar
putea ﬁ pluralul antrop. Tătăraș, nume motivat semantic, dar o
obiecție serioasă vine din observația de mult făcută că localitățile
din Moldova cu acest nume (inexistent în alte provincii), se aﬂă,
de regulă, lângă vechi târguri, fapt ce nu poate ﬁ explicat
satisfăcător printr-o simplă coincidență. Le enumăr, fără
mențiunea primelor atestări (toate timpurii): Tătărașii și
Tătărușii de lângă Iași (acesta numit începând din 1876 Breazul,
sat din com. suburbană Rediu), precum și fostele sate (și moșii)
Tătărași din partea de sud-est a Sucevei, de la sud-est de târgul
Vaslui, de la sud-est de Piatra-Neamț (cartierul Mărăței de
astăzi) și o mahala a orașului Siret, numită și Tatarcina.
Descopăr câteva indicii că unele din aceste denumiri nu sunt
plurale antroponimice, ci lexicale. De pildă, Tătărașii de lângă
Suceava au avut și numele Tătarca (1785), or derivatul cu suf.
-ca este un colectiv de la tătar, nu de la Tătaru, cf. și Sasca,
Sârbca (azi, Sârca), Țiganca. Și satul Tătarca din com. Tulucești,
jud. Galați, s-a numit cândva Tătărăni (atestare din 1836), fapt

și-au schimbat înțelesul la fel de iute ca și termenii furați de pe
buzele unor străini și topite în propriul fel de a vorbi. Dacă
elemente precum pârnaie, însemnând “oală mare de lut folosită
în gospodărie pentru păstrarea hranei”, s-au lepădat la oraș de
sensul cel vechi și s-au îmbrăcat în haine semantice croite pe
potriva unor realități ale cadrului urban, ca închisoarea, altele,
precum barosan, lovele sau mardeală, indică în ce creuzet
multietnic s-au forjat formele și înțelesurile argotice.
Prin vechime și bogăție de semniﬁcații, simbolistica
vegetalului nu avea cum să lipsească din argoul românesc. De
fapt, ea nu lipsește din argoul niciunei limbi și întreține, ca și
domeniul-sursă al hranei, un jar nestins de conceptualizări și
înțelesuri ﬁgurate.
Așadar, asocierea unor cuvinte care, de obicei, denumesc
plante sau părți ale acestora, cu părți ale corpului omenesc,
constituie un mecanism analogic elementar prin care se nasc
conotații ironice ori infuzate de umor. În lumea țărănească,
pentru a denumi capul, ca monumental sediu al lipsei de
inteligență, se recurge uneori la cuvinte ca bostan, dovleac, tigvă
sau tărtăcuță. Acestora li s-au adăugat, cu vremea, sinonime
„rădăcinoase” (gulie, sfeclă și țelină), pentru ca, pe fondul
paralelei dintre casa deșteptăciunii omenești și universul
legumicol, să se recurgă, ocazional, și la asemănarea capului cu
un bulb de arpagic. În acord cu un astfel de traseu conotativ,
creierii au fost numiți tărâțe, podoaba capilară a fost botezată
claie, cânepă, rapiță, stuf sau tufă, iar pilozitatea corporală a
căpătat denumiri comice: gazon, mărar. Trecând la chip, zis și
fățău, fățet sau fățălie, nasului i s-a zis pătlăgică, dinților, fasole,
eventual rânjite, iar urechilor – verze. Pielea care ne-nvelește nu-i
numită altfel decât coajă, brațele sunt crengi,
iar mâinile, vreascuri. Pentru a face referire la
picioare se folosește vorba bețe, iar labele
atârnate de ele sunt, din pricini vădit
olfactive, elogiate ca gladiole sau trandaﬁri.
Ce delicată estetică a mirosurilor ﬁne!
Dacă am vrea să enumerăm cum sunt
ascunse în simboluri vegetale părțile intime,
ne-ar trebui un spațiu mult mai generos decât
acest colț de pagină. Cine va ﬁ citit Povestea
poveștilor, scrisă cu mult haz de șugubățul
povestaș din Humulești, își amintește, poate,
ce colecție de știuleți îmbujorați provoacă
supărarea bietului țăran cu gura slobodă și cu
recolta blagoslovită. Vorba ceea: când crește
dovleacul, se usucă vrejul, iar dacă nema
putirința, geaba chichirez gâlceava!
Fără a ne aventura pe terenul
primejdios al denumirilor pe care folclorul
rural și urban le dezvăluie curioșilor sub

ce conﬁrmă sensul de plural al bazei de derivare. (A nu se
confunda toponimul cu apel. tătarcă, acesta cu înțelesurile
„tătăroaică, iapă tătărască, haină lungă, tătărască”, și nume
pentru diverse specii de plante, de la care nu se pot crea
toponime, îndeosebi pentru așezări. Nu uit nici sensul „înălțime
cu vârful rotunjit”, care se regăsește în oronime transferate
asupra satelor relativ noi Tătarca din com. Cârlibaba și Fundul
Moldovei, jud. Suceava, și com. Gârceni, jud. Vaslui, toate
dispărute prin înglobare în localități mai mari). De interes este și
faptul că un alt sat Tătăruși, cel din comuna omonimă, jud. Iași,
este atestat în original slavon, din 19 august 1472 (DRH, A, II, p.
278), cu forma Tatarii. Această analiză comparativă identiﬁcă
argumente pentru originea lexicală a denumirilor Tătărași și
Tătăruși, ca plurale ale apel. tătăraș / tătăruș, echivalente
semantic parțial cu etnonimul tătar.
Un rest de… mister rămâne totuși în chiar această
sinonimie a termenului de bază cu diminutivul său, care solicită
o explicație. Dacă în sfera antroponimei diminutivul are două
valori (afectivă, ca în Ion vs Ionuț sau Gavril vs Gavrilaș, și
relațional-genealogică, atât în domeniul prenumelor, cât și al
numelor de familie, precum Mihai vs Mihăiță sau Turcu vs
Turculeț), iar în cea toponimică diminutivul operează distincția
'mare' vs 'mic' (Târgul vs Târgușorul) sau 'curs principal' vs
'aﬂuent', în cazul hidronimelor (Olt și Olteț, Rebricea și
Rebricioara), în sfera lexicală diminutivele afectează semantic
alte opoziții de cantitate și de calitate. În acest sens, trebuie
căutată motivarea distincției dintre tătar și tătăraș, care nu pare
a veni din zona cantității, ci a unei calități obscure, ﬁindcă doar
intuim că niște tătărași nu puteau ﬁ nici tătari mici (copii) și nici
niște tătari simpatici, precum sunt… românașii noștri.
Chestiunea pare minoră, dar tentativa de clariﬁcare semantică a
diminutivului a generat o dispută istorică cu anume rezonanță,
care merită a ﬁ reconstituită.
Așadar, tătărașii vor ﬁ fost altceva decât tătarii
binecunoscuți, anume… țiganii robi ai tătarilor, rămași în
Moldova după retragerea acestora, ulterioară anului 1363
(înfrângerea lor la Sinije Vody), sau cumpărați mai târziu de la
mongoli. Ideea aceasta implică, la rândul ei, alte provocări
istoriograﬁce: au existat sate tătărăști după întemeierea statului
Moldova și ce grupuri etnice au constituit așezările numite
Tătărași / Tătăruși de lângă vechile târguri mai sus menționate?
Au fost primii lor locuitori tătari sau țigani robi? Povestea
acestei… povești are învățămintele sale. Ghicitorile ﬁind
enunțate, dau răgaz de o lună participanților la șezătoarea
noastră onomastică, pentru a desluși singuri răspunsuri
acceptabile.

forma culegerilor de texte licențioase publicate sub titlu savant,
Kryptadia, e lesne de constatat că fantezia și natura au conlucrat
rodnic. Rămâne ca un cercetător curajos să decojească, întru
binele științei, miezul unor astfel de povești, pentru a continua
preocuparea deschisă prin lucrări de tipul celei realizate de
Nicolae Felecan, Terminologia corpului uman în limba română
(2005).
Pe o rază mai lungă de acțiune, rostul unei asemenea
explorări ar ﬁ acela de a surprinde, cu mijloacele moderne ale
studiului lingvistic, cât de vast este repertoriul de
conceptualizări ale omenescului înrădăcinate în lumea vegetală.
Pentru a menționa doar două exemple, iată cum se reﬂectă în
vorbirea familiar-argotică imaginea omului nătâng, credul,
moale, bun de fraierit: arboricol, ciupercă, gulie, gutuie,
legumă, leuștean, murătură, pădurean, pătlăgea, pomicol,
pomist, tufă (de Veneția), zarzavagiu și iată cum li se spune
banilor: boabe, grăunțe, lămâi, mălai, ovăz, salate și verdeață
(dolari), zarzavat (mărunțiș).
Cu nițică răbdare și ceva tiutiun, din această „varză” de
cuvinte s-ar putea găti ceva de calitate, o prospectare
antropolingvistică a imaginarului colectiv. În așteptarea
acesteia, vă invit să vă hrăniți mintea cu o carte strașnică,
semnată de Andrei Oișteanu, Sexualitate și societate. Istorie,
religie și literatură (2016), în care, pe alocuri, se face frumoasă
și competentă vorbire și despre unele din cele ce ziserăm mai
sus. De nu mă credeți, poftiți, vă rog, o mostră de zicere populară
cu subînțeles vegetal: „Aseară la stâlpu' porții/ Mi s-o sfârtecat
chiloții./ Să faci nașule ce poți/ Să-mi dai banii de chiloți,/ Că la
noapte pică bruma/ Și mie-mi îngheață pruna” (op. cit., p. 410).

Marius-Andi DAŞCHIEVICI

LUCA ARBORE ŞI CTITORIILE SALE
DIN SATUL ȘIPOTE, JUDEȚUL IAȘI
Proprietate şi stăpânire. Satul Şipote în secolele XVXVII
Prima menţiune a toponimului Şipote apare într-un document
de la 18 februarie 1445, emis de Ştefan II, la Suceava, pentru
boierul Mihail de la Dorohoi, pentru un grup de sate ce aparţinuseră
la 1425 lui Ştefan Zugraf: ,,i-am dat şi îi întărim satele pe Miletin,
mai jos de Şipote, de la plopi în jos, unde au fost satele lui Ştefan
Zugraful: unde este Hodor Burcic şi mai jos de Burcic, unde a fost
Berchiş, şi mai sus, în dreptul morii, unde a fost Eremia, şi unde a
fost moara lui Ştefan Zugraf, să-şi aşeze moară, şi seliştea lui Juga
Păturnicherul, şi cu Stejereii, şi iazul de pe Jijioara Seacă1.″
Aceste 4 sate fuseseră întărite lui Ştefan Zugraf de domnul
Moldovei Alexandru cel Bun la 30 ianuarie 1425 ,,Berchişeşti,
Eremieşti, şi Popeşti şi unde este jude Paşco2”.
În lucrarea Satul în Moldova Medievală, Alexandru Gonțu
precizează că satele lui Ştefan Zugraf din zona Miletinului de la
1425 au fost preluate de Mihul de la Dorohoi 1445 şi de la el au
ajuns la Luca Arbore3.Șirul stăpânilor satului Șipote este format din
grupul de stăpâni anteriori anului 1425.
Documentele de proprietate ale familiei portarului Sucevei,
Luca Arbure, nu s-au păstrat, ﬁind conﬁscate şi distruse odată cu
decapitarea pentru înaltă trădare a ultimului proprietar. De-abia din
12 decembrie 1627 avem informaţia clară că satul Şipotele, fost al
lui Luca Arbure, s-a conﬁscat pentru că s-a ridicat asupra domnului
său, iar el a fost condamnat la moarte şi executat pentru crimă de
înaltă trădare. Când s-a scris documentul cu data amintită, se
uitaseră însă multe evenimente legate de viaţa şi trecutul satului
Şipote4.

Curțile boierești: aspecte arhitectonice şi arheologice
O altă curte boierească aparţinând lui Luca Arbore a fost înălţată
în 1507 la Şipote şi trecută în nomenclatorul monumentelor cu
codul –IS-II-m-B-04258.02 împreună cu biserica Sf. Ioan cel Nou,
clasată IS-II-m-B-04258.01, din anul 1507, ca biserică de zid 5.
Aşa cum se poate observa şi pe planul de mai sus, curtea lui Luca
Arbore nu se aﬂa foarte departe de biserică, cu un beci foarte lung
tăiat de drumul care face legătura cu satul Chişcăreni, observaţie
constatată în 2008, împreună cu actualul doctor în istorie Elena
Brisiuc, la acel moment în faza ﬁnală a redactării lucrării de licenţă.
Despre locuinţa portarului de Suceava de la Şipote, o lucrare
redactată la începutul secolului menţiona starea de atunci a
ediﬁciului, ﬁe o casă cu gârlici, ﬁe o locuinţă turn: ,,un spaţiu boltit,
aﬂat încă în stadiu de funcţionare în 1929, cu ziduri groase, care se
înălţau până la doi metri în raport cu nivelul de călcare a
epocii.Primul nivel era luminat şi aerisit prin intermediul mai
multor ferestre şi avea suprapus un etaj ce putea ﬁ accesat cu
ajutorul unei scări adosate. De asemenea, s-au mai descoperit
„fragmente de piatră, cornişe, socluri şi fereşti săpate sau
sculptate, cu proﬁluri foarte bine executate”,care, probabil, ar mai
ﬁ rezistat până astăzi dacă nu ar ﬁ fost folosite de săteni „ca baze de
hambare şi coteţe. Fără să mai insistăm asupra importanţei
săpăturilor arheologice în cercetarea istorică, subliniem că
descoperirile acestea ne-au arătat încă o dată că aşa cum nu putem
vorbi de Luca Arbure ca de un boier oarecare, nici în cazul
locuinţelor sale nu putem vorbi de „simple şi modeste locuinţe, ci
de adevărate şi somptuoase reşedinţe”, aﬁrmaţie susţinută prin
ceramica găsită sub formă de discuri smălţuite aﬂată în exteriorul
ediﬁciului cu scene de vânătoare sau domestice, care acreditează
ideea existenţei unor sobe din teracotă asemenea celei descoperite
pe Câmpul Cetăţii de la Suceava6.
Curtea boiereasca a evoluat lent. Știri sporadice sub forma unor
simple mențiuni întâlnim în unele documente din secolele XVXVIII și unele mai ample în cronici din secolele XVII-XVIII. In
secolul al XV-lea se făcea doar mențiunea lor. In secolul al XVI-lea
erau amintite curțile de piatră ale lui Luca Arbore de la Solca veche,
din care n-au ramas decât fundațiile, casa și hambarul de la Șipote,
curțile lui Cozma Șarpe de la Șcheia (Valeni), care constituie
excepții7. Pentru 1686 se face mențiunea arderii unor curți boierești
de poloni și de tătari într-o serie întreagă de sate și pe la alte locuri
multe: „toate curțile șindrilite boierești au ars atunce, ﬁnd oamenii
închiși prin mănăstiri de frica leșilor și a tătarilor"8.

Reşedinţa lui Joldea, pretendent la domnie
Domn al Moldovei între 4 (îşi începe efemera domnie înainte de
această dată) şi 12 septembrie 15529, Ioan Joldea nu a fost „os
domnesc” (deci nu era descendentul dinastiei princiare a
Muşatinilor, cu care nu se înrudea practic în niciun fel), el făcând
parte din rândurile boierimii moldave. Mai mult chiar, deşi a
obţinut, sub domnia lui Ştefan Rareş (voievodul „Moldovlahiei”
din 11 iunie 1551 până la 1 septembrie 1552), înalta dregătorie de

mare comis, boierul Joldea nu era considerat de către contemporanii
săi ca ﬁind de obârşie prea nobilă. El făcea, însă, parte din partida
boierească moldavă adeptă a Răreşeştilor (ramura familiei
domnitoare a Bogdăneştilor, întemeiată de Petru Rareş, ﬁul lui
Ştefan cel Mare şi al Răreşoaiei), condusă de văduva lui Petru Vodă
Rareş, doamna Elena Ecaterina. Aceasta, după asasinarea, la 1
septembrie 1552, în localitatea Ţuţora, a ﬁului ei Ştefan Rareş,
hotărăşte, pentru a menţine coroana voievodală în sânul propriei
familii, să-l susţină la tron pe Joldea, căruia-i oferă, pentru a-i
legitima venirea la domnie, mâna ﬁicei sale, Ruxandra10. De altfel,
un izvor polon îl socoteşte pe fostul comis ca ﬁind deja „căsătorit cu
sora tiranului” (adică a lui Ştefan Rareş )11.
În ceea ce priveşte soarta de care a avut parte Joldea Voievod, se
ştie că, după ce Alexandru Lăpuşneanu a ajuns la Hârlău (unde s-a
desfăşurat din nou ceremonialul alegerii, ungerii şi încoronării sale
ca domn), eveniment petrecut înainte de 12 septembrie 1552, el a
fost dus, laolaltă cu „toţi boierii mari, care erau cu dânsul” (luaţi
prizonieri împreună cu Joldea la Şipote), şi înfăţişat dinaintea
învingătorului care „i-a iertat pe toţi” (adică le-a cruţat viaţa), însă a
poruncit ca „arătosul” său rival să ﬁe „însemnat la nas şi (…) dat la
călugărie”cu de-a sila12.
Hramul - Cea de-a doua ctitorie a hatmanului cu hramul
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava (noul hram Sﬁnţii Arhangheli
Mihail şi Gavril - 1892), este explicat de profesorul Ştefan S.
Gorovei într-un studiu despre Mucenicia acestui sfânt, mai exact
despre autorul şi data acestei scrieri. Astfel, domnia sa aﬁrmă că
până în al treilea deceniu al veacului al XVII-lea nu erau decât trei
construcţii închinate acestui sfânt: „un paraclis făcut de Ştefan cel
Mare la Mănăstirea Bistriţa în 1498, biserica lui Luca Arbure pentru
curţile de la Şipote în 1507 şi un pridvoraş la Mitropolia din
Suceava, ridicat la 1578-1579 de mitropolitul Teofan”, toate având
„o motivare strict delimitată”. Referitor la ctitoria boierului nostru,
domnia sa spunea că „Arbure a închinat a doua lui biserică sfântului
care patrona cetatea al cărei pârcălab era el însuşi”, deci lucrurile
sunt cât se poate de clare: a fost ales ca ocrotitor al bisericii cel care a
salvat cândva cetatea Sucevei de invazia cazacă13.
În ceea ce priveşte arhitectura construcţiei, precizăm că aceasta
este o biserică simplă, fără turlă şi contraforţi. Zidită din piatră brută
acoperită cu tencuială, construcţia a suferit de-a lungul timpului mai
multe modiﬁcări: toate ferestrele au fost schimbate, iar uşa de la
intrare, de pe peretele de răsărit, deasupra căreia se aﬂă pisania, a
fost zidită. De asemenea, odată cu ridicarea clopotniţei, la 1892, a
fost deschis şi zidul de apus pentru noua intrare făcută sub aceasta.
Nici interiorul bisericii nu a scăpat de modiﬁcări, peretele ce separa
cândva pronaosul de naos ﬁind eliminat, iar în locul uşii s-a deschis
un arc mare. Spre deosebire de pictura bisericii din Arbure, care, în
cea mai mare parte, s-a păstrat, pe acest lăcaş de cult nu se mai vede,
astăzi, nici o urmă de pictură, din perioada lui Bogdan al III-lea și
Ștefăniță voievod, nici înăuntru, nici în afară14.
Pisania originală a bisericii, scrisă în limba slavă, pe o lespede de
piatră, marturiseşte următoarele: „Rugăciunea robului lui
Dumnezeu pan Luca Arbore, pârcălabul Sucevei, care a zidit acest
hram curţilor sale din Şipote în numele Sfântului şi Slăvitului
Marele Mucenic al lui Hristos Ioan cel Nou, în zilele blagocestivului
domn, Io Bogdan voievod; care s-a început a se zidi în anul 7015
(1507), luna iulie 19, şi s-a săvârşit în acelaşi an, luna septembrie, în
a cincea [zi – n. n.]”15.
Chiar dacă biserica, cu hramul Sfântul Ioan cel Nou de la
Suceava, după cum s-a putut vedea din pisanie, nu se ridică la
valoarea celei din satul Arbure, totuşi aceasta are meritul de a ﬁ
singura biserică zidită în întregime sub domnia lui Bogdan al III-lea.
Istoricul Bisericii, realizat de Părintele Mihail Palaghiu, în
deceniul şapte al secolului trecut, sub forma unui panou înrămat şi
acoperit cu sticlă, prezintă lăcaşul de cult şi obiectele de patrimoniu,
curtea domnească, pe baza unei minime bibliograﬁi istorice
consultate, în primul rând Vasile Vătășanu.
G. Balş susţine că această biserică se aseamănă mai mult cu cea
de la Cotnari decât cu cea din Arbure.

Istoricul Bisericii Sf.Ioan cel Nou-Şipote alcătuit de
Preot Mihail Palaghiu (1969)
,,Biserica Sf.Ioan cel Nou” este zidită în anul 1507. În satul ŞipoteIaşi, de către hatmanul Luca ARBURE. Construcţia este din piatră
brută; la temelie este înconjurată cu un brâu înalt de 0.90 m. Forma
iniţială probabilă a acoperişului, trebuie să ﬁ fost (...) cu coama în
două ape, cel dinspre altar mai coborât. Materialul acoperişului a
fost din şindrilă (se găsesc câteva în pod). Cele trei globuri, cu
crucile respective, împodobeau clădirea şi o deosebeau de celelalte
construcţii. Meşterii zidari sînt ,,cei care au zidit şi biserica din
Văleni(Roman)”. Această formă se poate să se ﬁ păstrat multă
vreme, dar meşterii lemnari, reînoindu-i acoperişul, au putut să
adauge cel trei turnuleţe spre a-i da zvelteţă mai mare; iar pictorul
care a pictat catapeteasma - în anul 1854 - (catapeteasma nouă) a
pictat biserica pe icoana uşilor de la altar din sud cu trei turle, în
exactă asemănare cu silueta iniţială a zidurilor. Mai târziu, din cauza
degradării, acoperişul este transformat [(...) pentru a] înlătura
inconvenientele acoperişurilor anterioare. Această transformare se
poate ﬁxa -1853, aprilie - când se pun două cruci noi şi au încrustat
acest an pe ele. În anul 1892, biserica primeşte schimbări la zidărie,
şi se construieşte un turn cu două etaje; în cel de sus se instalează
clopotele; la parter se face o intrare nouă, prin sud - se astupă intrarea
veche; iar în peretele vechi din vest al bisericii se deschide o boltă
largă şi face comunicare cu interiorul bisericii. Aceeaşi schimbare o
suferă şi peretele dintre naos şi pronaos. Astfel parterul turnului
devine pridvor. În turn se urcă pe scări. Tot în acest an, una din cruci
este instalată la acoperişul turnului (...).
Materialul acoperişului este din tablă albă. Acest acoperiş pare a

ﬁ înnoit, deoarece tabla are deosebite dimensiuni. Materialul lemnos
de la acoperiş este din lemn vechi şi degradat. Această transformare
s-a susținut de către enoriaşi şi prin condici de milă (conform actelor
din arhiva parohiei) cu aprobarea legală.
Pictura iniţială interioară la catapeteasmă şi zid nu se cunoaşte.
Biserica, se spune, a fost arsă şi prădată. Se păstrează Icoana Sf.
Mucenițe Paraschevi din zestrea inițială.
Pictorul ce a lucrat în 1541 inițial la biserica din Arbora, poate ﬁ
Dragoș Coman și care a pictat icoana Sf. M.Mc.Paraschevi.”
Planul bisericii iniţial este alcătuit din altar, naos şi pronaos, iar în
secolul XIX, după două faze de intervenţie, se adaugă turnulclopotniţă. Altarul are o absidă semicirculară uşor decroşată, care
cuprinde diaconiconul şi proscomidia, care sunt sub forma unor nişe
adâncite în zidărie. Naosul este asemănător cu cel de la Neamţ,
pereţii de nord şi de sud având o pseudo-absidă care urcă până la
partea superioară a ferestrelor. Naosul şi pronaosul erau, în secolele

XVI-XVIII, despărţite de un zid în care s-a practicat o mică uşă cu
baghete gotice.În cursul acestor schimbări, spaţiul de trecere a fost
lărgit spre a facilita participarea la Sf.Liturghie.
Intrarea în pronaos, amplasată iniţial în apropierea colţului de
sud-vest, a fost zidită şi înlocuită cu o mare deschidere pe latura
vestică, odată cu turnul-clopotniţă.
Sistemul de boltire se mai păstrază în partea inferioară prin
pandantivii din naos care făceau parte din sistemul original de
boltire, ceea ce însemnă că avea o calotă sferică și sistemul de arce
piezişe. În zona pronaosului trebuia să se aﬂe un cilindru
longitudinal şi înlocuit cu un tavan de lemn şi o sferă semicirculară
în altar, starea actuală ﬁind uşor semicirculară16.

Pictura
În tabloul votiv de la Şipote, zugravită în interiorul bisericii pe
peretele de sud, este înfăţișat Luca Arbore, alături de soţia sa Iuliana
si de cei doi copii ai lor răpuşi de Ştefăniţă vodă, închinând biserica
lui Hristos prin interpusul Sf.Muceniță Paraschevi. Se poate
observa că cele două tablouri sunt asemănătoare.
În cel de-al doilea tablou votiv de la Arbore, care este destul de
şters şi deteriorat, Luca Arbure şi soţia sa sunt însoţiţi de cinci copii.
Modelul bisericii din mâinile ctitorului are un acoperiş ţuguiat,
poleit cu aur17. Iuliana, îmbrăcată în costumul de ceremonie
caracteristic epocii, poartă pe cap, ca în primul tablou votiv, o
pălărie cu boruri largi, pandelocuri de perle şi pietre preţioase – ca şi
soţia lui Ioan Tăutul din tabloul votiv de la Bălineşti şi Anastasia,
soţia lui Teodor Bubuiog, din biserica de la Humor –, similare celor
cu care se împodobeau domniţele în aceeaşi vreme18.
Pictura interioară din vremea lui Luca Arbore nu se mai
păstrează, ca de altfel nici cea de pe Iconostas. Este posibil ca
autorul picturii iniţiale, din 1541, să ﬁe Dragoş Coman. Cele două
tablouri votive care se aseamănă foarte mult și descifrarea
inscripţiei pictată în intradosul arcului uşii de trecere din pronaos în
naos de la Arbore [ „Turcii cei răi au distrus. Dragosin zugrav, ﬁul
lui pan Coman din Iaşi, a pictat. Ana, ﬁica lui Arbure cel bătrân, ne-a
plătit 20 de zloţi. Anul 7049 (1541)] ne îndreptățesc să aﬁrmăm că
este pictorul de la Șipote. Coroborând, după cum am mai spus,
datele oferite de cele două tablouri votive cu informaţii de altă
natură, profesorul Ion I. Solcanu a ajuns la concluzia că interiorul
bisericii Arbure a fost pictat între anii 1503-1504, acţiune ce a fost
imediat urmată de pictarea exteriorului acesteia. Potrivit acestei
teorii, lui Dragosin, zugravul restaurator de la 1541, nu i-a revenit
decât sarcina să repună la loc portretele decupate la 1538, sau să
repicteze pe un nou strat pe cele distruse în mod irecuperabil de
către turci sau portretele care, prin mortelare, nu au mai putut ﬁ puse
la loc19.
În secolele XVII-XVIII şi până pe la 1826-1854 biserica a rămas
fără pictură şi cu ocazia pictării Catapetesmei şi a icoanelor este de
presupus refacerea picturii, care a rezistat până în secolul următor.
Din istoricul părintelui Palaghiu se ştie că în 1933 se repictează
tot interiorul de către pictorii Raicu şi Hudici.
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Eugen MUNTEANU

NICOLAE SPĂTARUL MILESCU LEXICOGRAF?
*

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

D

upă ce a edictat, fără niciun argument, că
Nicolae Spătarul Milescu este în mod sigur
autorul „dicționarului”, dl. Nichitici își dă frâu
liber fanteziei, imaginându-și în detalii primii ani (1671-1672) ai
îndelungatului sejur moscovit al învățatului moldovean, unul
dintre aceste detalii ﬁind și necesitatea simțită de proaspătul
tălmaci angajat la Posolski Prikaz (departamentul diplomatic) de
a avea un lexicon în care limba română să ﬁe bine reprezentată,
căci instrumente similare pentru limbile greacă, slavonă și latină
existau deja. Explicația este ilogică! De ce i-ar ﬁ trebuit într-un
mediu aloglot unui erudit care cunoștea perfect limba română un
dicționar... românesc?!!! Din acest moment, demonstrația ﬁind
considerată încheiată, narațiunea editorului se desfășoară în
plină ﬁcțiune. Redau, ca mostră, un asemenea pasaj, în toată
splendoarea lui:
„Nicolae Milescu Spătarul sosește la Moscova în
iunie 1671. Cărturarul avea asupra sa o scrisoare de
recomandare către țarul Aleksei Mihailovici din
partea lui Dosithei, patriarhul din Ierusalim. Îndată
după sosire, el este numit traducător la Posolski
Prikaz (Departamentul Solilor). Aici, Milescu
Spătarul îl cunoaște pe mitropolitul Paisie Ligaridis,
care îl introduce în mediul literar al capitalei, de
asemenea ia legătura cu Epifanie Slavinețki și
Simeon Poloțki.
Putem presupune că Nicolae Milescu a ajuns
la ideea elaborării unui dicționar din mai multe
motive. Un prim impuls l-ar ﬁ putut constitui o
lucrare similară, greco-slavo-latină, a lui Epifanie
Slavinețki, de care se foloseau traducătorii. Un alt
motiv, l-ar ﬁ dictat necesitatea înseși (sic!). În
condițiile de lucru de atunci se impunea crearea unui
instrument lexicograﬁc nou în care să ﬁe inclusă și
limba română. Astfel era adăugată în pagină a patra
coloană, în care ﬁgurau cuvintele românești. Marele
cărturar a redactat o bună parte din dicționar, însă
manuscrisul nu a fost dus la bun sfârșit. Acest fapt îl
demonstrează însemnările pe marginile paginilor,
corecturile inserate între rânduri, și foile curate,
numerotate și adăugate la sfârșitul mai multor
compartimente ale dicționarului. Cum se vede,
aceste pagini albe urmau să ﬁe completate. Termenii
echivalenți în limba slavă au fost găsiți pentru
aproximativ o treime din numărul total de cuvinte
grecești, iar căutarea unor termeni potriviți pentru
limba latină abia începuse. Multiplele adăugări,
corectări și ștergeri conﬁrmă că autorul muncea cu
toată seriozitatea asupra acestei lucrări
lexicograﬁce” (p. 7-8).
În acest moment al excursului său pseudo-științiﬁc,
autorul ediției consideră că paternitatea lui Nicolae Spătarul
Milescu asupra manuscrisului este dovedită, dar crede că este
potrivit să aducă și alte dovezi în sprijinul paternității acestuia
asupra textului. Fără nicio tranziție, începe să privească
manuscrisul drept autograf al Spătarului, adică scris chiar de
mâna acestuia! Aceste alte „dovezi” sunt produse prin aplicarea
incorectă a unei metode frecvent folosite de către
ﬁlologii-paleograﬁ la stabilirea paternității unui text anonim,
metodă care constă în compararea graﬁei textului anonim cu cea
a unui text-martor, despre care se știe sigur că aparține unei
anumite persoane, copist sau autor, eventual chiar semnat.
Identitatea graﬁei în cele două texte în privința formei și a
ductului literelor, a unor eventuale trăsături (cali)graﬁce
individuale, permite, în urma unei comparații atente, stabilirea
paternității asupra copiei respective, nu neapărat și asupra
textului ca atare. Înainte de a comenta asupra modului în care dl.
Nichitici aplică această metodă, reproduc din nou un pasaj mai

amplu, obscur și plin de erori:
„Paternitatea manuscrisului a fost stabilită, după cum am
menționat, prin confruntarea scrierii cu două autografe ale lui
Nicolae Spătarul. Primul autograf se păstrează în Biblioteca
Bodleiană din Oxford, ﬁgurând în registre ca manuscrisul 481.
Două pagini din acest manuscris au fost publicate în volumul
Herodot, Istorii, ediție îngrijită de Liviu Onu și Lucia Șapcaliu,
București, 1984, p. 412-413. Al doilea autograf se găsește în
Biblioteca Academiei de Științe (sic!) din România, ﬁliala ClujNapoca. Autograful din Oxford este datat cu anul 1669, iar cel
din Cluj-Napoca este scris în anii 1666-1668” (p. 8).
Primul dintre cele două texte indicate (din care sunt date
două facsimile la p. 20-21 ale ediției) este autograful cert al
Spătarului și reprezintă câteva pagini manuscrise oferite de
tânărul diplomat moldovean la Constantinopol prietenului său,
diplomatul britanic Thomas Smith, pagini în care Spătarul
notase, probabil la cererea eruditului englez, următoarele iteme:
a) slovele alfabetului chirilic folosit de români, b) numele
curente ale slovelor respective, c) rugăciunea „Tatăl nostru”, d)
Simbolul credinței („Crezul”), toate în limba română.
Manuscrisul acesta este foarte cunoscut și foarte bine studiat de
1
specialiști .
Trimiterea la cel de-al doilea „autograf” al Spătarului
Milescu produce, datorită deﬁciențelor de exprimare majore ale
d-lui Nichitici, confuzie. Căci la Filiala din Cluj a Bibliotecii
Academiei Române, cel mai important document legat de
persoana lui Nicolae Spătarul este celebrul Ms. 45, care conține
versiunea integrală a Vechiului Testament, efectuată de marele
cărturar între aproximativ anii 1661-1664, poate până spre 1668,
dar nesemnată. Efectuată după Septuaginta grecească, Biblia
primară a creștinismului, Biblia de referință pentru Sﬁnți
Apostoli și pentru Părinții Bisericii din primele secole creștine,
traducerea reprezintă un eveniment major în istoria vechii culturi
românești; am editat recent acest monument al culturii
2
românești . Numai că voluminosul manuscris de peste 900 de ﬁle
este o copie elegantă semnată de un anumit Dumitru din
Câmpulung, la comanda lui Theodosie Veștemeanu, mitropolitul
de la București, așadar departe de a ﬁ un ... autograf al lui
Milescu. De fapt, dl. Nichitici are în vedere, probabil, un alt
manuscris conservat la Filiala din Cluj a Bibliotecii Academiei
Române, și anume Ms. nr. 306, semnalat mai de mult de N.
Drăganu3 și cunoscut ﬁlologilor cu numele Codicele pribeagului
Gheorghe Ștefan, voievodul Moldovei, un masiv codice
miscelaneu conținând diferite texte cu caracter religios. Cele
câteva pagini din acest manuscris (p. 427-428 și 429-476) care
pot ﬁ puse în legătură cu activitatea lui Nicolae Spătarul au fost
studiate ulterior în detaliu de Alexandru Mareș4, care arată că
însemnarea „aicea iaste slova lui Neculai Spătarul” de la p. 426 se
referă exclusiv la textul de pe pagina următoare, scris realmente
de mâna Spătarului. Reputatul ﬁlolog bucureștean reproduce de
altfel în facsimil (Fig. 3, p. 262 a articolului său) acest autograf al
lui Nicolae Spătarul.
Comparația atentă a scriiturii Spătarului din manuscrisul
de la Oxford și din cel de la Cluj cu scriitura chirilică a autorului
anonim al dicționarului editat de dl. Nichitici nu relevă însă o
identitate de trăsături grafologice. Nu intru în detalii de acest tip,
remarc doar că, în locul slovelor chililice dzialo și geau, care
redau sistematic, în autografele Spătarului, ca ale tuturor
scriitorilor moldoveni ai epocii, fonetismele moldovenești [dz] și
[ğ] în cuvinte de origine latină precum dzîce, Dumnedzău, dzîuă,
respectiv gioc, giudecată, împregiur, sunt întrebuințate în
manuscrisul editat de dl. A.N. formele cu [z] sau cu [j], adică zîce,
Dumnezău, zîuă, respectiv, joc, judecată, împrejur etc. În treacăt
ﬁe spus, atunci când, sporadic, slova dzialo apare, dl. A.N. o
transcrie, neglijent, prin z în loc de dz!
În ﬁne, argumentul socotit de dl. A.N. ca ﬁind decisiv, în
sprijinul paternității pe care o susține, este cel ﬁligranologic.
Numai că, departe de a indica
secolul al XVII-lea ca dată de
fabricare a hârtiei, cum crede
dl. A.N., ﬁligranele
manuscrisului editat (hârtia tri
capelli - „trei pălării” fabricată
în Italia), indică o dată de
fabricație mult mai târzie, și
anume ultimul deceniu al
secolului al XVIII-lea. Acest
lucru a fost dovedit fără putință
de tăgadă, în urmă cu câțiva
ani, de regretata Valentina
Pelin (1950-2006). Reputată
specialistă, recunoscută în
studierea paisianismului și a
întregii culturi românești din
secolul al XVIII-lea,
cercetătoarea de la Chișinău
era la curent cu alegațiile d-lui
Nichitici referitoare la
presupusul lexicon poliglot al
lui Nicolae Spătarul Milescu.

Examinând cu atenția hârtia pe care a fost scris dicționarul în
chestiune, Valentina Pelin5 constată că
„..indicații directe despre data scrierii
Lexiconului nu avem, dar vechimea lui se poate
stabili cu aproximație din datarea ﬁligranelor hârtiei
pe care el este scris. S-au depistat două tipuri de
ﬁligrane: 1. „strugure cu suport” – identiﬁcat în
albumul lui G. Eineder (Holand, 1960) sub nr. 1864
și datat cu anul 1791; 2), „trei pălării” și „blazon cu
litere înscrise” – atestat în albumul aceluiași autor
sub nr. 693 și datat 1791. Ambele ﬁligrane indică
anul 1791, ceea ce înseamnă că Lexiconul putea ﬁ
scris ﬁe în acel an, ﬁe cu doi trei ani mai înainte sau cu
câțiva ani mai târziu, în funcție de durata de circulație
a hîrtiei cu elmentele distinctive respective” (op. cit.,
p. 7).
Nu avem cum să nu ne declarăm în deplin acord cu
concluziile autoarei citate, potrivit cărora manuscrisul editat
acum de dl. Nichitici nu a putut ﬁ scris decât după anul 1791. De
altfel, după cum ne atrage atenția Valentina Pelin (ibidem), în
ﬁșierul Bibliotecii din Kiev, unde mansucrisul se păstrează, se
indică anul 1789, cu referire la o însemnare de la p. 1 a
manuscrisului, pagină care între timp a dispărut. Mă asociez de
asemenea părerii Valentinei Pelin că este foarte probabil ca
lexiconul să ﬁ fost elaborat, între anii 1791-1797, în cercurile
cărturărești de la Neamț sau Iași, unde vasta activitate de
traduceri diverse organizată de Paisie Velicicovski (1722-1794),
reclama un astfel de instrument. Spre concluzia că avem de a face
cu o operă lexicograﬁcă târzie ne conduce și faptul că în partea a
doua a operei sale, alcătuitorul anonim al lexiconului a întocmit
un amplu „dicționar invers”, adică un indice al cuvintelor
(„lemelor”) românești din corpul lexiconului, orânduite
alfabetic și cu trimitere la pagină, într-un scop evident practic,
acela de a ajuta pe utilizator să ajungă rapid la echivalentul
grecesc, eventual și slavon, al unui cuvânt românesc.
Deși nedeﬁnitivat de autorul său anonim, îngrijitul și
masivul lexicon de care vorbim reprezintă un document valoros
al vechii culturii românești și merita editat. Din nefericire, felul
în care a făcut-o temerarul editor este mai mult decât
nesatisfăcător. Singurul merit pe care i-l găsesc acestei inițiative
este punerea în circulație a facsimilului integral. Acest facsimil
ne arată un text extrem de îngrijit, cu o chirilică scrisă caligraﬁc,
de un veritabil expert. Așa încât, efectuată după principiile
corecte ale transcrierii fonetice interpretative a graﬁei chirilice
românești, transpunerea în alfabetul latin și cu ortograﬁa
românească actuală, este, în general, bună, deși sondajele pe care
le-am făcut mi-au relevat destule scăpări și greșeli de tipar.
Transcrierea cuvintelor grecești este de asemenea corectă, dar și
aici cu unele greșeli și inadvertențe (confuzii de litere, lipsa
spiritelor speciﬁce ortograﬁei grecești sau confuzia dintre
spiritul aspru și spiritul lin).
Îmi propun să efectuez în viitorul apropiat o analiză
lexicograﬁcă propriu-zisă a voluminosului glosar, încercând să
abordez problematica lexicograﬁcă și lexicologică propriu-zisă:
corectitudinea și adecvarea echivalărilor în română (sporadic și
în slavonă) unităților lexematice grecești primare, încadrarea
cuvintelor în registrele care le sunt proprii la nivel istoric,
dialectal, stilistic, regional etc., ponderea regionalismelor,
dinamica creativității lexicale (derivare, compunere, schimbarea
valorii gramaticale etc.), tratamentul numelor proprii, ponderea
împrumuturilor directe, a neologismelor etc., elementele de
frazeologie și de morfologie.
Închei exprimându-mi încă o dată mâhnirea și regretul că
un monument important din istoria lexicograﬁei românești
plurilingve a avut ghinionul să încapă pe mâinile unui editor
incompetent.

1
Vezi, între alții: Laetitia Turdeanu-Cartojan, Une relation anglaise de Nicolae
Milescu: Thomas Smith, în „Revue des Études Roumaines”, Paris, II (1954), p. 145152. Olga Cicanci, Știri noi despre spătarul Nicolae Milescu și relațiile lui cu teologul
anglican Thomas Smith, în „Biserica Ortodoxă Română”, 1971, p. 326-342. Eugenio
Coseriu, S ernhielm, die rumänische Sprache und das merkwürdige Schicksal eines
Vaterunsers, în: Eugenio Coseriu, Von Genebrardus bis Hervás. Beitrage zur
Geschichte der Kenntnis des Rumanischen in Westeuropa, Günter Narr Verlag,
Tübingen, 1981, p. 65 și urm.; vezi și versiunea românească, Eugenio Coseriu, Limba
română în fața Occidentului. De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria
cunoașterii limbii române în Europa occidentală, în româneşte de Andrei A. Avram,
Dacia, Cluj-Napoca, 1994. Zamﬁra Mihail, op. cit., p.15 și urm.
2
VECHIUL TESTAMENT/ SEPTUAGINTA. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu
(Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române). Ediţie de text, prefaţă,
notă asupra ediţiei, introducere, bibliograﬁe, indice de cuvinte şi forme, indice de
nume proprii de Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac, Ana-Maria
Minuț, Lucia-Gabriela Munteanu, Mădălina Ungureanu, Editura Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016.
3
Vezi Codicele pribeagului Gheorghe Ștefan, voievodul Moldovei. Studiu și transcriere
de N. Drăganu, în „Anuarul Institutului de Istorie Națională”, III, p. 924-1925, p. 193
și urm.
4
În legătură cu o traducere românească a lui Nicolae Milescu, în „Limba română”,
XVII (1979), nr. 3, p. 253-265.
5
Valentina Pelin, Aprecieri despre două manuscrise de la Kiev. Ficțiune și realitate, în
„Cugetul”, Chișinău, nr. 1, 2005, p. 6-15.
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Poemul pescărușului
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vară în care stai în cumpănă, zile în șir. E prea
cald, coduri multicolore te apasă pe creier?
Vin furtunile? E îndestulă treabă acasă, cărți
nesfîrșite așteaptă să le citești, pagini albe țipă să le zgîrii
cumva, măcar cu privirea, CD-uri neascultate protestează,
sărind din carcase? Dar drumul se dovedește mai tare (Da cînd
îmi vine dor de ducă / Mărg pă deal ca și pă luncă…), și
chemarea lui te rupe pînă cînd lași toate baltă și te sui în mașină.
Mereu spre ceva nou, mereu spre zări mai departe.
*
Bucovina rămîne Bucovina, aceeași dragoste la prima sau
la a nu-știu-cîta vedere. De data asta, Rarăul, în dorul celor
multe cocoțări, cu rucsacul în spate și cu inima tot pe-acolo, pe
fratele uriaș cu fruntea-n soare. Urcuș cu mașina? te întrebi. Da,
drumul se chinuie în locul tău, tot ce ai de făcut este să-ți sucești
gîtul ritmic. Da-da, e un asfalt nemaipomenit, brazii se înșiră
cuminți, mașina se aliniază celorlalte (multe de tot), amețită de
serpentinele șerpești (Doamne, ce pleonasm frumos, gîndește
profa de română…). Nimic din lupta ﬁerbinte a omului cu
muntele și cu sine însuși. Oprirea regulamentară la Belvedere,
cranț-cranț, fotograﬁile de rigoare, fuga la mașină despicînd
mulțimea de ahtiați după senzații tari.
Mai la vale, spre Chiril, șoseaua se îngustează,
contorsionîndu-și trupul subțiat de parcă ar vrea să ajungă mai
repede jos. Abatere pe la Mănăstirea Rarău (la primul impuls,
cel mai adevărat), un spațiu cu adevărat vibrant. Aici mă aștepta
o ușă veche de bisericuță (1884), cu Arhanghelul Mihail pictat
pe ea. Întind mîna, e sfîntul meu protector, dar mă opresc la
jumătatea gestului. Pe aureola plăpîndă, cineva și-a scris
numele. Apăsat, să se știe. Desigur, nume de secol 21…
Undeva, un clopot ascuns alungă un erete… Mereu la vale. Îți
trebuie ceva curaj pentru a te strecura cu bine printre prăpastii și
mașinile ce se încumetă să urce.
Dau cu fruntea în valea Bistriței, azi tulbure și rea. A
plouat. Plouă și acum, îmi șoptește un înger. Iau apa de tovarăș.
Desigur, și eu tulbure și rea. Locuri cunoscute și dragi.
Împărăția lemnului: draniță, cerdacuri, stîlpi, porți. Case
somnoroase, încă văruite cu chindrus. Stînca singuratică de la
coada lacului, acum pe uscat. De-a lungul lacului de acumulare,
întotdeauna cu sentimentul că lunec pe lîngă o lume pierdută, a
celor strămutați cu tot cu biserici și morminte și aruncați într-un
viitor străin. Apa vălurește și luminează, fără să-i pese de cîtă
durere acoperă. Deasupra tuturor, Ceahlăul, mai-mai să-l ating
cu mîna de la Izvorul Muntelui.
*
Dimineața cu nasul și ochii în stînci. Cu binoclul, cabana
de la Dochia e aproape de tot. Nu, mai aproape e muntele din
suﬂet… Înapoi în mașină și tradiționala oprire în Cheile
Bicazului. Teroarea cunoscută: ochioasele tarabe. Vara asta,
explozia de cămăși populare made in China & India. Ce-i drept,
modele furate, ﬁx ca ale noastre. O cucoană, gureșă ca un
porumbel ﬂămînd, insistă să-mi bage pe gît o ie cusută la mînă.
Aiurea, îi zic, întorcînd materialul pe dos și arătîndu-i urmele de
la mașina de brodat… O las bodogănind pre limba ei, repliinduse rapid spre un autocar cu polonezi. Lacul Roșu, aceleași
tarabe, aceleași mărfuri, aceeași risipire. Turiști mai mulți decît
încape spațiul, rotind amenințător bețele pentru selﬁe. Parcă
întreaga Românie vînează propriul chip, într-o fugă fără sfîrșit a
căutării de sine. Lacul e sufocat de bărci și bărcuțe, de strigăte,
chiuituri, sticle și sticluțe. Se iese greu din parcări. Pasul Bucin,
o altă încercare.
Repede-repede: Gheorghieni, Miercurea-Ciuc. Dranița e
înlocuită cu țigla. Îți sucești gîtul, ca de ﬁecare dată, după porțile
ungurești. Semne peste semne: soarele și luna, stele logostele,
laleaua, calea rătăcită. Preț de-o cafea, la Izvorul Mureșului,
admir trei motociclete ciudate cu număr de Belgia și uriașii
aferenți. Costume de piele cu îmbucături de argint, bărbi
ﬁoroase… Tîrgul Secuiesc, altă dragoste veche. Nu-i timp azi,
nu-i timp decît de-o zburătăcire pe Strada Vîntului… Iau
drumul spre Focșani, prin Munții Vrancei (spre a nu mai repeta
coșmarul personal numit Siriu), șosea ce nici nu știam că există.
Oprire la Nyerges, unde mă pierd o jumătate de oră prin
fantastica pădure de stîlpi funerari ungurești. Atîta lemn țipă de
neostoită durere, cioplită în fel și chip… Mai departe, alte
serpentine.
*
Vreo 60 de kilometri de curbe, aveam să-mi dau seama în
ziua următoare, trecînd munții cu totul. Stop: fotograﬁe
necesară. La o căruță cu roți de lemn, gata-gata să se desfacă din
osii, două vaci înhămate, o bătrînică abia ducîndu-le de funie,
iar moșul pufăind tacticos o țigară deasupra fînului… Cu sfînta
viteză neregulamentară, Focșani-Galați. Greu de oprit la
margini de drum în țara asta. Parcări rare. Și, unde mai există, îs
înțesate de gunoaie mari și mici… La Galați descopăr o familie
și niște povești de viață minunate. Poveștile, altădată. Orașul,
mîine.
*
Adică azi. Faleza Dunării, aglomerată. În ciuda vipiei

cumplite, lumea se plimbă, face sport, se simte bine. Eu nu.
Descopăr biserica fortiﬁcată (Precista) ridicată de doi frați
negustori brăileni încă din vremea lui Vasile Lupu. Un punct de
sprijin pentru ziua care se scurge de căldură tot la vale… Printre
blocurile fumurii, cîte o casă de demult, gata să se lase pe-o rînă.
Frumuseți din alt secol, care te fac să visezi la rochii lungi,
coafuri soﬁsticate, carnete de bal, muzică de fanfară… Într-un
contrast izbitor cu liniile drepte ale mușuroaielor mari și mici, se
înfoaie o casă decupată din visul unui îndrăgostit de Gaudi.
Coloane și statui, ferestre prelinse, balauri ieșind din temelii,
acoperiș beat. Nu, nu-i de rămas aici. Orașul nu pare prietenos.
Doar muzica de la o terasă e numai bună de pus la rană (Fă-mă,
Doamne, director de cramă, / Să beau zilnic cîte-o
damigeană…). La rana timpului pierdut, desigur…
Așa că direcția bac (înghesuială ca-n poveste…) și oprire
la Tulcea. O prăvălie turcească, în care se grămădesc toate
dulciurile pămîntului și o cafea fără egal. Te răsfeți cu baclavale,
dar îți face cu ochiul un ibric de aramă ciocănită. Vezi mîinile
care-au supus metalul căpos…
Oprire de tot la Jurilovca. Un sat în care casele cu stuf și
ferestre albastre se bat să supraviețuiască alături de modernități
răsărite parcă peste noapte. Biserica lipovenească e aurită de
soarele spre apus, s-a terminat slujba de seară, cîteva femei se
îndreaptă spre casele lor. Toate, încinse cu brîul Domnului, o
cingătoare cusută cu motivele zonei. Portul e mic, dar forfotește
de bărci: lumea se întoarce de la Gura Portiței. Lumea, adică
turiștii. La pescuit, foarte puțini se mai încumetă, ce să faci cu
peștele prins? Lîngă port, staﬁa Întreprinderii Piscicole: ziduri
goale, întunecoase, pancarte cu inscripția de care m-am
împiedicat peste tot în țară: DE VÎNZARE…
În coasta portului, hotelul plutitor Bella Marina. Pe lîngă,
bărci mari și mici, motoare puternice și vîsle, lipoveni care te
trag de mînă să te ducă într-o plimbare nemaivăzută. E tîrziu,
soarele s-a dat huța și s-a ascuns în stuf. Pe drumul de întoarcere,
case înghesuite de pomi și bolți de vie, cu struguri deja în pîrg.
La pensiunea Natașei, ﬁecare cameră e luminată de cîte o icoană
uriașă…
*
La drum, ăsta-i cuvîntul de ordine. Stînga-dreapta, nuci
rămuroși, adăposturi de taină în fața căldurii cotropitoare.
Undeva, pe un deal, o cohortă de centrale eoliene își întinde
brațele spre un cer de sticlă topită, rude fățoase, înstărite,
elegante, cu nasul pe sus, ale vechilor mori de vînt dobrogene…
Drumul spre mare taie lanuri de ﬂoarea-soarelui, cîmpuri
uscate, vlăguite, vii fără număr și, parcă, fără stăpîn, sau se
strecoară pe lîngă cetăți destrămate dintr-un timp în ruină și
mănăstiri (prea) semețe, descoperiri ale altor veri. Căldura
aleargă și ea pe-alăturea cu drumul.
Ți-a fost dor pînă și de șoseaua betonată care te scoate,
tîrîș-grăpiș, pe plaja de la Corbu. Pînă la nisip: scaieți
apocaliptici de-un stat de om, pîlcuri de zdrevițe amărîte, iarbă
pitică, ceva mașini și cîteva corturi. Plaja, aproape goală, cîte un
om ici-colo. Cea mai interesantă plajă din cele multe pe care ai
călcat, unde poți asculta în voie valurile și pescărușii, nu urlete,
manele și hăhăituri, unde nisipul și scoicile aspre nu-s acoperite
total de cearșafuri, șezlonguri, kilometri de piele goală și
gunoaie. Apa e verde, un verde adînc și ﬂămînd. Te îmbrățișează
tandru și tăcut, ca un prieten pe care nu l-ai văzut de mult tare.
Treci repede-repede peste întîlnirea cu cherhanaua dealături. Îți trebuie ceva timp ca să pricepi că zidurile terasei sunt
acoperite cu nenumărate cochilii de rapane. Nu-i de tine aici,
prea mulți pești, prea mult timp de așteptat. Drumul spre casă
trebuie să dureze pod peste Dunăre, dar primul gînd dictează
Brăila. Prin Munții Măcinului: gîrboviți, obosiți, fără putere,
fără semeție. Trecere de noapte cu bacul, sub lumini sclifosite.
Un oraș amorțit, care la ceasul acesta nu-mi spune nimic.
*
A doua zi, pe lumină și vînt, aveam să mă îndrăgostesc
iremediabil de centrul vechi, străzi întregi respirînd aer de
început de veac XX sau chiar de mai departe. Desigur, pe unele
clădiri cresc deja copăcei, dar cele mai multe sînt vii și poartă cu
demnitate istorii întregi. Semne pe uși și ferestre, pe cornișe,
frize, scări și balcoane dichisite în piatră sau ﬁer forjat. Biserica
bulgărească, simplă și severă. În parcul Traian, o minune de
orologiu albastru. Albastru, nu glumă, timp prefăcut în culoare
și atîrnat între cer și pămînt.
Cîțiva pași mai încolo, biserica grecească. Nimic nu te
pregătește pentru spectacolul exteriorului: ogive gotice lîngă
arcuri bizantine, turle și turnulețe, coloane clasice, vitralii.
Interiorul te amuțește de-a binele. Policandre cu mii de raze de
lumină înghețată-n cristale, strane cu capete de balauri cuminți,
icoane fără vîrstă. Liniștea e cuibărită peste tot, împunsă doar de
petice de culoare. Te apropii cu greu de catapeteasmă. Nu știi
unde să te oprești. Și, mai ales, de ce să te oprești…
…restul e fum și drum, întortocheată cărare înspre acasă.
De pe umărul drept, un pescăruș își țipă rătăcirea…


Marea are gustul buzelor tale.
În coapsa mea a cuibărit un pescăruș,
Nisipul mi se-atîrnă ca un copil de poale
Cu scîncete amare pe gleznă, la urcuș.
Valul se prăbușește: gravură în ramă.
Sub o scoică albastră îmi ascunzi un alt nume:
Jucărie de îngeri. Cine pe cine mai cheamă?
Departe un golem se dezbracă în spume...
Cu o foarfecă împart culoarea și vîntul.
Dimineața mă mușcă de mînă, sătulă.
Sarea ne-nghesuie, luminînd orb pămîntul.
Noi, limbi de foc într-o dezacordată pendulă...
Marea are gustul buzelor tale.
Pe umăr, un sărut ca o pasăre arsă.
Orologiul lihnit, sub privirile goale,
Toate morțile în apă revarsă...

Passionaria STOICESCU

„VRĂJITOR
ȘI VRAJĂ,
LAOLALTĂ...”

O

patimă smerită, trecută prin ﬁltre de poezie
adevărată, ne dăruieşte Mihaela Grădinariu în
noua sa carte Urechea lui Malhus (editura
Timpul, Iaşi, 2017). Consecventă cu sine, topind ﬁlologia şi
teologia într-un athanor liric sui-generis, poemele Mihaelei
Grădinariu întruchipează un fel de „plânsuri” contemporane
amintind de Efrem Sirul, de data aceasta către un Dumnezeu al
iubirii (Chivot cu trupul beteag), către unul al alter-egoului
(Numele umbrei) şi către cel al Poeziei (Poemul-cu-cruce).
Cele trei cicluri ale cărţii
surprind prin anvergura trăirii şi a
vitalităţii cuvântului, prin
încriptarea meşteşugită a laicului
îmbrăcat în strai bisericesc, prin
receptarea conştiinţei de sine, bine
temperată, devoalând maturitatea
creatoare a poetei prin muzici şi
ritmuri alternante, de la metrica
versului folcloric la cel clasic (cum
altfel, pentru o dirijoare de cor
bărbătesc, „Flori de măr”?!), prin
imixtarea nesperată a vechiului cu
noul, în conţinut şi formă.
Titlul cărţii trimite la una
dintre minunile Mântuitorului,
consemnată în Evanghelia după
Luca: Fiul lui Dumnezeu vindecă urechea slujitorului unui mare
preot, după ce unul din cei aﬂaţi în preajma sa i-o tăiase. Slujitorul se
numea Malhus. Văzând acestea, Isus i-a spus lui Petru: „Pune sabia
în teacă. Nu voi bea oare paharul pe care mi l-a dat Tatăl?” În
Evanghelia după Matei, Isus i-ar ﬁ zis celui ce a tăiat urechea
slujitorului:”Întoarce sabia la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de
sabie vor pieri”. Simbolistica urechii ţine de auzul peste ﬁre, iar
tăierea acesteia, de răzbunarea nejustiﬁcată. Muzicalitatea
poemelor, trimiterea la o anume recuzită muzicală marchează încă o
atenţionare asupra încifrării dorite şi izbândite de autoare. Poezia?
Taumaturgică şi închinătoare de pace!
„Reţeta” poeticii ciudate a cărţii, apropo şi de muzicalitate,
are fericite doze de sonuri şi teme din Miron Radu Paraschivescu,
Ion Barbu, Arghezi, Marin Sorescu, într-o ingenuă şi pătimaşă
asumare feminină. Timpul, Spaţiul şi Geneza se îmbină creator cu
triada Sfântului Pavel: credinţa, nădejdea şi dragostea, în toate
descântecele, încântecele şi litaniile cărţii, adesea cu structuri
oximoronice. O senzualitate pe cât de livrescă, pe atât de vie, cu o
armură de cuvinte bisericeşti, parcă pentru a sﬁnţi laicul din simţiri,
deﬁneşte poezia Mihaelei Grădinariu: După colţ, dimineaţa şi-a
prins rochia-n brâu,/ O fugăresc cosaşi şi greieri pe-ndelete.../ .../
Seara e doar o înşiruire de alte frici/ Legate, dezlegate cu mir şi cu
ceară...(Încă o zi fără tine mă pândeşte la colţ); Sărutare părăduită
undeva în amiezi (Pe furiş, din doi în doi) ; Cel mai departeaproape ţinut e ţinutul de mână./ Geograﬁi înnodate, hartă într-o
limbă păgână./ Desigur, mâna e doar un cuvânt, unul din multele,/
Litere somnoroase... Departele coasa-şi ascute. (Cel mai departeaproape ţinut); Noi doi, numai noi, pe muchia ﬁlei, golaşii..../ În
somnul furtunii, un înger ne mătură paşii (O zi-marionetă) sau: Foc
în candeli cu oloi,/ Gândurile l-amândoi,/ Cununie rostogol/ De peun deal pe cerul gol... (Îmi torni clopot de comând).
Un ”mini-dicţionar biblic” slujeşte deloc prăfuit, ci extrem de
viu, graţie talentului autoarei, la reuşite formule combinatorii, cu o
semantică aparte (vezi derivate şi familii de cuvinte – somnului
somn, semnului semn, deﬁniţii năucitoare: Împreună? Un alt
cuvânt fără casă; Soarele e un simplu verb reﬂexiv) şi o simbolistică
proprie pentru: chivot, seraﬁm, icoane, sﬁnţi, scriptură, clopot ►

● LITERE

C

hiar dacă, participând şi eu la discuţii, auzisem
destul de des, vorbindu-se despre hotarul
nevăzut de la capătul grindului, hotărârea de-a
merge singur acolo îmi venise oarecum pe neştiute, în vreo
noapte oarbă de primăvară când, obligat să mă culc odată cu
găinile, după încă vreo zi risipită aiurea, în netrebnicia leneşă a
ciupercăriei de la Caraharman unde, după ce drumurile se
scufundaseră-n zoaie, iar reţeaua electrică fusese spulberată de
crivăţ, în iarna trecută, nu mai aveam nici ştirile de la radio, nici
ziare, nici poştă, nici nimic altceva, în afară de poveştile noastre
din ce în ce mai gogonate şi mai zălude, cum ar ﬁ şi zvonul şoptit
cu chicot ascuns între palme, că Stalin s-ar ﬁ mutat deja la locul
său, călit în foc de bătălii, de sub tălpile iadului, şi alte
asemenea... E drept că nici înainte nu prea ştiam pe ce lume
trăim, din moment ce în tot satul, erau numai trei proprietari de
aparate de radio, pe care, după lungi insistenţe şi negocieri,
trebuia să le scoată pe prispă ca să auzim şi noi, ceilalţi, care ne
luam locul încă din zori, pe marginea şanţurilor sau ciuciţi pe
sub garduri.Iar de când nu mai venea nici poştă şi nici ziarul
Scânteia măcar, ne simţeam tot mai mult exilaţi undeva pe la
capătul lumii, după cum se şi bănuia de de multă vreme prin mai
toate satele de pe Capul Midia şi împrejurimi.
Căci se vorbea tot mai insistent printre bătrînii de la
Caraharman că, undeva, pe grind, la cotul îngust al Bugeacului
de dincolo de Bisericuţa, ar ﬁ existat, de când veacul, un hotar
nevăzut pe nisip, numai cât o poartă de hambar boieresc, poate,
sau ca un tiv himeric, de la un capăt la celălalt al grindului,
pesemne, peste care cine calcă din întîmplare se şterge cât-ai
clipi de pe lumea aceasta, spulberându-se nu se ştie unde şi
cum, căci nimeni nu s-a mai întors vreodată pe-aici, ca să dea
mărturie. E capătul lumii şi gata, spuneau bulgarii bătrâni, care
nu-şi părăsiseră turmele prin mlăştinişuri, ca să meargă, după
lege, la Cadrilater. Iar legende şi poveşti în toate limbile
babilonului dobrogean, găseai de la Năvodari, la Başpunar, câtă
frunză şi iarbă: Haide să vorbim degeabă, că şi-aşa n-avem vreo
treabă!, zicea domnul învăţător Ezarhu cu oarece tâlc strecurat,
cu toate că, după cât îl cunoştean eu, mai mult ca sigur el însuşi
se încumetase cumva, să meargă-n secret şi să ceceteze cu ochii

(de comând), mir, ceară, potire, cruci, litanii, raclă, Golem,
palimpsest, pocrov, paraclis, prohod, denii, iad, chilim, botez,
prescure etc.
Timpul curge în orologii fără sorţi, se drămuieşte în clipă,
secundar, ceas, în noapte-zi, în departe-aproape. Miază-noaptea
glisează din categoria timpului în cea a spaţiului. Aici merită
semnalate muchia şi colţul, deﬁnind un hotar nesigur, ce presupune
totuşi echilibrul într-un loc înalt, atât pentru concret, cât şi pentru
abstract: muchea ﬁlei; ...numele noastre se-agaţă de muchii
grăbite; Între două secunde, albastrul: chivot cu trupul beteag
(Chivot cu trupul beteag). Dar şi ochiul, pentru simţul de serviciu,
văzul: Uneori ﬁrul se rupe. Cuvinte-nnodate/ Păcătuiesc pe sub
pleoape, în ochiul-cetate, / În ochiul-mormânt, fără cruci au
statuie.../ Privirea - panglică de fum în căţuie...(Privirea,
panglică ruptă a maşinii de scris).
Şarpele, ca simbol falic al ispitei şi al păcatului (Şarpe
ﬂămând şi tandru, urcând înspre cald./ Mai sus de coapsă, noaptea
şi-a descusut un fald; ...În casă, răsuﬂare de jivină,/ Trup în
oglindă: ţăndări, jar,/ Zgârcenie de cămătar,/lumină...), aduce
izgonirea din rai, căderea pe pământ şi în moarte. Erosul devine
conştient de Thanatos. Poeta nutreşte o vie iubire Adamului ei
pământean, dar şi Poemului, idealului abstract.
Ciclul ﬁnal, Poemul-cu-cruce, stă mărturie crezului autoarei
despre condiţia Poetului şi a Poeziei: Prin ruinări de gânduri,
unde-nﬂoreşte viul: Pomii se joacă de-a raiul. Eve-Marii
colecţionează sâmburi şi vinovăţii (vezi Ion Barbu: ”Căci vinovat e
tot făcutul / şi sfântă nunta, începutul”); Noli me tangere, pahar de
pierzare e gândul,/ Din întuneric, poetul moare născându-l .../ Căci
moartea-i doar o rimă, poete credincer...; Diluviu de patimi.
Poemul. Nimic din nimic. (Noli me tangere), şi iar Pământ în
sânge. Vorbe în pământ,/ Versuri din lut, golemi ﬁravi plângând.../
Vai, iadul a-ngheţat din doască-n doască,/ Decor pentru icoane cu
strămoşi,/ Însângerate mere dau să crească,/ Pe degete de heruvimi
bărboşi...(Prin ruinări de gânduri).
Faţă-n faţă cu Iubirea şi Moartea, cu frumuseţea şi urâţenia,
cu ﬁerbintele şi recele, pictând angelic şi apocaliptic, prin cuvinte,
poeta e, când un Bosh feminin contemporan, în „Grădina
plăcerilor”, când un Daumier, în care Moartea (bătrâna agonizând)
priveşte melancolic la tânăra/copila care a fost:Trupul acesta, carul
de luptă regal,/ Poartă-şi coroana – blestem triumfal.../ Departeaproape: războaie, trădare, tăcere./ Trupul acesta îmi dă porunci
tot mai grele./ Trecut, trecătoare, a trece, trecut - petrecut –
netrecut... (Trupul acesta, carul de luptă regal). A recunoaşte în
tine Moartea ca o soră de lapte, de fum şi de coasă, mi se pare o
asumare gravă a condiţiei umane, a condiţiei poetice: Ce femeie
mai eşti şi tu, Doamnă Moarte,/ Cu rochia ruptă şi timpul agrafăntr-o parte,/ Cu sânii la spate, sleiţi, alăpând nenăscuţi pe hotare,/
Gânduri ﬂămânde-mpungându-se care pe care.../ Ce femeie
nehotărâtă şi mută,/ Ascunsă-ntre cer şi pământ, decolorată
derută.../ Nici casă, nici masă, nici icoană-n ştergar.../ La răsărit,
îngerii dau noaptea cu var. (Ce femeie mai eşti şi tu, Doamnă
Moarte)
Registrul acestor poeme e unul grav, solemn, în care Poezia
face corp comun cu autorul. Ludicul muzical din descântece şi
încântece, suavitatea şi melancolia mărturisirii nemărturisite a
trăirilor catifelează rodul lecturii prin sinceritate şi adevăr: Fără
preget, poemul din noi se înfruptă. (De ursită, de iarnă buiacă şi
caldă)
O profesiune de credinţă, citeşte „o artă poetică”: Locuiam
într-o pasăre, într-o pană de scris./ Până când poemul cu un sărut
m-a ucis: Când vrăjitorul şi vraja convieţuiesc în această lume
ternă-eternă, fericit-nefericită.

lui care-i treaba pe-acolo. Numai că nu voia să recunoască
deschis, ca să rămână neclintită ideea că el treburile astea şi
încă multe altele le putea desluşi foarte bine şi fără să ﬁe nevoit
să le cerceteze la faţa locului. Mai ales că l-am auzit de-o sută de
ori spunând că lumea ce ni s-a dat e, de la bun început,
îndeajuns de largă, lălâie şi deşirată pentru nişte goange
deşucheate, ca noi, care se vântură aiurea, pe toate cărările, fără
să ştie prea bine de unde vin şi încotro se duc:
– E he, he, care lumea cealaltă!? Păi, de unde ştim noi că lumea
cealaltă nu-i chiar asta, de-aici, care, orişicum, n-a fost şi nu va
ﬁ niciodată, a noastră, ﬁind croită pentru snamii şi cantauri,
după cum prea bine se vede pe toate gardurile! Ia, uite la alde
Luca Ana şi cu Dej sau la toţi politurcii-ăştia, de-acilea! Ştim
noi cine sunt ei, de unde vin, un' se duc şi care-i rostul lor pe
potecile noastre??? Nu ştim, dar tot e bine că nu ne-am întâlnit,
deocamdată, cu vreun căpcăun, ceva sau chiar cu Tahu-Tahu
Omu' dă Fier, în persoană! Ca să nu mai vorbesc de toată
dezordinea şi nimicirea pe care-am făcut-o cu naşterea noastră,
tulburând zadarnic pacea limpede şi statornică a lumii dintâi.
Aşa că, stârnit de cugetările astea şi turbat de plictiseală, mă
hotărâsem să împrumut într-o bună zi, unul dintre caii care
păşteau în libertate printre bălţi şi să dau o goană prudentă
înspre Gurile Dunării, ca să văd eu, cu ochii mei, cum se face de
se încheie pământul pe-acolo şi să încerc să pricep cu mintea
mea de-atunci, de ce lumea asta, în care totul merge de-aîndoaselea, nu-i deja lumea cealaltă.
Singur ca Iuri Gagarin, în ceaţă, din moment ce, după atâta
alergătură şi zadarnice încercări de-a convinge pe cineva,
prieten sau duşman, ca să mergă cu mine pe-acolo, a trebuit să
mă hotărăsc, ca să plec singur, căci se-apropia toamna când
începeau, cu chirăială şi cu blesteme strigate la cer,
devastatoarele cote de alimente, apoi, întâmplătoarele incendii
de vegetaţie, tocmai la vremea când bălţile mai îndepărtate se
revărsau sub vântul de nord, rând pe rând sau toate deodată,
trecând peste praguri, ca să inunde mântuitor plaurii şi cărările
dintre sălcii, într-o devălmăşie curat ca la capătul lumii: locul
adică, unde totul se termină deodată şi, dacă mai îndrăzneşti un
singur pas, te trezeşti ﬁe legănându-te ca pitpalacii, prin cer, ﬁe
rătăcind ca musca, pe tavan, cu capu-n jos şi cu tălpile-n sus,
vreau să spun, pe celelalte cărări, de pe faţa întoarsă a capacului
de piatră şi de pulberi cu ochi, care-i lumea aceasta. Deoarece
eram deja de acord cu faptul că lumea-i rotundă ca o piatră de
moară, aşa, dar cu două feţe oarecum la fel rostuite de mila,
înţelepciunea şi îngăduinţa Domnului nostru preamilostiv:
una, deasupra, iar alta, dedesubt, ﬁind iluminate tot pe rând de
acelaşi soare; soarele nostru, adică, dinadins se scufunda în
ﬁecare seară, sub podul de pământ şi de piatră al Dobrogei, ca
să-i lumineze şi pe rătăciţii-ăia de dedesubt, la care, iată, mă
pregăteam să mă-adaug şi eu, sătul până-n gât de laptele şi
mierea care ni se tot promiteau zilnic, pe faţa asta a lumii.
Aducându-mi eu aminte cu ocazia asta, şi de Strabon
bătrânul, care, la alt capăt de lume şi veac, scrisese că la Scythia
Minor nu răsare mereu acelaşi soare, pentru că soarele cel
vechi, odată apus, se scufundă deﬁnitiv în abisul de dincolo de
marginea lumii, de unde nimic nu se mai întoarce la lumina
dintâi.

De-aceea, cred, când, pe la sfârşitul lui mai,
încetasem să mai facem focul la sobă, mă mutasem într-o
chiţimie bulgărească, de lângă fântână, unde baba Ivanca,
umblând şoldiu şi cocoşat, pe patru cărări deodată, îmi aducea
de câteva ori pe zi, tocana, ﬁertura şi ouăle, căci fructe sau
legume îmi luam şi singur, de pretutindeni, din moment ce nu
ieşise încă moda-asta de-acum, ca omul să-şi îngrădească până
şi zarzavaturile. Hotărâsem deja că misiunea mea de căpătâi
trebuie să ﬁe încercarea de a desluşi, cât de cât, taina hotarului
acela despre care se vorbea pe la toate răscrucile, cam fără de
sine. Mai întâi, ﬁxasem o dată precisă şi irevocabilă, pentru
expediţia mea deﬁnitiv hotărâtă, la capătul lumii: unu, zero,
nouă (întâi septembrie pe anul în curs), carevasăzică – dată
calendaristică uşor de ţinut minte şi foarte potrivită pentru
călătorii, în general, căci foarte rar se iscau mari incendii de
vegetaţie şi revărsări însemnate, mai înainte de Înălţare. Uşor
de ţinut minte, dar aproape imposibil de identiﬁcat, din moment
ce nu ştiam niciodată în ce zi sau în ce lună sorocită mă aﬂu. Pe
urmă, am început să tai câte-o linien grindă, pentru ﬁecare zi care-a
trecut (zadarnic, ca de obicei) şi să
număr alandala, pe degete, câte zile
au mai rămas până la ziua bănuită a
expediţiei deﬁnitive, ceea ce părea
să dea o justiﬁcare şi-un sens
sihăstriei mele de la marginea
întregului pământ locuit, cum scria
tot Strabo despre Scythia Minor. Iar
zilele treceau mai uşor, pe măsură
ce croiam mereu alte şi alte planuri,
căutând să stabilesc în detaliu, atât
mijloacele, primejdiile posibile, cât
şi itinerariul pe coama de şalău
afumat a grindului Chituc.
Pe măsură ce se-apropia
toamna, însă, deveneam tot mai
neliniştit, învârtindu-mă de colo
până colo, ca şi cum aş ﬁ vrut să
revăd şi să-ating din nou ﬁecare
obiect de care mă lega o oarecare
amintire semniﬁcativă. Dar veşnic
nemulţumit şi torturat de senzaţia
că am uitat ceva esenţial, care ar ﬁ
putut să năruiască-n ridicol orgoliul

Ioan Florin STANCIU

DINCOLO
meu secret, de explorator la izvoarele Styxului sau la porţile
scufundate-n pustietate, ale Sumerului. Mai ales că în chilia
mea din chirpici muruiţi, pe care străvechii proprietari trebuie
să ﬁ zidit-o pentru vreo bunică nevolnică, dar pizmaşă şi rea de
gură, aveam un pat militar cu rame metalice, o găleată, o cană de
tablă frumos împuşcată şi două cărţi inﬁnite: Biblia şi o ediţiepoche a Contelui de Monte Cristo, pe care le citeam cu rândul,
fără vreun plan anume, ca să nu păţesc precum legendarul
măgar al lui Buridan, care, aşezat între două grămezi cu lucernă
înmiresmată, murise de foame, pentru că nu reuşise a se hotărî
cu care să-înceapă.

Într-o zi, pe la sfârşitul lui august, după cum bine ştiu
acum, deşi atunci nu ştiam, a trecut pe uliţă un negustor din
acela rătăcitor care, cocoţat pe capra din salcâm îmblănit a
căruţei sale cu doi cai osteniţi şi cu coviltir din rogojini
îmbrăţişate în straturi succesive, ca ceapa, striga, de vuia satul:
Geamuri, rame, călindare, icoane, oglinzi şi tablouri avem!
Apoi, după ce se oprea o clipă, pentru ca liniştea uleioasă a
locurilor să-i rumege vorbele, o lua şi mai tare de la capăt,
adăugând sacadat: Tot ce vrem, asta-avem! Tot ce vrem, de
toate-avem! Astfel, pe numai un pumn de monede colivăreşti,
devenisem proprietarul unui calendar cât palma, lipit cu dichis
pe spatele unei oglinjoare la fel, unde m-am redescoperit mai
încruntat şi mai negru decât mă ştiam eu de pe oglinda bălţilor
din celălalt an. Dar numai după ce-am încercat să desluşesc, cu
vârful unui ac de darac, cam câte zile mi-au mai rămas până la 1
septembrie, mi-am dat seama că esenţială era, în primul rând,
data exactă a zilei în care consultam calendarul. Cum era foarte
puţin probabil ca oarecine dintre vecini sau dintre trecători să
deţină o aşa zadarnică informaţie, m-am aventurat prin hăţişul
lanţurilor spiralate de păducel spinos, dinspre Ghiaurchioi şiam bătut în fereastra cât batista, a ţestosului împietrit care, la
umbra unui nuc uriaş, închipuia casa domnului Ezarhu:
– Mă băiete, mi-a spus el, ca şi cum s-ar ﬁ străduit să-mi
răspundă la întrebare, omul este cu adevărat liber şi fericit
numai atâta vreme cât poate trăi, fără să-şi numere zilele şi orele
vieţii şi, tot aşa, fără să-i pese în care anume, din puzderia de
lumi posibile, i-a fost dat să trăiască. Dar ca să nu zici că-ai
nimerit iar, peste vreun bulumac nesimţitor, aﬂă că taman astăzi
este 15 august, când păleşte lumina şi se schimbă vânturile –
ceea ce eu ştiu, nu pentru că umblu cu calendarele pictate pe
palme, ci pentru că azi e taman sărbătoarea de Adormirea Maicii
Domnului, pe care chiar se cuvine s-o ştim şi noi, pribegii de
rând, de vreme ce suntem ﬁii lacrimilor Sale!

Mai aveam doar două săptămâni aşadar către plecarea
în Necunoscut sau, mai degrabă, în Marea Trecere, cum aş ﬁ
vrut eu să-i spun, dacă nu m-ar ﬁ jenat faptul că se şi găsise
cineva care să-o numească aşa, cu mult înaintea mea. În linii
mari, planul părea bine elaborat, iar eu îmi petreceam vremea
tăind câte-o cifră de pe calendarul-oglindă, tot mai prudent şi tot
mai atent la amănunte. De pildă, văzusem un excelent bidon
smălţuit, pentru apă, pe la muncitorii trimişi de consulatul turc,
ca să rezidească geamia Murad-Sultan, prăbuşită-n genunchi,
de când cu marele cutremur de la 1940. Astfel, după îndelungi
târcoale pe-acolo şi proﬁtând de forfota mulţimilor pestriţe, din
drum, reuşisem pe la sfârşit de lună, aşa, să strecor bidonul acela
sub un halat şi s-o tai lipa-lip, înspre casă. Când, în umbra unui
vişin de pe cealaltă parte a uliţei, hopa şi dom Ezarhu, zâmbind a
râde şi ﬂuturând tainic din degete:
– Apoi, măi nepoate, dacă tot ai
intrat în afaceri cu turcii, n-ar
strica să-ţi reamintesc în trecere,
a ş a , i s t o r i o a r- a i a v e c h e , a
părinţilor lor, despre cămila care,
vrând musai să capete coarne, şi-a
pierdut, mai întâi, urechile.
–Adică!?
– Caută, adică, să-ţi păstrezi
capul pe umeri şi urechile cât mai
bine lipite de cap! Ei, las' că ştii tu
care-i tâlcul, nu mai face pe
nastratinea, pe-acilea...

Am ridicat din umeri ca
turcu' la-împărtăşanie şi-am trecut
drumul înspre ograda noastră,
unde iavaş-iavaş, am adăugat şi
bidonul acela, la bagajele mele
deja pregătite-într-o cămăruţă de
taină.
Calul larg priponit, pe care
pusesem ochii, de la bun început,
păştea desigur pe-acelaşi tăpşan
verde dinspre Corcodelu Alb, la
cotul de vest al lagunei.
►
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Îl veriﬁcam în ﬁecare zi şi-l
adăpam cu apă proaspătă, ori de câte ori mă asiguram că nu-i
nimeni pe-acolo. Important este că iapa aceea fumurie şi
înstelată ca ceaţa de pe Calea Robilor se obişnuise cu mirosul şi
cu prezenţa mea, pufnind fericită când mă apropiam prin umbra
pletoasă a sălciilor, unde pitisem deja şeaua cu bidonul de apă şi
celelalte: toporişca, felinarul, chibriturile, în aşa fel încât, pe
întâi septembrie, dis-de-dimineaţă, să ﬁu călare pe cal şi gata de
drum. Numai că uneori lucrurile se leagă cam ciudat între ele, iar
în dimineaţa îndelung aşteptată, m-am trezit neobişnuit de
târziu, căci umbra minaretului abia zidit întreg, peste drum,
împiedicase lumina soarelui să pătrundă prin uşa întredeschisă a
cămăruţei mele şi să mă trezească în zori. Pedeapsa lui Allah,
măi ghiauri, abătută asupră-mi, pentru bidonul acela smălţuit
care mă aştepta zadarnic, prin pălămida dintre sălcii, bine
pregătit pentru saltul în Marele necunoscut.
Şi totuşi, pornit la drum mai devreme decât m-aş ﬁ
aşteptat, am zărit, plutitoare parcă, zidurile cariate de pe
Bisericuţa şi plopii frânţi de crivăţ, care străjuiau locurile, căci
iapa mea înstelată, fericită că a scăpat din pripon, la lărgime,
alergase tot timpul fără îndemn pe drumul şerpuit, de pe nisipul
bătut, care se îngustase tot mai mult, sugrumat între gheare
zburlite de ţipirig şi între tufe de porumbar încîlcit, unde nisipul
era uscat şi bine tasat de tractoarele cu remorci care căraseră
talienele şi acareturile lipovenilor înspre Gura Portiţii.
Localnicii numiseră Bisericuţa nişte ruine anistorice, care
străjuiau, de veacuri, un apendice de nisip şi de plauri din
marginea de sud a lacului Zmeica, unde, cică, odinioară, Sf.
Gheorghe ar ﬁ răpus un balaur înaripat, foarte aproape de
laguna-golf Goloviţa, căreia turcii îi ziceau, la fel de enigmatic,
Pragul sau Poarta Bugeac. Cîţiva istorici, printre care şi Radu
Vulpe, vorbesc despre un castel roman tardiv, poate chiar cel
numit, pe harta genovezului Antonio Zotta, Castel Negro sau,
alteori, Civitas Nigra. Altul, probabil, decât cel numit de turci
Caraharman, întrucât, de pe o hartă mult mai veche a Daciei
Romane, reiese că acolo a fost, de fapt, doar un castru vremelnic
al trupelor auxiliare - castella.

Apoi am coborît cu tălpile goale pe alintul cald al
nisipului de cuarţ sarmatic, brodat migălos cu milioane de scoici
roz-sidefate, care multiplicau la inﬁnit razele sﬁoase ale
soarelui, aparent scufundat încă, pe sub valurile îngenunchiate
ale depărtărilor.
Un canal relativ îngust de apă verzuie se ivise ca-n basme,
peste limba de nisip a grindului, la o aruncătură de ochi mai în
faţă – un boaz, lat de vreo zece-cincisprezece metri, care tăia
oblic limba îngustă a grindului, ﬁind semnalizat de departe de
pîlcurile vesele de lozioare şi de salbă moale, în faţa cărora
străjuia o barieră verde-galbenă din păiuş, rogoz, bălănică şi
alior, năpădite cărunt de constelaţia lactee a melcilor. Era o
vreme fără de vreme, cu un cer vertiginos înşurubat în senin, dar
afumat ameninţător pe margini, ca o sticlă de lampă. Doar briza
tremura adiat printre trestii, iar lăstunii târzii se învolburau chiuit
înspre cuiburile lor din malurile friabile ale Capului Midia, care
rămăsese departe, între voalurile de umbre albastre ale Pontului.

Nu îndrăzneam totuşi să trec, pe picioare, braţul de apă
ivit peste noapte în drum, aşa că-am scos şeaua şi căpăstrul

calului, care-a şi alergat vesel înspre tăpşanele verde înţelenite,
din stânga. Astfel, m-am plimbat legănat, ca o curcă plouată, pe
ţărmul acela nisipos, aşteptând vreo barcă pescărească, ceva.
Până când chiar a apărut din labirintul de trestii, luntrea cătrănită
a lui nea Anton Grabcenko, prieten vechi cu bunicul meu
Ezarhu, care m-a recunoscut deîndată, dar m-a sfătuit învălmăşit
şi înfrigurat să rămân pe partea mea, a grindului sau să fac
drumul înapoi, fără să mai cuget zadarnic la ce-ar putea să ﬁe
dincolo, în ţinutul lui Baba-Iaga şi Papaş-Ciortea, unde mereu
se şterge cineva de pe faţa ast-a pământului, după cum mai
alaltăieri, îl ştersese văzduhul pe Mişa Halchin al lor: zdarovan
maladieţ drujeschi, pe care-l căutaseră zadarnic, mai bine de-o
zi şi-o noapte, ca să-i găsească doar urmele pe nisip, care se tăiau
deodată chiar la graniţa-aceea fără de graniţă, unde ei puseseră
mai multe semne de-avertizare, ca să nu mai calce nimeni peacolo şi, mai ales, vreun bolvan rătăcit, cam ca tini, aşa.
Căci Pragul acela straşnic se aﬂa chiar în cărare,
foarte aproape de unghiul nestatornic în care limba de apă
galben-verzuie a Goloviţei se întîlnea cu dantela veşnic albastră
a mării.

La insistenţele mele repetate şi nesăbuite, bietul
pescar, cu toată ruşinea ce-o avea faţă de gaspadin Iazarhu, s-a
înduplecat să mă treacă peste canalul ivit fără veste-n cărare, dar
cu condiţia să mă-însoţească apoi, pas cu pas, până acolo, căci
căutătura şi vorbele mele i se păruseră cam zălude, ştiind şi el că
pe smuciţi şi pe surzi n-ai cum să-i îndupleci sau să-i domoleşti
cu doar două-trei vorbe. Astfel încât ne-am apropiat umăr la
umăr de istmul acela de nisip, stîngaci îngrădit cu crengi de
cruşin şi cu două ﬂamuri din ţoale sfîşiate, aninate pe araci de
stuf înlemnit, dar ne-am oprit amîndoi deodată la vreo trei paşi,
contemplînd nemărginirea cu ochi ﬂămînzi şi torturaţi de soare.
Zenitul dispăruse-n goluri înalte, iar orizontul nu mai cobora
nici el printre apele morţilor. Dar eu, copleşit şi deochiat dintrodată, m-am apropiat hipnotic de primul semn, ca să-l cercetez
mai îndeaproape.
– Hai să facem o proba mai întîi, zise lipoveanul, venind de
undeva, din spate cu o broască ţestoasă de câmp, pe care o ţinea
răsturnată pe-o singură palmă, ca pe-un castron cu plăcinte, în
vreme ce biata lighioană îşi pedala necontenit picioarele ei
scurte şi solzoase, terminate cu gheare negre şi coroiate, de
căţeluş.
Pe urmă, pescarul mătură cu vîrful piciorului drept cîţiva araci
din gardul improvizat de tovarăşii săi şi puse atent ţestoasa pe
labe, chiar la hotarul imaginar al acelui spaţiu solomonit,
făcându-mi semn să rămîn nemişcat, cu o palmă larg deschisăînapoi şi cu un deget strâns lipit de buze. Întrucât, urnită brusc
de un tainic resort interior, broasca prinse viaţă, făcu vreo trei
paşi nesiguri înspre zona interzisă, cînd, sub ochii noştri
buimaci, îi dispăru botul şi jumătate capul, retezate parcă de o
sabie nevăzută; apoi, capul întreg şi gîtul, pînă la marginea
carapacei şi, în sfîrşit, animalul întreg se şterse, fără o umbră
măcar, în cercul de transparenţe legănate din faţă, care semăna,
aş zice, cu o fereastră de submarin fantomatic, tăiată în
incertitudinea eterică a văzduhului toropitor.
– Acum e rîndul meu!, mi-am şoptit împăcat, căci oricum,
trebuie să recunosc că n-am fost niciodată prea încântat de
lumea în care mi-a fost dat să trăiesc!
Şi,fără remuşcări sau iluzii, am
făcut un salt larg înspre poarta aceea
nevăzută, dar cutremurător de
prezentă. Cîteva clipe, am continuat
să văd peisajul din jur, lozioara,
migdalii, papura, stuful şi lişiţele
întărâtate de apariţia neaşteptată a
unui banc de obleţi. Mi-am văzut
până şi urmele tălpilor goale, din
afara fostei îngrădituri, dar, pentru că
trupul meu, încă drept, nu lăsa
nicăieri nicio umbră, am închis ochii
şi-am căutat orbiş vreun sprijin ceva,
pe când în spatele meu, s-a închis, ca
o pleoapă somnolentă, o poartă de
umbre. Când, peste un minut, o oră
sau, poate, un an, am deschis ochii,
eram într-un fel de chilie
mănăstirească din piatră-afumată,
iluminată-n adieri legănate de-o
candelă cât un pumn de copil, a cărei
luminiţă se scufundase domol în
uleiul vâscos, mai pâlpâind totuşi
aproape-departe, ca o stea abia
bănuită din al nouălea cer, lăsând să
se-întrezărească totuşi chipul
înlăcrimat astral, al Fecioarei, pe-o
icoană cît palma, suspendată
deasupră-i. Dar numai după ce miam mai obişnuit ochii cu apusul acela
de ape însângerate şi de-întunecimi
violete, l-am zărit şi pe domnul
Ezarhu al nostru, îngenunchiat cu
umilinţă pe podeaua granitică, şi cu
fruntea strîns cuprinsă între palme:
– Ia, dacă tot te-ai încumetat pânăaicea, nepoate, ţi se cuvine o
învăţătură măcar.
– Adică?
– Adică, bine-ar ﬁ să ţii minte, măi
gagarine, că totul e Duh şi că nimeni
nu va vedea niciodată nimic din ceea
ce nu-i de văzut pentru ochii de om!

crochiuri în par(ad)is
Cristina HERMEZIU

**
încearcă-l
cu un băț de chibrit,
cerul de mâine.
să mergem.
**
hai să ne batem
în melancolii
ai spus
și nu știu cum
am scos
ca din joben
lumina aceea bolnavă
dintr-un restaurant
fără nimeni.
**
să-ți treci
carnea prin timp
să-ți treci
carnea prin timp
abia apoi
se aude
sunetul
acela
care leagă
fruntea de frunte
inima de inimă
venele între ele
ca un mănunchi
de cabluri

am probat o rochie
pe chei la Denfert
toți hulubii
cu ochi de rubin
au coborât din
văzduh
de parcă cineva a
scăpat
un pumn de grăunțe
între traverse.
**
am împăturit timpul
i-am îndoit muchiile
l-am făcut avion
(hârtia kraft nu trage
apa
iar apele Styxului,
se știe, sunt uleioase)
am scris între pliuri
cele mai frumoase
măscări
de neșoptit
cuvinte de iubire
să-mi spui
când ajunge
să-mi spui.

cosmice.

**

**

c'est beau l'amour
strigaseră băieții din
cité
cu tricouri ronaldo

pe lume e iarnă
trupul e copt
trupul e copt
pe un pod de gheață

peste un timp
cartierul va ﬁ ras de
pe fața pământului

liiiins
de rîul
subteran
șșșșșșșșșșșt
**

ﬁerul forjat al
balcoanelor din
dantelă
dat la topit
la pierre de taille
clădită în cuburi
ecologice

uleiul încins al Senei
spre seară
lama aproape rece
mirosul de iarbă
coaptă.

banca noastră
tăiată cu bomfaierul
picioarele retezate
cu faiul

**

peste sute de ani
se vor descoperi
rădăcinile ei

(m-am strâns în mine
în metroul 6
ticsit de americani
frumoși și guralivi)

pulsând
ca un neon defect
în catacombele stinse
ale orașului lumină

● LITERE
Nicolae TURTUREANU

conotații

MITOLOGICALE

E

cel puțin ciudat, citind o Antologie lirică, recent
apărută (Gîndul și șoapta), să te descoperi,
oarecum portretizat, într-un timp auroral și
aproape imemorial. Desigur, îl știam, poemul, la vremea
apariției dintîi (1976, în volumul Aniversarea unui crin), dar
autorul, Titus Vîjeu, bănuind că l-am uitat, mi l-a (re)trimis acum,
insinuat într-un splendid aranjament muzical și amical, ce-i
deﬁnește întreg demersul poetic. Strofa în care, uimit, îl revăd pe
cel ce eram în urmă cu, ehei!, patru decenii (Te citesc, poet cu
barba blondă/ca un lan uitat în iarnă-nvins/ce melancolii te-au
mai încins/lîngă larma lumii, rubicondă?) e parte dintr-o
Nocturnă sentimentală, dedicată prietenilor ieșeni. Mai identiﬁc
acolo: un poet cu ochelari/fumurii ca o pădure-n ceață (...); un
poet cu coama albă,/pinguin semeț și totuși trist/cu aureola-ți de
artist/adunînd iubirile în salbă; un poet suav, un crin/coborînduși trupul pe colină,/memorînd corabia divină; și mai sînt și alții,
cu izvorul prim în Eminesc.
Nocturna sentimentală a lui Titus Vîjeu ar ﬁ putut
ﬁgura ca motto la o altă carte, Poezie și confesiune, datorată lui
Daniel Corbu, cel descins din Vînătorii Neamțului și-ai Ozanei
humuleștene, și integrat, de vreo două decenii, spațiului cultural
ieșan. Pornind de la ideea că (prin deﬁniție) poetul este un solitar
solidar, Daniel Corbu, în tentativa de-a conﬁgura o poetică a
locului (binecuvîntat, să recunoaștem), a convocat/ provocat la
confesiune 12 poeți plus 1 – care este el însuși. Cartea e
importantă în primul rînd prin faptul că ne încredințează
mărturiile, la ceas de taină și de veghe, ale unor poeți precum
Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, mult prea
grăbiți să treacă la cele veșnice. Simptomatic e faptul că, după ce

au trăit niște ani (buni?răi?) în alte locuri (Ioanid – la Bacău;
Ursachi - în ”Țara tuturor posibilităților”; Ivănescu – în
București), s-au reîntors la Iași – oraș deopotrivă detestat și
admirat de ei - și de alții care i-au precedat sau i-au urmat. Pentru
Mihai Ursachi, din Țicău se vede Cerul cel Mare, cerul altfel, ca
niciunde-n alt loc. Deși în timpuri post-estudiantine, Cezar
Ivănescu a fost unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai
urbei, revenit deﬁnitiv aici, se simte reîncărcat de energii
pozitive: Dacă nu aș ﬁ trecut prin Iași în studenție, nu aș ﬁ
cunoscut ideea de ”centru al lumii”.
În pandant cu mitologia locului, se conﬁgurează o
mitologie personală. Intervievat și omagiat la împlinirea a 60 de
ani (în 2001, așadar), Magistrul din mahalaua celestă Țicău
ricanează: Nu e o mare bucurie ca un poet să ajungă la șaizeci de
ani. E chiar o tristețe. A mai trăit doar trei ani. Și, ca și cum ar ﬁ
vorbit deja de dincolo: Am trăit doar pentru poezie. Nu las în
urma mea nici moșii, nici copii, ci numai poezii.
Și Cezar Ivănescu ar ﬁ putut spune la fel. Ioanid
Romanescu chiar o spune – cu deosebirea că, simțindu-se Poet
al uriașilor, Ioanid a lăsat în urmă trei căsnicii și doi (minunați)
copii: Poate că tocmai de aceea femeile de care m-am despărțit
(în unele cazuri, numai formal) nu mi-au reproșat niciodată
nimic; și-au dat seama că – mai presus de orice – iubesc poezia.
Mai mult încă, bietul Ioanide se complace în a crede că iubitele
– concomitente sau alternante – îs geloase nu una pe cealaltă, ci
pe poezia lui care, nu-i așa?, îl conﬁsca mai mult decît ﬁecare
dintre ele ar ﬁ putut s-o facă... Desigur, aceste - și alte – devoalări
ale unui teritoriu intim deopotrivă iubirii și poeziei, trebuie citite,
dincolo de litera lor, și ca niște mitologicale de care orice poet se
dorește/se crede, sau chiar este însoțit...
...Dar ce frumoasă despărțire,/într-un oraș
sentimental..., îmi recită Daniel Corbu, dintr-o Nocturnă de-a
mea, pe care, zice dumnealui, o știe ”din liceu”. La care eu,
plăcut atins în amorul propriu: ...toată viața (dialogul e din 2001)
am fost îndrăgostit. Cel mai trist lucru din lume, mai fără de
speranță, este atunci cînd nu mai iubești pe nimeni.Situație pe
care nu pot să mi-o închipui.
Nu mărturisesc închipuirile mele de astăzi. Dacă nu
cumva am și făcut-o...

Liviu ANTONESEI

DOUĂ POEME
MEMORIALE
Nu contează…
Nu contează dacă e Nilul, Dunărea
sau oricare altă apă – viața explodează
pe orice mal și pe toate țărmurile,
dulci sau sărate, nu contează…
Și undeva în memorie, departe,
ca prin ceață, de dinaintea marelui
cutremur de acum patruzeci de ani,
sosind ca printre tuneluri ruinate,
printre ziduri din care-au rămas ﬁerăstraie,
întrebarea lui Eugen, naivă, copilărească
și cu totul tulburătoare:
Poate să apară un Proust, un Rimbaud,
pe malurile nămolosului Bahlui
sau doar pe cele iubite de zei ale Senei?
Și unde e Eugen? Unde Mihai, unde Val?
Unde sînt craii eleganți și țanțoși
ai neînsemnatei noastre așezări?
S-au dus și ei unde trec toate
numai apa rămîne mereu!

Maria TRANDAFIR

Cu voia sau fără voia noastră…

„PĂMÂNTUL E MIEZUL PARABOLEI”

T

itlul cărții lui Aurel Brumă (Arca de lut,
Editura Performantica, Iași, 2017) este incitant,
ﬁe și pentru simpla trimitere la mitica Arcă a lui
Noe, menită să asigure continuitatea vieții după potop. Arca lui
Aurel Brumă este destinată păstrării operei sale, este însăși opera
sa, din care a selectat secvențe ilustrative, cu deosebită
încărcătură ideatică și emoțională; el, constructorul și stăpânul,
va închide arca pe dinăuntru, rămânând alături de personajele
sale, ,,viețuitoare” diverse ca statut social, pe care le-a cunoscut
și le-a recreat; dar nu tot el o va deschide, pentru a-și elibera
personajele și a le permite ieșirea în lume; această menire - și
șansă - va ﬁ a cititorului, care va descoperi, cu uimire
nedisimulată, o umanitate fascinantă.
Stăpân al acestui univers, cu oameni pe care i-a decupat din
poveștile lor și i-a desprins din ﬁlmul unor întâmplări - și din
cuvinte, Aurel Brumă ne propune chipuri unice prin calități
umane, dar și prin defecte ce le scot din sfera omenescului.
Cititorul va întâlni gazetari, ﬁlozoﬁ, doctori, pictori, scriitori,
savanți, ingineri, azilanți, călugări, ierarhi, jandarmi, pușcăriași,
torționari, criminali, pe de o parte, și copii (nepoți), tineri (ﬁi și
ﬁice), bătrâni ( bunici), soți și neveste, care au trăit o poveste pe
care au relatat-o cuiva care știe să asculte sau care a fost
observată de cineva care se pricepe să recreeze viață, pornind de
la cele aﬂate. Acela ﬁind naratorul.
Eul auctorial, disipat în suferințele și bucuriile personajelor
sale, se regăsește pe sine, după ce și-a împlinit menirea de a
dezvălui lumii viața celor care au fost, urmărind existența lor,
dramatică în fond, guvernată de un ,,a dori” și frânată de un ,,a
putea”... Ca un arheolog de cuvinte, Aurel Brumă, deopotrivă
lucid și imaginativ, e convins că nicio formă (a unui cuvânt, a
unui lucru, a unei ﬁințe) nu e inutilă, ﬁind purtătoare de sens. De
găsirea acestuia e responsabil artistul, în ipostaza lui de scriitor,
ce trăiește în lumea cuvintelor „încopciate în sensuri agățate de
abur, de tărie”, de sculptor - ce vede lumea formelor - sau de
pictor, care simte lumea prin culoare. Nimic nu se aseamănă,
însă, cu farmecul noimelor încrustate în cuvinte, care l-au ajutat
pe scriitorul care s-a pierdut de sine (din cauza unei noi boli numită lehamitea) să se regăsească prin ctitorirea acestei cărți în
care și-a rânduit pe verticală amintiri, trăiri, chipuri, întâmplări
și spații geograﬁce. Cititorul trebuie să pătrundă în adânc, pentru
a le aﬂa și a le scoate la suprafață, conștient de responsabilitatea
uriașă pe care și-a asumat-o scriitorul față de moștenirea
frânturilor de existență, căci, dincolo de cuvinte, viața se
apleacă sub „greutatea tăcerilor, a nespusului”.
Că Arca lui Aurel Brumă, asemenea celei legendare, a
urmărit conservarea vieții, indiferent de formele acesteia, nu lasă
nicio îndoială; că aceasta poate ﬁ, metaforic vorbind, opera
integrală sau doar o carte, este evident; că poate ﬁ însuși suﬂetul

scriitorului în care acesta și-a închis experiențe de viață,
sentimente, gânduri, dorința de a comunica, umil, cu inﬁnitul, pe
care l-ar putea găsi, dacă ar trece de Dumnezeu, este posibil. Dar
de ce arca de lut?
Simbol al materiei nediferențiate, indeﬁnite ca formă, lutul
sugerează elementarul, marcând o condiție inferioară pe scara
devenirii (să ne amintim de eminescianul ,,chip de lut”). Dar
acesta a devenit - în timp - „substanță” nobilă, de neînlocuit ca
valoare, indispensabilă existenței înseși. Pământul-lut este locul
de încolțire a semințelor de toate soiurile, orice naștere
însemnând viață. Convingerea scriitorului că „pământul
primește pământ, pământul nutrește pământ” sună ca o
concluzie, însumând și implicând semniﬁcațiile lutului, dintre
care aceea de a ne da pâinea, „nafura de toate zilele” și vinul,
„sângele lui Hristos” rămâne cea mai importantă, întrucât așa ne
împărtășim cu „hrană sﬁnțită și băutură sfântă”.
Dacă cititorul își va pune întrebări, la sfârșitul lecturii - e
dovada calității unei scrieri incitante, răspunsurile trebuind
căutate în lutul roditor din care a fost plămădită arca scriitorului,
ﬁindcă „pământul e miezul parabolei - cel de aici și cel din
mintea noastră”.
Așa cum apa a pătruns pământul, făcându-l lut creator, tot
așa Aurel Brumă a pătruns cuvântul, spre a-i aﬂa noimele, spre al frământa și a-l stoarce până la ultima picătură de sevă
metaforică. Parafrazându-l pe Petre Țuțea, aș spune că Aurel
Brumă a înotat într-un ﬂuviu de imagini, din care a ieșit inspirat,
cu nevoia de a ști, de a se auto-cunoaște, de a stăpâni lumea, de a
se autostăpâni, de a-și proiecta eul în semeni și în fapte, întru
desăvârșire, relevând adevărul prin puterea lui suﬂetească.

15 August 2017, în Iași

Cine spune…
Cine spune că va scrie o poezie
minte nerușinat sau nu știe ce spune
poezia te caută, vine de undeva
din adîncul tău și al lumii,
ca o engramă metamorfozată de vreme –
dacă ești atent, o prinzi în abila capcană
a cuvintelor tale, venite și ele
nici nu știi de unde. Și nimeni nu știe!
Dacă nu ești atent, îți scapă printre degete,
o pierzi, dispare ca și cum
nici n-ar ﬁ fost în neanunțata vizită,
se întoarce de unde-a venit –
sau nimerește pe altul, mai norocos…
Asta nu e poezia de aseară, aceea a fugit,
e poezia despre poezia pierdută aseară.
Nu, nu îi ține locul, poezia nu este nicicum
o cafea cu înlocuitori, un surogat,
este numai regretul, este umbra înșelătoare
a unui regret fără leac…
17 august 2017, în Iași

● LITERE

STELIAN DUMISTRĂCEL - 80
O ÎNTRUCHIPARE
A LINGVISTICII INTEGRALE
Rozele de august…
Faptul că, în chiar ziua incredibilei mele aniversări, cu puţin obişnuita disponibilitate a Editurii Adenium, tinerii prieteni de la Asociaţia Studenţilor
Jurnalişti din Iaşi au făcut public volumul ce reprezintă orientarea cursurilor ţinute la Departamentul de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării de la „Cuza”, mi-a
adus aminte versuri ale lui Macedonski din Rondelul rozelor de august (da, chiar „de august”): „Mai sunt încă roze, ‒ mai sunt, / Și tot parfumate şi ele /Aşa cum au
fost şi acele / Când ceru-l credeam pe pământ.”!
Asocierea editorială, la omagiul studenţilor, a unor cuvinte de bine, de ieri şi de azi, ale unor colegi şi foşti elevi, mi-a întărit nu doar ideea bilanţului, ci, mai ales, pe aceea de „a da samă”. Iar aceasta
înseamnă credinţa în politică, nu poliţie lingvistică, respectiv conştiinţa faptului că interdicţii de tip Probus nu au stăvilit evoluţia limbilor romanice, al căror aspect fonetic, de exemplu, dezvoltă tendinţe ale latinei
populare. Că avea dreptate Vendryes comparând norma literară cu gheaţa ce se formează iarna deasupra unui râu, a cărui esenţă rămâne curgerea, ﬁrească, a şuvoiului limbajului de sub aceasta, care duce chiar
la spargerea gheţii. Dar şi refuzul lingviştilor de a asista la simpliﬁcarea ideologică a exprimării şi prin ignoranţă gramaticală, dar, mai ales, prin expresii diverse ale automatismelor de gândire, ca atentate la
posibilităţile limbii naturale.
De fapt, dacă ni s-a tipărit acest volum, de mărturii şi opţiuni „împotriva derivei”, volum ce ne înscrie şi printre „cultivatorii” limbii (postură în general antipatică şi neproductivă), simţim nevoia de a ne
pune sub autoritatea principiilor privind deontologia şi etica limbajului formulate de Eugen Coşeriu, care îşi încheia astfel eseul pe tema invocată„ ׃Putem termina cu o frază a ﬁlozofului spaniol Ortega Y Gasset,
care se aplică şi normelor lingvistice, cum se aplică altor norme culturale şi sociale; zice Ortega: «Lo peor no son las normas rigidas, lo peor es la ausencia de normas que es barbárie»”.
Iar speranţele privind sensul preocupării la care ne-am referit, tocmai împotriva fricii simpliste de a considera limba normată drept o închisoare, se conturează, în primul rând, dinspre şansele
creativităţii vorbirii. În acord cu simbolica rozelor ce nu mor...

La împlinirea a opt decenii de viață și după o rodnică
activitate de cercetare, didactică și publicistică (debut în „Cronica”,
în 1967), magistrul Stelian Dumistrăcel (născut la 19 august 1937,
în Zvoriștea, jud. Suceava) a fost sărbătorit, cât se poate de potrivit,
prin lansarea la Librăria Cărturești, a unei atipice reverențe, după
cum ieșită din serialitatea ﬁgurilor academice este și personalitatea
cărturarului ieșean. Împotriva derivei. Volum omagial Stelian
Dumistrăcel '80. Cu 30 de scrisori ale omagiatului către revista
„Timpul”, realizat de Asociaţia Studenţilor Jurnalişti din Iaşi;
redactor Corina Giurgea (Editura ADENIUM, 2017), a fost inițiat,
după cum impune tradiția unor asemenea împrejurări, de discipolii
Profesorului, dar aceștia nu sunt nici la vârsta deplinei consacrări și
nici nu-și etalează, după cum se constată în puzderia de volume
omagiale postdecembriste, productele proprii, desigur încă
insuﬁcient coapte, deși vara deja a trecut. O mențiune de merit în
realizarea lucrării trebuie atribuită Vasilicăi Turculeț, redactor
tehnic al Editurii. Marca jurnalistică este originală, tinerească și cu
o notă de nonșalanță pusă sub interogația persoanei a II-a singular
„Ce mai faci, profesore?”, ﬁindcă foștii ucenici, unii încă studenți,
alții doctori (autentici!) sub îndrumarea Profesorului de lingvistică
și gazetărie, dacă nu sunt încă veritabili colegi, măcar prieteni tot se
declară (și se acceptă), fapt subtil devoalat de câteva fotograﬁi în
care dialogul vârstelor contrastante, certiﬁcate de
culoarea capilară, se exprimă în limbaj gestual deloc
convențional. Dar, dincolo de scenariul ceremonialdezinvolt al schițelor de portret (două devenite șarje
graﬁce amicale), al evocărilor estudiantine, volumul
în sine este o reconstrucție documentară și, în
același timp, expresivă a unei personalități proteice,
care îngemănează potențe și împliniri rareori atât de
echilibrat conjugate: serioasă pregătire în cercetarea
academică, vocație didactică și pedagogică fericit
valoriﬁcată după 1991, mare disponibilitate de
comunicare în spațiul public și privat, cu valoroase
concretizări în câteva mii de pagini tipărite și, pe
măsura reușitei lor, recunoscute prin două premii ale
Academiei Române, două titluri de „Doctor
Honoris Causa” și alte simboluri ale prețuirii muncii
și expresiei culturale veritabile. Și, desigur, toate,
atât cât este omenește posibil, sunt pravăț și stavilă
„împotriva derivei” din educație și morala publică,
din spațiul scrierii și vorbirii limbii române în toate
compartimentele vieții sociale. Mai vârstnici comilitoni pe același
câmp de bătălie împotriva asaltului viguros al imposturii doctorale,
al degradării statutului limbii literare, au văzut ceea ce de altfel se
impunea de la sine în ipostazele scriitorului Stelian Dumistrăcel și
au pus în pagină, cu diverse prilejuri, prețuiri și omagii
necircumstanțiale. (M.C.)

Vasile D. ŢÂRA
(Universitatea de Vest, Timişoara)

Har pedagogic
Cărturarul autentic, cu o vastă cultură de tip enciclopedic,
şi specialistul de notorietate, atât de apreciat şi respectat între
lingvişti, s-a dedicat, cu pasiune şi talent, cercetării limbii şi culturii
române încă din vremea studenţiei, dar un rol important în formarea
sa ca eminent ﬁlolog l-au avut şi stagiile de documentare şi
specializare, efectuate la renumite instituţii academice din Berlin,
Heidelberg, Tübingen, Bonn, Marburg, Paris, Lyon, Toulouse etc.,
unde s-a întâlnit şi a colaborat cu personalităţi prestigioase, precum
Eugeniu Coşeriu, W. Bahner, K. Baldinger, H. Meier, L. E. Schmidt
ş.a.
Ca universitar, dăruit cu har pedagogic, Stelian
Dumistrăcel a ţinut cursuri de dialectologie, etnolingvistică,
etnostilistică şi de istorie a limbii române, de stilistica vorbirii, de
retorică şi de pragmatică a comunicării la Universităţile din Iaşi,
Galaţi, Bacău, şi, în calitate de profesor invitat, la Universitatea
„Friedrich-Schiller” din Jena (Germania). Aceste cursuri i-au dat
posibilitatea nu numai de a se impune şi ca o personalitate a
învăţământului universitar românesc, ci şi de a-şi valoriﬁca, într-un
cadru academic elevat, excepţionala pregătire ﬁlologică şi atât de
bogatele rezultate ale cercetărilor sale de lingvistică teoretică şi
aplicată… Profesorul Stelian Dumistrăcel s-a bucurat de prietenia

şi aprecierea profesională a marelui învăţat şi lingvist Eugeniu
Coşeriu, ale cărui cursuri le-a audiat la Tübingen şi pe care l-a
însoţit la congrese şi la alte manifestări ştiinţiﬁce din străinătate
(München, 1993, Barcelona, 1994), din ţară şi din Basarabia.
Cunoscător temeinic şi adept al concepţiei lingvistice coşeriene,
Domnia sa şi-a făcut din propagarea în spaţiul românesc a operei
celui mai de seamă lingvist din a doua jumătate a secolului al XXlea un obiectiv fundamental.
Rodica ZAFIU
(Universitatea din București)

Fascinat de spectacolul schimbărilor
lingvistice...
Profesorul Stelian Dumistrăcel îmbină umorul cu
erudiţia şi empatia cu rigoarea ﬁlologică: deopotrivă în largul său în
spaţiul universitar, în cel al cercetării ştiinţiﬁce şi în cel al
comunicării cu publicul prin articole publicistice şi interviuri, este
astăzi unul dintre cele mai importante repere ale lingvisticii
româneşti. Profesor cald şi generos, cercetător atent şi informat,
publicist sclipitor, are vîrsta înţelepciunii îngăduitoare faţă de
oameni şi lucruri, dar şi tinereţea uimitoare pe care o
pot menţine doar curiozitatea vie, inteligenţa şi
pasiunea profesiei.
Graţie formaţiei sale de dialectolog,
specialist în retorică şi stilistician, profesorul Stelian
Dumistrăcel pune diagnostice exacte faptelor de
limbă şi tendinţelor uzului, cu eleganţă şi, adesea, cu
un dram de ironie. Ştiind foarte multe despre limba
română şi varietăţile ei, îndepărtează cu fermitate
politicoasă evaluările superﬁciale ale
nespecialiştilor; fascinat de spectacolul
schimbărilor lingvistice, le descrie, le explică şi
refuză să se transforme în prescriptivist intolerant…
Am avut de multe ori bucuria de a-l întîlni
în scris pe profesorul Stelian Dumistrăcel, cînd
porneam în căutarea vreunei explicaţii etimologice,
a cîte unui fenomen de expresivitate a limbii. De
multe ori, tocmai cînd mi se părea că am dat de un ﬁr,
că am descoperit ceva nou, constatam că el fusese
deja acolo, scrisese despre fenomenele în cauză, găsise originea
expresiei sau descrisese inovaţia recentă. În asemenea situaţii, nu
poate decît să te încînte conﬁrmarea unei intuiţii de către
specialistul cu cea mai mare autoritate.
Dincolo de contribuţiile sale majore la dialectologie şi la
studierea raportului dintre limba standard şi graiuri, trebuie
amintite cîteva dintre numeroasele direcţii de cercetare pe care le-a
deschis profesorul Stelian Dumistrăcel prin cărţile şi articolele sale,
în care ﬁlologia interferează tot mai mult cu sociolingvistica şi
antropologia: a scris despre „agresarea numelor”, una dintre cele
mai interesante forme de violenţă simbolică de care societatea
românească abuzează uneori; a descris în detaliu funcţionarea,
modiﬁcarea şi recombinarea discursului repetat; a formulat
adevăruri esenţiale despre limbajul publicistic, observînd cu ﬁneţe
alunecarea acestuia dinspre un rol informativ către cel de
divertisment şi exacerbarea funcţiei fatice a mesajului – de apel şi
menţinere a contactului cu publicul. Profesorul Dumistrăcel
disociază cu ﬁneţe, în analiza varietăţilor diastratice şi diafasice ale
limbii române, între limbajul violent prin conţinut şi cel perceput ca
agresiv sau vulgar prin alegerile lexicale; e probabil specialistul
care – într-un dicţionar al viitorului, interactiv şi interconectat – ar
asocia cuvintelor şi expresiilor limbii române cele mai potrivite
etichete de registru.
Mircea CIUBOTARU
(Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi)

Dimensiune modernă, ﬁlon tradiţionalist
autentic
Contribuţia d-lui Stelian Dumistrăcel în lingvistica
românească este uşor de evaluat, ﬁindcă urmele sunt adânci şi clare.
Găsesc dominantele personalităţii ştiinţiﬁce şi umane a
cercetătorului şi profesorului în două coordonate esenţiale: recursul

la faptele de vorbire, concrete, şi aşezarea lor în paradigme teoretice
generalizatoare. Evoluţia preocupărilor sale nu indică o pendulare
ocazională între două extreme, ci o căutare continuă a metodei
adecvate de înţelegere, explicare şi valoriﬁcare a fenomenului
lingvistic. Mi se pare că lucrarea deﬁnitorie pentru acest mod de
cunoaştere este Ancheta dialectală ca formă de comunicare (1997),
exemplară din multiple considerente.
Beneﬁciind de privilegiul apropierii, în anume
împrejurări, de magistrul de la Tübingen, Stelian Dumistrăcel este
unul dintre puţinii lingvişti români care au merite în difuzarea
(târzie!) la noi a operei lui Eugen Coşeriu. Ediţia din 1994 a
culegerii de studii Lingvistica din perspectivă spaţială şi
antropologică este un moment de referinţă în procesul de
recuperare a operei marelui lingvist, dar şi de conturare pregnantă a
coşerianismului editorului. Cu această constatare, observ că
evoluţia sa ştiinţiﬁcă din ultimele două decenii stă sub tutela
evidentă a maestrului declarat, evocat adesea cu admiraţie şi urmat
efectiv în câteva lucrări care au ca nucleu originar preocuparea
pentru înţelegerea şi explicarea funcţionării limbii în procesul
comunicării interumane... Dimensiunea modernă a concepţiei
lingvistice a lui Stelian Dumistrăcel este certă, dar există în
substanţa sa morală şi un ﬁlon tradiţionalist autentic şi valoros,
datorat probabil obârşiei sale rurale. Preocuparea sa de o viaţă, ca
dialectolog, pentru studiul limbii şi culturii populare, interesul
marcat pentru vocabularul de substrat al limbii române, pentru
civilizaţia tradiţională şi pentru destinul acesteia în epoca actuală şi
în viitor (îngrijorare exprimată în Sate dispărute – sate ameninţate,
1995) constituie vectori de forţă, asemănători celor ce se regăsesc şi
în „moldovenismul” universalului Eugen Coşeriu.
Eugen BELTECHI
(Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, ClujNapoca)

... a mânui dibaci cuvintele
Cu certitudine, Stelian Dumistrăcel se numără între
reprezentanţii de seamă ai lingvisticii româneşti actuale. Stă
mărturie pentru aceasta activitatea-i ştiinţiﬁcă şi didactică de-o
viaţă… Dicţionarul de expresii româneşti, care se bucură de un
interes binemeritat şi din partea publicului larg, este o carte
fermecătoare, dintre cele mai frumoase închinate limbii române.
Expresiile (idiomatice), în sensul cel mai cuprinzător al cuvântului,
adunate aici sunt ﬁe „cópii ale realităţii”, ţinând, adică, de
„frazeologia concretului”, ﬁe „imaginare”, subsumate, deci, unei
„frazeologii a imaginarului”. Provenind din cele mai diverse
domenii ale vieţii şi naturii şi supraintitulat „Până-n pânzele albe”,
Dicţionarul de expresii româneşti le redescoperă cititorului însoţite
de exemple şi contexte, de motivaţii etimologice – şi acestea în cea
mai largă accepţiune a cuvântului. Simplu: ele sunt „moduri de
exprimare a mentalului românesc”. Pentru autor e manifestă
bucuria de a le avea şi de a le comenta, plăcerea de a bate –
odobescian – câmpii; aşadar, asemeni aceluia, fascinant, inteligent
şi frumos, căci – se vede uşor – nici ieşeanului nostru nu-i lipseşte
harul de a mânui dibaci cuvintele. Carte de ştiinţă, dicţionarul e
seducător prin subtilitate, nu o dată prin umor şi ironie.
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UN CUVÂNT – O CONFESIUNE
Am fost întotdeauna încredinţat că omul poate avea parte
în viaţă şi de întâmplări plăcute. Şi iată că nu m-am înşelat; e plăcut
ceea ce mi se întâmplă acum şi dumneavoastră ştiţi foarte bine asta,
căci aţi trecut, unii, prin situaţii similare.
Eu nu sunt destul de vanitos ca să ﬁ căutat recunoaşteri,
recompense şi premii, dar nu sunt nici destul de orgolios ca să le ﬁ
refuzat atunci când au venit. Dimpotrivă. Acum chiar mă mândresc
puţin. Zic puţin, deşi nu e puţin lucru să primeşti un premiu de acest
nivel, ca urmare a faptului că ai slujit vreme de 50 de ani arta
teatrului.
Zicea Freud undeva că ﬁecare om e dator să caute pentru
el însuşi modul în care se poate salva. Eu, ca şi mulţi dintre
dumneavoastră, m-am salvat prin teatru. Sper că aşa va ﬁ şi în
continuare, că voi reuşi, adică, să mă salvez prin această artă
minunată pe care v-o datorăm dumneavoastră – actorilor,
regizorilor, dramaturgilor, scenograﬁlor şi tuturor celor care
contribuie la realizarea spectacolelor. Vă datorăm – eu, cel puţin, vă
datorez recunoştinţă; pentru că fără dumneavoastră, fără talentul şi
sacriﬁciile dumneavoastră, noi criticii n-am exista, din simplul

motiv că ne-ar lipsi obiectul muncii.
Vă mulţumesc, deci, că existaţi şi că, seară de seară pe
scenă, vă înﬁgeţi pumnalul în piept – cum frumos zicea maestrul
Marin Moraru despre actori.
Chiar dacă nu pot spune – cum spunea un pictor când a
fost sărbătorit pentru 70 de ani, că abia de atunci se va apuca de
pictură, deci dacă nu pot spune că abia de acum, când am devenit
optzecist, mă voi apuca de critică teatrală, pot însă spune că voi
rămâne în continuare un iubitor de teatru, aşa cum am fost toată
viaţa.
Iar dacă m-ar întreba cineva ce aş vrea să iau cu mine
Dincolo – când va ﬁ să ﬁe – aş răspunde parafrazând o idee a
Margueritei Yourcenar care, într-un interviu de demult, întrebată
ﬁind ce ar lua cu ea dacă i s-ar aprinde casa, a răspuns că ar lua focul,
eu aş răspunde că aş lua cu mine Dincolo o scenă, o sală de teatru,
convins ﬁind că, având şi Acolo teatru, voi putea suporta mai uşor
veşnicia.
*
Cuvânt rostit de Ştefan Oprea pe scena Galei UNITER la 23 aprilie
2012, când i-a fost conferit Premiul pentru întreaga activitate. Transcriere de pe
bandă.

FRAGMENTE CRITICE
„Critica sa dramatică are un polemism conţinut: criticul
nu iese în arenă în spectaculoase turniruri, duce o luptă de maquis,
de durată şi rezistenţă, cu rare ieşiri de temperament. Comentariile
sale îşi dovedesc justeţea, echilibrul, intuiţia valorii. Receptiv
experiment, Şt. O. priveşte cu egal interes spectacolul bine aşezat
pe relaţii și studiu de personaje; s-a făcut remarcat prin calităţi ca:
probitate, incisivitate, dar şi generozitate şi entuziasm măsurat,
simţ al dreptăţii şi ﬂer. A ştiut întotdeauna să mizeze pe valoare şi
originalitate, fără a minimaliza profesionalismul bine temperat; a
dus, când a fost cazul, campanii de susţinere, fără să abdice de la
măsura dreaptă a lucrurilor.”
Val Condurache
(Cronica nr. 2/1982)
„Ştefan Oprea are, faţă de mulţi dintre noi, ascendentul
de a-şi ﬁ pus probleme cu anticipaţie în activitatea lui de cronicar şi
în primele volume de eseuri. Desprinderea de statutul de recenzent
este la el, să spunem aşa, înnăscută. Pentru că, pe cât de aplicată
pare analiza, pe atât de proprii sunt sintezele şi disocierile sale, care,
la rândul lor, îl distanţează la multe leghe de compilaţie şi de
glosarea pe marginea unor liste arhivistice. De aceste tentaţii îl
apără, înainte de toate, aplecarea inedită, altfel decât între
paranteze, asupra creaţiei naţionale.”
Valerian Sava
(Contemporanul nr. 10/1984)
„Comentator exact şi prob, cu percepţii de ﬁneţe, criticul,
căruia nu i-ar ﬁ stricat mai multă obrăznicie, nu lasă impresia că ar
avea vreun parti-pris. Însemnările sale, scrise pe înţeles, inspiră
încredere prin echilibrul şi decenţa argumentării, ca şi prin
francheţea atitudinii. Tranşant, dar politicos, calm (cine ştie cât îl
costă!) şi numai câteodată ironic, impulsivul bine temperat nu face
din comentarii un show de teribilisme, nici nu se pierde în frivole
graţiozităţi; o incoruptibilă seriozitate îi guvernează demersul...”
Florin Faifer
(Convorbiri literare nr. 9/2002)

„Teatrul de idei al lui Ştefan Oprea se refugiază, în cele
din urmă, în universul omenesc, prea omenesc al spontaneităţii şi
imprevizibilului vieţii. În aceasta constă reala luciditate a autorului,
care ştie să ﬁe ﬁlosof fără a problematiza într-un mod fastidios, care
gândeşte disjunctiv şi analizează caustic, înfăţişând răul veacului
fără a face apologia distrugerii. Ştefan Oprea nu îşi închide
niciodată spiritul în indiferenţă sau într-o radicală disperare, şi
poate tocmai de aceea nici drumul către cititor nu i se închide
nicicând.”
Antonio Patraş
(Convorbiri literare, 3/2002, p. 143)

„Perspectiva critică a domnului Ştefan Oprea e aceea a
unui factor implicat în realizarea artistică nu prin concretul creaţiei,
ci prin investiţia de gânduri, sensibilităţi şi emoţia cu care o
evaluează; mai adecvate, în cazul Domniei sale, printr-un
ataşament declarat şi ﬁresc, de nobleţe sinceră şi stimabilă...
Are dexteritate şi har domnul Ştefan Oprea, veritabil senior al
criticii teatrale româneşti...”
Constantin Paraschivescu
(Teatrul azi, 12/2011, pp. 166-167)
„Din raniţa de mobilizat – pe viaţă – în slujba Ordinului
teatral, [Ştefan Oprea] scoate, din când în când, obiecte preţioase,
impresii şi comentarii asupra teatrului românesc, le preﬁră printre
degete, apoi le înşiră la vedere, spre minunarea celor care vor să aﬂe
de la unul dintre cei mai competenţi cronicari dramatici ce s-a
întâmplat cu teatrul românesc în ultimii patruzeci de ani.”
Sorina Bălănescu
(Cronica veche nr. 7/2011, p. 18)
„Piesă de rezistenţă şi echilibru a redacţiei Cronicii de
atunci, din îndepărtatul 1966 şi până în vremile tumultuoase ale
cronicarilor actuali, adăpostind pe sub binecunoscuta pălărie un
surâs discret-melancolic şi, deopotrivă, o frenezie a văzutului,
cititului, povestitului, disecatului şi scrisului, activitatea lui Ştefan
Oprea se desfăşoară pe spaţii vaste de creaţie. Critic de ﬁlm şi de
teatru, jurnalist cultural, dramaturg, prozator, profesor, şlefuitor
migălos de talentate suﬂete (generaţii de studenţi ai Facultăţii de
Teatru din cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”
Iaşi) şi mentor pentru mai tinerii săi colegi, Domnia-sa locuieşte şi
construieşte neobosit într-o cetate a spiritului care a supravieţuit
unor epoci, adeseori vitrege, tocmai prin oamenii efervescenţi care
s-au dedicat, cu eminesciana asupra de măsură, creşterii neobosite a
valorii.”
Mihaela GRĂDINARIU
(Cronica veche, nr. 3/ 2016, p. 8)
„Mă pot confesa că aici, la Iaşi, n-am învăţat de la nimeni
atâta «meserie» cât am învăţat de la Ştefan Oprea. Nu atât în anul în
care am avut şansa să-mi ﬁe profesor de Teoria dramei (la
Facultatea de teatru a Universităţii Naţionale de Arte «George
Enescu», Iaşi) cât din cronicile sale de teatru pe care i le-am citit
mereu. Am învăţat (şi mi-am asumat-o!) lecţia onestităţii, calitatea
de a spune lucrurilor pe nume (indiferent de consecinţe), spiritul
critic (înţeles în sens clasic, curat al sintagmei), patima frumoasă
(vizibilă în special în cronicile ce vibrează de emoţia bucuriei de a ﬁ
martor la un spectacol de calitate), rigoarea descripţiilor şi, foarte
important, precizia diagnosticului. Ştefan Oprea este, cred, unul
dintre puţinii diagnosticieni autentici din spaţiul cultural românesc
actual.”
Călin Ciobotari
(Cronica veche, nr. 1, ian. 2017, p.
13)

N

ăscut la 26 septembrie 1932, com. Coarnele
Caprei, jud. Iaşi. Critic de teatru şi ﬁlm,
dramaturg şi eseist. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România, al Uniunii Teatrale (UNITER), al Uniunii
Cineaştilor (UCIN) şi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de
Teatru (AICT, secţia română). Vicepreşedinte al Societăţii Junimea
'90. Studii: Liceul „C. Negruzzi” (1945-48), Şcoala Normală
„Vasile Lupu” (1948-1952), Facultatea de Filologie a Universităţii
„Al.I. Cuza” (1952-56), cursuri postuniversitare de limbă engleză
la Universitatea „Al.I. Cuza” (1977-78). Doctor în litere cu
disertaţia Eminescu, omul de teatru (Univ. „Al.I. Cuza”, 2000).
Redactor cultural la ziarul Flacăra Iaşului (1956-66); şef secţie
arte (1966-1970), secretar general de redacţie (1970-1979),
redactor şef-adjunct (1979-1991) publicist-comentator (19911996) la revista Cronica; consilier-şef al Inspectoratului judeţean
de cultură Iaşi (1993-96); redactor şef al revistei Dacia literară
(1996-2004), redactor şef-adjunct al revistei Cronica veche (din
2011...); profesor asociat la Facultatea de Teatru a Universităţii
Naționale de Arte „George Enescu” (1992-2009). Debut literar în
1957 cu teatru scurt („Inimă de ginere”) în „Iaşul literar”.
Colaborează la revistele: Convorbiri literare, Cronica, România
literară, Ateneu, Tribuna, Contemporanul, Teatrul, Scena, Scena şi
ecranul, Cinema, Astra, Vatra, Caiete critice, Lumina (Pancevo),
Literatura şi Arta (Chişinău), Limba română (Chişinău), Teatrul
azi, Cronica veche, Vitraliu, Scriptor, Symposion ş.a. Publică
volumele de dramaturgie: Balansoar pentru maimuţe (Bucureşti,
Cartea Românească, 1972), Căderea păsării de seară (Iaşi,
Junimea, 1982), Viaţa şi dragostea într-o vilă stil (Axa/Junimea,
2011), Harap Alb şi alţii (Iaşi, Timpul, 2002), Ion Creangă în
luminile rampei (coautor, Iaşi, Timpul, 2015); volume de critică şi
istorie cinematograﬁcă: Statui de celuloid (Iaşi, Junimea, 1972),
Filmul – vocaţie şi rutină (Iaşi, Junimea, 1974), Diorame
cinematograﬁce (Iaşi, Junimea, 1983), Stelele Oscarului (în colab.
cu Anca-Maria Rusu) vol. I-III (Junimea, Opera Magna, 19962004), ediţia a doua, revăzută şi actualizată, Cartea Oscarurilor
(Chişinău, Cartier, 2006), ediţia a treia, revăzută şi actualizată,
Cartea Premiilor Oscar (Iaşi, Vasiliana, 2012), Scriitorii şi ﬁlmul –
o perspectivă cinematograﬁcă asupra literaturii române (Iaşi,
Timpul, 2004), Clipa şi durata (Iaşi, Vasiliana, 2012); volume de
critică şi istorie teatrală: Martor al Thaliei (Junimea, 1979), Din
fotoliul 13 (Junimea, 1986), Chipuri şi măşti (Iaşi, Cronica, 1996),
Eminescu, omul de teatru (Iaşi, Timpul, 2000), Căruţa lui Thespis
(Iaşi, Opera Magna, 2005), Măria Sa, Teoﬁl Vâlcu (Iaşi, Timpul,
2007, ediţia a doua revăzută şi adăugită, Bucureşti, Fundaţia
culturală „Camil Petrescu” şi revista Teatrul azi, Ed. Cheiron,
2016), Pas la pas prin festivaluri (Iaşi, Opera Magna, 2011),
Intersecţii teatrale (Junimea, 2012), Prin teatre şi prin ani (Iaşi,
ARTES, 2012), Dramaturgi francezi pe scenele româneşti în
secolele XIX şi XX, dicţionar (Iaşi, Ed. ARTES, vol. I 2014, vol. II
2016, în colab. cu Anca-Maria Rusu), Vârstele scenei, vol. I-II
(Junimea, 2016), Şcoala ieşeană de teatru (coautor; coord. AncaMaria Rusu (Ed. ARTES, 2005, ediţia a doua, revăzută şi
actualizată, ARTES, 2010), Caragiale în Iaşii Junimii (coautor;
coord. Olga Rusu, Timpul, 2002); Ştefan OPREA, faţă şi proﬁl în
80 de fărâme, vol. bio-bibliograﬁc îngrijit de Alina Paraschiv (Iaşi,
Ed. Dana Art, 2012); volume de proză: Procesul manechinelor
(Junimea, 1974), Plus sau minus inﬁnitul (Junimea, 1978) Debut
scenic în 1968, la Teatrul Naţional Iaşi, cu drama Constelaţia
Ursului. Alte premiere la Iaşi (Teatrul Naţional şi Luceafărul),
Bacău (Teatrul „Bacovia”), Arad, Craiova (Teatrul Naţional),
Braşov. Brăila, Oradea, Radio Iaşi, Radio România Cultural, ş.a.
Premii: Premiul de dramaturgie al Asociaţiei Scriitorilor Iaşi
(1980), Premiul Naţional de critică teatrală (ATM, 1982), Premiul
revistei Cronica (1986, 1992, 1996), Premiul revistei Tomis pentru
critică teatrală (1986), Premiul Salonului de carte Iaşi-Chişinău
(1996), Premiul „Vasile Pogor” al municipalităţii Iaşi (1996),
Premiul Criticii al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru,
AICT (1996, pentru volumul Chipuri şi măşti şi 2000, pentru
volumul Eminescu, omul de teatru), Premiul revistei Convorbiri
literare pentru opera dramaturgică (2002), Premiul de excelenţă al
Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor (2002, 2007), Premiul de
excelenţă al Uniunii Scriitorilor din România (2012), Premiul
„Opera omnia” acordat de Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor (2012),
Premiul UNITER pentru întreaga carieră (2012), Diploma de
excelenţă acordată de Direcţia pentru Cultură şi Culte Iaşi (2002),
Diploma de onoare şi Titlul de Prieten al Centrului Internaţional de
Cultură „George Apostu” Bacău (2012, 2015), ş.a. Prin decret
prezidenţial i se conferă Ordinul Pentru merit cultural în grad de
Cavaler (2002).

● ARTE
Omniprezența eu-ului în lectură.
Textul ca autobiograﬁe

U

Este lecția pe care și-o însușește Delbono atunci când,
la prologul spectacolului Război (1998), pe care îl scrisese în
tonuri grave, dramatice, publicul râde. Nu e o teză valabilă doar
pentru teatru; tocmai multi-perspectivismul, fragmentarismul
inﬁnit al receptării, incertitudinea răspunsurilor ﬁnale fac arta
inepuizabilă. „După mine, arta poate utiliza orice fel de
material: totul depinde de privirea pe care o ațintim asupra lui,
de punctul de vedere pe care îl adoptăm, de felul în care citim și
combinăm diferite elemente”.
Aceeași relativitate este responsabilă de existența
acelor replici-șablon ce revin în spectacolele lui Delbono,
recontextualizate și mereu oferind alte perspective
interpretative: „Spune-mi că mă iubești!”, „E cineva aici?” etc.
„Sunt semne care revin”, conchide regizorul insistând pe o
necesitate irațională ce le provoacă, le reactualizează. Este,

colajului („Furia este un amestec” – admite chiar regizorul)
devine manifestă, Delbono utilizând pasaje textuale din Charlie
Chaplin, Genet, Pasolini sau Rimbaud, reunite într-un scenariu
polifonic ce are ca pretext viața lui Pasolini.
Niciodată, când practică această artă a colajului,
Delbono nu vizează livrescul ori documentarul. Nu-l citează pe
Brecht pentru ca publicul să aﬂe, cu această ocazie, ce credea
Brecht despre o anume temă, ci pentru că pe acea secvență
Delbono și Brecht sunt una și aceeași persoană. Toată această
„auctorialitate externă” este integrată armonios în ceea ce
rămâne un teatrul la persoana întâi.

rmărind lista spectacolelor semnate de
Delbono (începând cu Vremea asasinilor3 –
1987), remarci cât este de scăzut interesul său
pentru ideea de text dramatic, înțeles ca produs ﬁnit/ deﬁnit, ca
dat pentru a ﬁ interpretat și montat. De altfel, Delbono o spune
explicit: „Dacă iau un text dramatic și încerc să-l interpretez așa
cum se face de obicei în teatru, mă îndepărtez de viață”4. De ce
procedează în felul acesta Delbono? Un prim răspuns provine
Textul ca voce. A citi, a ﬁ…
din propriile-i convingeri despre teatru. Teatrul e, prioritar,
despre mine, nu despre lume. Un text semnat de altcineva decât
eu nu mă conține decât, eventual, aluziv,
În cele mai multe dintre
tangențial, nu deplin, ca o oglindire
spectacolele sale, Pippo Delbono
profundă și ﬁdelă a interiorităților mele.
citește textul la microfon, plasânduA apela la textele altora și a le integra în
se constant între două ipostaze:
universul unor trăiri personale i se pare,
personaj și meta-personaj, parte din
astfel, lui Delbono un fel de înșelătorie
public și parte din scenă sau, altfel
sau, oricum, ceva artiﬁcial. Iată de ce, în
spus, liant între public și scenă. E o
cazul acesta, regizorul are nevoie de
postură ambiguă în care se simte în
propria-i dramaturgie în care, ce-i drept,
elementul său. Aparent,
e posibil să ﬁe incluse frânturi,
argumentele sale pentru lectura live
fulguranțe textuale din alte dramaturgii.
a textului sunt non-estetice:
Ori, în felul acesta, orice text inserat în
memorează greu și, în plus,
Călin CIOBOTARI
spectacol devine parte a unei
adeseori, forma ﬁnală a textului
autobiograﬁi ce ni se oferă pe sine,
survine într-o fază foarte înaintată a
uneori cu o violență ce tulbură și
repetițiilor. Ceea ce cultivă, însă, de
Despre teatrul lui Pippo Delbono s-a spus că este, prin excelență, un teatru la persoana întâi1, un teatru
provoacă disconfort.
fapt, regizorul este distanța dintre
care împlinește, într-o altă formă, mai vechiul ideal al lui Craig, cel al regizorului omniprezent, deopotrivă actor,
Tot ce ține de un prealabil, de autor de text, director de scenă sau tehnician. Aparent, avem de-a face cu un teatru de un egoism2 rar întâlnit,
sine și text: „Mi-am dat seama că
ceva pre-existent, tot ce „impune un portavoce a crezurilor și trăirilor unui singur om – Delbono. Forța pronumelui în genitiv din sintagma „teatrul
cititul introduce o distanță între
sens, o lectură și mă face să pierd orice meu” este copleșitoare. Nici „al nostru”, nicidecum „al vostru”, sub nicio formă „al lor”, ci „al meu” și numai „al
mine și text. Dacă strig un text fără
libertate de a descoperi alte piste” îl meu”.
să-l am sub ochi e ca și cum ar ﬁ
inhibă pe Delbono. Nu-i plac cărările
vorba despre propria mea poveste,
bătătorite pe care se pot vedea întipăriți
despre cuvântul meu, pe când dacă
pașii multor alți călători; preferă
îl citesc, marchez că strigătul este o opțiune regizorală”10.
hățișurile neumblate unde să-și taie singur drumul în căutarea desigur, și o marcă a legăturilor adânci din acest univers
Chiar și când nu are replică, Delbono rămâne în ceea
unui luminiș care să-l surprindă și care să-i răspundă la personal; nimic nu începe de la zero într-o lume atent
ce el numește „atitudine de lectură”. Indispensabile, ﬁlele cu
supravegheată de un zeu atipic, exploziv și trist, dezlănțuit și,
întrebarea „ce fac eu aici?”.
scriptul spectacolului te ﬁxează, totuși, într-o tradiție textuală a
În orice citește, Delbono se caută pe sine. În ﬁecare totuși, ferecat în melancolii – Pippo Delbono.
teatrului. În mod straniu, însă, efectul de distanțare imprimat
frază pe care o parcurge, caută posibile oglindiri ale unei
prin această tehnică nu afectează cu nimic accesul publicului la
secvențe din propria-i viață. Atunci când întâlnește astfel de
Interpretarea ca așezare a
emoție pură. Răceala microfoniei – Delbono își citește textele
„locuri ontic-textuale” și le asumă aproape abuziv, ca și cum ar ﬁ
numai și numai la microfon – este compensată de vocea sa atât
textului în colaj
părți din propria-i existență5. Așadar, să citești Hamlet sau
de specială, exploatând ﬁecare particulă de sunet și încărcând cu
Livada de vișini nu întrebându-te cum ar trebui să le montezi, ci
vibrație aerul sălii. În Evanghelie11 (2015), obsesivă este nu
unde te aﬂi tu în lumile acestea pe care ți le propun un
Nimic nu deﬁnește mai bine dramaturgiile lui
vizualitatea: ﬁlmările făcute de Delbono, falsa poezie ﬁnală a
Shakespeare sau un Cehov, cum și cât te conțin aceste lumi. Iată Delbono decât colajul, țesătura pe petece de text, uneori fără
unei ﬂori de plastic pe o cruce de metal, acvaticul din proiecții,
ce mărturisește despre experiența de lectură pe Henric al V-lea: nicio preocupare pentru vreo asortare, alteori dispuse atent,
ca element al morții, zidul ce se apropie de noi, gata să ne
„Pentru mine, adevărata miză a lui Henric al V-lea constă în a organizate în spiritul unei narativități implicite sau explicite. În
strivească, imaginea actorilor lui Pippo, măcinați de boli psihice
citi piesa lui Shakespeare prin prisma vieții mele, în a-mi însuși Her Bijit (1999), texte din Buddha coexistă cu fragmente din
și ﬁzice, toate acestea sunt imagini puternice, într-adevăr.
textul, în a-l deschide propriilor mele emoții și emoțiilor ﬁecărui jurnalul lui Etty Hillesum, în Exod (2000) textul lui Delbono se
Altceva,
însă, rămâne foarte adânc înscris în memoria
spectator”6. Situația este similară cu cea din spectacolul pe care întrepătrunde cu citate din Brecht, în Oameni de plastic (2002)
spectatorului: vocea lui Delbono! Timbrul acela cald, presărat
i-l dedică lui Pasolini, Furia, unde Delbono se caută din nou pe identiﬁcăm frânturi din textul unui spectacol anterior (Zborul),
de explozii, câmp înverzit dar minat, voce-mormânt din care vin
sine, plecând de la propria sa „intimă legătură cu omul și artistul din Frank Zappa și din Sarah Kane, și lista poate continua.
spre public, fantomatic, gânduri și emoții pe care publicul le
Pasolini”. El însuși este Pasolini așa cum, în 1993, fusese Henric
Chiar și în Henric al V-lea, unde se poate vorbi de o
recunoaște. E o voce de o frumusețe stranie, o voce aproape
al V-lea. Interesant și provocator acest transfer explicit de anume ﬁdelitate a regizorului față de dramaturg, textul inițial
interioară ce procură intimități de multe ori nedorite, atât de
personalitate, dedublare fățișă și seducătoare tocmai prin este ﬁsurat. Delbono dezvoltă anumite fraze sau replici
intense încât devin insuportabile. Această voce traversează sala,
sinceritatea ei.
(„extrase”, „epurări” sau „izolări” textuale, cum le numește în
scena, carnea, zăbovind în ecouri prelungi multă vreme după ce
notele de regie), așezându-le în structuri audio-vizuale
spectacolul s-a terminat. Iar „efectul de distanțare” devine,
complexe și personale: „Fraze izolate devin scene întregi,
paradoxal, un efect de maximă apropiere… Ceea ce părea inițial
Relativitatea sensului.
câteodată apropiate, alteori îndepărtate de context, de istorie”.
un discurs despre realitate ajunge să ﬁe o voce care ne vorbește
Interpretare și multi - perspectivism
Războiul lui Henric al V-lea, personajul istoric, devine un
dintr-un vis plural.
război-concept, esență rezultată din notele comune ale multor
Una dintre teoriile de care Delbono pare foarte atașat alte războaie. Textul lui Shakespeare își pierde dimensiunea de
Substitute ale textului
este cea a relativității sensurilor unui text. E iluzoriu să crezi, cronică istorică, deschizându-se către generalități ce vizează
spune el, că publicul va ajunge exact la aceleași sensuri pe care umanitatea și apetența ei pentru conﬂict. De ce alege Delbono
„A povesti prin dans”, iată un principiu pe care
le-ai gândit tu, autorul unui text. Suntem diferiți, percepem să monteze acest text? Pentru că întâlnește în el o temă foarte
Delbono îl aplică în Zidul (1990), perioadă în care este marcat de
diferit, traducem diferit semniﬁcații, simboluri, semne. Unui puternică, a curajului, la un moment în care „eram bolnav, mi se
8
întâlnirea cu Pina Bausch. În 1993, când lucrează la Henric al Vautor care înțelege aceste lucruri nu-i rămâne decât „să transmită spunea că sunt pe moarte” . Parcurge textul de nenumărate ori,
lea, folosește dansul „ca mijloc de a deschide textul, de a-i
cuvântul fără să-i impună un sens”. Nu e vorba aici de non-sens se simte copleșit în fața complexității lui și decide că „va ﬁ
conferi maximum de expresivitate”. Dansurile au frecvent rolul
ori de discursuri speciﬁce teatrului absurdului, ci de o atitudine vorba de o creație originală”. Din acel moment, raporturile cu
de dramaturgii în spectacol, la fel ca și mișcarea necoregraﬁată,
relaxată în raport cu interpretarea. A nu crede într-o unică textul se schimbă: „am început să lucrez atunci asupra
acțiunile ﬁzice ale lui Bobo (actorul surdo-mut, microcefal) sau
interpretare posibilă înseamnă a te pune la dispoziția publicului muzicalității textului, fără să mă mai preocupe trama istorică
9
Gianluca Ballarè (actorul cu sindrom Down).
și a face din el parte activă din angrenajul spectacologic. sau dezvoltarea poveștii și cu atât mai puțin psihologia
Un alt substitut al scenariului textual îl reprezintă
„Publicul e cel care te ajută să înțelegi, să descoperi diferitele personajelor. Am tăiat fără teamă și am făcut un montaj, așa
cântecele aduse în spectacol de Delbono. Dacă în unele montări,
fațete ale lucrurilor pe care le pui la dispoziția lui. Atunci, cum fac pentru celelalte spectacole, cu deosebire că la Henric
regizorul admite că „vorbele” scenelor cântate au o anume
spectacolul intră într-o dimensiune mai profundă, de ritual, și al V-lea respect totuși derularea acțiunii”.
Dacă în Henric al V-lea colajul propriu-zis e mai
gratuitate, în altele semniﬁcația cuvintelor din cântece are o
devine asemenea unei ﬂori care se deschide. În schimb, când
importanță majoră (exemple în acest sens sunt Liniștea și
începi să anticipezi ori să-ți imaginezi reacțiile publicului, îți puțin explicit, doi ani mai târziu, în 1995, în Furia, tema
Vremea asasinilor).
reduci câmpul posibilităților”7.
În ﬁne, veritabile substitute ale textului sunt chiar
corpurile neobișnuiților actori din teatrul lui Delbono. Simpla
apariție în scenă a lui Bobo valorează cât un act de text scris.
O spune George Banu în prefața la ediția românească a cărții lui Pippo Delbono, Teatrul meu (volum conceput și realizat de Miriam Bleode și Claudia Palazzolo, Cuvânt înainte de
Mișcările sale, acțiunile sale (despre Bobo, Delbono spune că
George Banu, ediție îngrijită, adăugită și traducere de Andreea Dumitru, Fundația Culturală „Camil Petrescu”, Revista „Teatrul Azi”, București, 2009), o spune și Octavian Saiu într-un
splendid eseu pe care i-l dedică regizorului Italian (în Octavian Saiu, Teatrul la persoana I. Robert Lepage, Simon McBurney, Pippo Delbono, Editura Nemira, București, 2016).
este un maniac al preciziei) „scriu” narațiunile vizuale ce
Asta nu înseamnă că Delbono nu e interesat de public. Din contra: „Nu vreau să fac spectacole pentru cinci persoane, izolându-mă în ideea că e vorba despre povestea mea. Pentru mine
suplinesc absența celorlalte narațiuni, scriptice.
e esențial să găsesc o dimensiune populară” (Teatrul meu, p.80).
Delbono susține că nevoia de a renunța deﬁnitiv la text i s-a revelat odată cu cel de-al doilea său spectacol Să mori pentru muzică (1988): „Am început să lucrez într-o direcție complet
Omniprezența unor astfel de substitute ale textului
diferită: fără text. Absența textului ținea mai puțin de o decizie, cât de o necesitate, aceea de a descoperi, a explora alte teritorii. Ca și cum, după ce încercasem o formă, după ce
creează, într-adevăr, impresia unui „teatru non-dramaturgic,
veriﬁcasem eﬁcacitatea ei, trebuia să mă aventurez în zone mai îndepărtate” (Teatrul meu, p.53).
Singurul spectacol în care Delbono s-a apropiat oarecum de modul clasic de raportare la text a fost Henric al V-lea, după Shakespeare, spectacol de tinerețe (1993).
lipsit de fundație literară, și non-dramatic, refractar la ideea de
Pippo Delbono a fost foarte uimit atunci când deținătorii drepturilor de autor ai lui Sarah Kane i-au interzis să folosească fragmente din textele ei în spectacolul Oameni din plastic
poveste… Absența compoziției narative e un recul al scenariului
(2002). El nu înțelege cum poate ﬁ o lume grevată de „drepturi de autor”.
Teatrul meu, p.62.
bazat pe confesiune, dar și o opțiune fermă. Pippo Delbono nu
Ibidem, p.111.
spune
povești cu început și sfârșit, însă are meritul de a ritma
În 1989, Delbono fusese diagnosticat ca purtător al virusului HIV.
Delbono, adept al unui teatru ﬁzic, evită psihologicul deși, paradoxal, lucrează mereu cu emoții dintre cele mai intense. Bobo, actorul microcefal, surdo-mut, nu interpretează psihologic
experiența întâlnirii cu publicul în așa fel încât plictisul să nu
rolurile care i se atribuie. El este pe scenă o prezență, o viață ce nu oglindește viața personajului. Bobo este la fel de mult personajul pe cât este …Bobo. „Delbono nu montează texte și nu
intervină niciodată. Bizar, e un teatru fără poveste, dar urmărit,
își obligă actorii să conﬁgureze realist personaje străine de ei. Din contră, încearcă să facă din propria lume un text, în sensul în care Derrida a deﬁnit ideea de text, și din oameni
obișnuiți, propriile lor personaje” – Octavian Saiu, Teatrul la persona I, ed.cit., pp.103-104.
adică ascultat și privit, cu maximă atenție de la prima până la
Teatrul meu, pp.148-149.
ultima scenă”12.
Spectacolul a fost prezentat publicului român la Festivalul Internațional de Teatru Sibiu 2017.
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ecitesc, de data aceasta în excelenta traducere românească a lui Vlad Russo,
cartea pe care marele critic de teatru de origine română George Banu i-a
dedicat-o lui Cehov. Volumul, care în varianta lui în limba franceză se
numea simplu „Cehov”, are acum un nou titlu. Se cheamă “Cehov, aproapele nostru” și a
apărut în 2017 la editura bucureșteană Nemira, în colecția, iată, deja transformată într-un
consistent raft de bibliotecă ce a căpătat un nume: Colecția de cărți a Festivalului
Internațional de Teatru de la Sibiu.
Criticul care, în urmă cu destui ani, se apropia de Cehov printr-o excepţională
cercetare dedicată în exclusivitate superbei piese Livada de vișini a revenit la scrierile marelui
dramaturg rus din mai multe motive. Cum una dintre temele recurente de meditație ale lui
George Banu este legată de deslușirea multiplelor aspecte legate de bizarele, misterioasele,
provocatoarele speciﬁcități ale lui entre-deux, se poate bănui că una dintre cauzele revenirii o
reprezintă faptul că Cehov este un dramaturg care s-a încăpățânat să se situeze la răspântie. Și
George Banu detaliază în paginile din ﬁnalul cărții câte astfel de răspântii pot ﬁ detectate în
felul de a scrie pentru teatru al lui Cehov. Rezum. E vorba despre răspântia dintre două secole,
răspântia dintre Rusia și Occident, răspântia dintre realism
și simbolism, răspântia dintre Istorie și Familie, răspântia
dintre eveniment și situație, răspântia dintre exterior și
interior, răspântia dintre dramatic și comic, răspântia
dintre datorie și plăcere, răspântia dintre inutil și util.
Probabil că multiplicitatea acestor răspântii
determină și explică plurisemantismul scrierilor
cehoviene. Un plurisemantism care da, există, George
Banu nu îl neagă, aducând însă un amendament esenţial pe
ﬁlieră barthesiană. „ Opera cehoviană conﬁrmă
convingerea lui Roland Barthes care, în S/Z respinge
teoria operei deschise aplicată textelor clasice care,
potrivit lui, dispun de o deschidere limitată şi nelimitată,
căci permit un număr nu inﬁnit, ci redus de interpretări.
Acestea alternează, se succed, dar nu sunt indeterminate.
Revenirea la Cehov o conﬁrmă: opera lui dispune de o
deschidere limitată. Există un nucleu persistent, iar
regizorii , criticii se dedau unui exerciţiu care conduce la
descoperiri parţiale şi revizuiri punctuale, fără a sparge
acest centru organizator, structurant. Şi el acţionează astfel
nu pentru a-l şterge de praf, ci pentru a-l privi altfel, oblic,
„dintr-un alt unghi”.
În răspântiile amintite mai sus se găsește ascuns motivul pentru care Cehov ne este
mereu aproape. De unde câteva asemănări, dar și câteva diferențe esențiale între el şi
Shakespeare pe care mă grăbesc să le evidenţiez. Iată, ne amintim cu toții celebrul titlu al unei
cărți la fel de celebre pe care polonezul Jan Kott i-a dedicat-o prin anii '60 ai veacului trecut lui
Shakespeare. Apropierea aceea se baza în bună parte pe un fundament politic, pe un deﬁcit de
libertate pe care Jan Kott îl cunoștea a ﬁ prea bine şi prea amarnic în speciﬁcul regimurilor
totalitare. Regimuri care, dacă și-au îngăduit să refuze, așa cum s-a întâmplat la un moment
dat și în România, reprezentarea scrierilor absurde ale unui Ionesco sau Beckett, pe care mai
toți exegeții au căzut de acord că Cehov îi „prefaţase”, nu şi-au permis niciodată să interzică
vreun spectacol cu o scriere de Shakespeare. I-au amânat, poate, premiera, au ciuntit-o, au
supus-o unor mai mici sau mai mari cosmetizări, dar de scos de pe aﬁş nu au făcut-o niciodată.
Contemporaneitatea aceasta de gumilastic a lui Shakespeare, analizată într-o
sesiune ştiinţiﬁcă a Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru şi rezumată într-o carte
coordonată de John Elsom (a apărut şi în traducere românească în anii '90, la editura
Meridiane) nu era însă un dat absolut, nu poseda o trans-temporalitate. Avea doar manifestări
periodice. Cu totul alta este situaţia atunci când simţi că un scriitor îţi este şi îți rămâne
aproape. Şi George Banu detaliază: „Contemporaneitatea implică o apropiere accentuată, o
supralicitare a dispariţiei distanţei, o suspendare a istoriei. Cehov, aproapele nostru ne invită
să acceptăm apartenenţa sa la un dublu timp, acela al trecutului şi al prezentului, ne invită să-l
citim şi să-l punem în scenă ca şi cum ar ﬁ de aici şi de odinioară. O rudă apropiată şi nu un
complice de azi”.
Acum, adevărul e că scriind această carte care, în ediţia ei franceză de abia dacă
depăşea cu ceva 100 de pagini culese cu litere extrem de mici, George Banu operează o
selecţie în propriul său arbore genealogic de urmaş al lui Prospero. Mai exact. Ne spune cu
care anume dintre scrierile lui Cehov se simte rudă. Asumându-şi şi riscul şi luxul apropierii
selective „care permite accesul la operă ca împlinire abruptă, imprevizibilă, derutantă, mai
degrabă decât ca o succesivă dezvoltare în timp” exegetul îşi mărturiseşte deschis preferinţa
pentru marea tetralogie. Pentru Pescăruşul (1895), pentru Unchiul Vanea (1897) pentru Trei
surori (1900), pentru Livada de vişini (1905). „Tetralogia sa aﬁrmă o unitate specială,
subterană”, zice George Banu, făgăduindu-ne încă din Uvertură că paginile care vor urma ne
vor dezvălui geograﬁa, constantele şi mutaţiile acesteia.
George Banu îşi ţine şi nu îşi ţine toate promisiunile făcute. Chiar dacă spune că nu este deloc
interesat de ceea ce îndeobşte se numeşte în bibliograﬁe primul Cehov, găsim în cartea sa
observaţii interesante şi în privinţa farselor de început. Un prim indiciu că exegetul a ştiut să
folosească în proﬁtul nostru „deschiderea limitată” îngăduită de marele clasic A. P. Cehov.
Găsim astfel în Cehov, aproapele nostru observaţii interesante şi despre farse, şi despre
Cântecul lebedei, şi despre nedreptăţitul, puţin jucatul La drumul mare, în care criticul
intuieşte legături cu Azilul de noapte al lui Gorki. Dar şi despre Platonov, „opera inaugurală”
apreciată drept „mărturia dorinţei lui Cehov de a ﬁ atotcuprinzător”,o dorinţă temperată în
operele viitoare, „în favoarea unei opţiuni pentru epură, care va deﬁni teatrul său”. Ca şi
despre Ivanov caliﬁcată a ﬁ „marea piesă de tranziţie în care Cehov se descoperă pe sine,
modiﬁcând însă versiunea esenţială sub presiunea unor atacuri violente, ca şi a unora
amicale”.
Mai departe vine concertul. Măiestria. Partea în care exegetul reinterpretează
tetralogia, îi stabileşte planurile generale, esenţa, balansarea între iubire şi neiubire de teatru,
legăturile cu dramaturgia sheakespeariană, explicabile prin impuritate, legăturile cu şi
anticipările lui Pirandello, micile alianţe cu Maeterlinck căruia Cehov îi depăşeşte indeciziile,
cu Beckett, cu Ionesco, cantonarea în multiplele faţete ale suferinţei, ale nimicului, ale
supravieţuirii, ale fantasticului insinuat, ale contradictoriului, ale comicului şi circului în
care se zbat, fără putinţă de ieşire decât prin moarte, personajele cehoviene. Unele dintre
acestea ﬁe „oameni de prisos”, ﬁe „oameni nelalocul lor”
Or, de aici, din această complexitate, din agitaţia ﬁinţelor şi a naturii se zămisleşte
arta: „Arta lui Cehov constă tocmai în elaborarea unui scenariu în care nemişcatul intern ce le
precedă e destabilizat din cauza unor intervenţii exterioare”.

Ștefan OPREA

CRITICAREFLEX AL CULTURII
Întotdeauna m-au bucurat cărţile primite de la confraţii de critică teatrală. S-a întâmplat la
fel când mi s-a oferit semnalul editorial al volumului Teatru la ﬁltru, cea mai recentă carte a colegei
Carmen Mihalache*, şi am fost solicitat să scriu câteva propoziţii pentru coperta a patra; am făcut-o cu
plăcere, dar – socotind că asta nu-i suﬁcient – adaug acum cele ce urmează.
Intenţia de a face mai întâi o prezentare a autoarei îmi este sprijinită de faptul că ea însăşi se
prezintă cititorilor într-un Cuvânt înainte, dezvăluindu-şi „tainele” personalităţii, datele care o
deﬁnesc şi o destinează criticii teatrale. Mărturisind că nu-i place nimic din ceea ce pare a ﬁ deﬁnitiv
închis („lucrurile încheiate la toţi nasturii”) şi că, dimpotrivă, are un feeling special pentru tot ce este
efemer (şi ce poate ﬁ mai efemer decât un spectacol de teatru?), Carmen Mihalache ne oferă, în fapt,
explicaţia cea mai convingătoare a iubirii ei statornice, deﬁnitive (totuşi!) pentru teatru, artă în care
clipa este datul temporal esenţial; clipa cea frumoasă – der schöne Augenblick, pe care, la alt nivel şi
în alt context, o cântă Faust şi căreia îi strigă – când, în sfârşit, o descoperă: „O, clipă, rămâi, eşti atât
de frumoasă!”
Aşadar, iubirea de teatru – sub acest semn îşi ediﬁcă autoarea volumul de comentarii critice.
Dar mai are şi alte motive pe care nu le ţine secrete şi care o întăresc şi o caliﬁcă profesional. La loc de
frunte stă ideea că teatrul este o artă vie, o artă a comunicării
directe şi a emoţiei pe care, în sala de spectacol, o împărtăşeşti
cu ceilalţi: „Merg la teatru – zice Carmen M. – din plăcere,
recunosc, sunt hedonistă, caut bucuria. Iar când o găsesc, vreau
s-o transmit mai departe, vreau să o împart cu mai mulţi oameni,
să-i contaminez de iubirea mea pentru teatru, care mi-a împlinit
şi mi-a colorat viaţa”. (Nu-i, aceasta, o simplă însemnare
ocazională, ci o credinţă şi un paragraf de program – programul
criticului, despre care, din păcate, vorbim prea puţin). „De
aceea am ales să scriu despre teatru – îşi continuă ea
mărturisirea – să ﬁu cronicar, încercând să prelungesc, prin
comentariile mele, frumuseţea clipei.” Asta şi face Carmen
Mihalache, prelungeşte clipa frumoasă dincolo de sala de
spectacol, în spaţiul urbei băcăoane şi mai departe, peste tot
unde ajung revistele la care scrie sau cărţile în care – ca şi
aceasta de acum – îşi aruncă, cu foarte multă grijă, selectiv,
cronicile de spectacol sau celelalte comentarii.
Cu o francheţe surprinzătoare îşi dezvăluie lipsa
aplicaţiei teoretice şi plăcerea consemnărilor impresioniste,
care, evident, de la impresionişti i se trage: „N-am organ pentru
teorie şi teoretizări, îmi displac metodologiile, sunt subiectivă;
îi citesc, cu mari delicii, dintotdeauna, pe criticii impresionişti...” Îi plac toate artele (muzica, ﬁlmul
pictura – despre aceasta din urmă scrie cu oarecare regularitate, i-a dedicat şi o carte), dar teatrul
rămâne mereu pe primul loc între pasiunile ei, poate şi pentru că el adună în „ﬁinţa” sa toate celelalte
arte.
În demersurile critice ale colegei noastre întâlnim mereu semnele unei atitudini
interogative, chiar dacă ideile nu sunt formulate întotdeauna ca interogaţii. Ne dăm seama uşor că ea
caută mereu ceva anume în ﬁecare spectacol pe care îl vede şi îl comentează: caută ludicul şi seducţia
intelectuală, caută farmecul inedit şi imaginaţia prodigioasă caută metafora originală, caută – cum
singură mărturiseşte – acel mai mult decât viaţa. Peste toate însă se înstăpâneşte respectul valorii, care
funcţionează ca un ﬁltru (de aici şi titlul volumului). Criticul nu reţine tot ce a scris şi a publicat în
reviste (în „Ateneu” mai ales), ci face o selecţie riguroasă, tocmai după criteriul valoric. Are în vedere,
bineînţeles, valoarea spectacolelor despre care scrie, dar şi valoarea propriilor demersuri critice, încât
nu întâlnim în acest volum cronici pripite, epidermice, „amicale” etc., ci doar pagini riguroase, scrise
cu nerv, în care iubirea de teatru şi de actori nu abureşte lentilele criticului sever şi onest. A selectat cu
grijă din ceea ce a scris, şi a avut de unde selecta, căci a scris mult – mai ales despre teatrele din
Moldova (Bacău, Iaşi, Piatra Neamţ, Botoşani), dar şi despre festivalurile de la Bucureşti, Buzău, şi
din nou Bacău, Piatra Neamţ, Iaşi.
Un capitol întreg (cel care deschide volumul) este rezervat – cum era şi ﬁresc –
evenimentului teatral de la Bacău – Gala Star, care stă, cum ştim, sub semnul artei actorului; de aceea
autoarea îl intitulează Actorul la persoana întâi. Cuprinzând critica ediţiilor acestei manifestări şi
oferindu-ne un peisaj complet al evenimentului (de la primul gong din 2006 până astăzi, cu toate
prefacerile prin care a trecut), capitolul devine dominant în cartea de faţă, prin relatările
cvasicomplete despre actori, regizori, repertorii, jurii, premii, public, etc.; câteva pagini speciale sunt
rezervate acelui ﬁerbinte (şi la propriu şi la ﬁgurat) festival din vara lui 2015 (Theaterstock), care a
uimit târgul şi l-a trezit la viaţă (artistică). „Mi-am redescoperit oraşul şi oamenii lui; oraşul a devenit
mai deştept, mai treaz în dorinţa de frumos, mai conectat la fenomenul creativităţii din zona artistică”
notează încântată autoarea despre impactul pe care l-a avut acel festival care „a adus bucurie şi a
descătuşat energii”, dar care avea nevoie (în cazul unei noi ediţii) de „o identitate mai precis deﬁnită”.
Dintre producţiile scenei băcăoane pe care Carmen Mihalache le-a comentat critic sunt
alese cele realizate pe bază de texte valoroase, ale marilor autori, ca Molière (Avarul), Schiller
(Intrigă şi iubire), Cehov (Unchiul Vanea, O cerere în căsătorie), Caragiale (O noapte furtunoasă),
Kafka (Procesul în dramatizarea lui Milan Kundera), Tennessee Williams (Un tramvai numit
dorinţă), Giraudoux (Amphitrion '38), fără a-i neglija pe dramaturgii români contemporani ca Teodor
Mazilu sau băcăoanul Viorel Savin. Criticul consideră ca reprezentative pentru teatrul „Bacovia”
aceste spectacole – şi alte câteva – semnate de regizorii Al. Hausvater, D. Lazăr-Fulga, Teo
Herghelegiu, Geirun Ţino, Inna Sokolova (Rusia) ş.a., care se bucură de judicioase comentarii critice.
Cum se întâmplă, de altfel, şi cu dramaturgii. Iată-l, de pildă, pe Viorel Savin, privit şi „judecat” de
Carmen Mihalache: „Preocupat dintotdeauna de problematica morală, de dramele psihologice ale
personajelor , de obsesiile, nevrozele, visele, utopiile acestora, Viorel Savin scrie un teatru dens, cu un
imaginar adesea baroc, încărcat de metafore, alegorii, cu o atmosferă de clarobscur şi de stranietate.
Dar îi reuşesc şi piesele din alt registru, cel al comediei, ale cărui reguli de aur dramaturgul le
stăpâneşte. Adică ştie să construiască situaţii, să creioneze veridic personaje, având un simţ foarte viu
al replicii...”
Parcurgând cu atenţie paginile volumului şi coroborând impresiile pe care le aveam deja
dintr-o „convieţuire” profesională îndelungată, am dedus următoarea concluzie, pe care i-am şi oferito pentru coperta a IV-a a volumului: Carmen Mihalache are conştiinţa vocaţiei critice şi a obligaţiilor
fundamentale fără de care nu există conştiinţă critică. Ea se înscrie în sfera în care putem vorbi despre
arta criticului, artă ce se identiﬁcă în mod necesar cu capacitatea cunoaşterii de oameni şi de
caractere; la care se adaugă bucuria interioară, participarea emoţională, voluptatea descoperirii şi
judecării faptului artistic. Disponibilităţile ei interioare fac posibilă detaşarea, ieşirea din „pielea
proprie” şi intrarea în cea a creatorilor şi a personajelor; sunt celebrele „metamorfoze” despre care
vorbea Sainte-Beuve şi pe care le desluşim în paginile acestei cărţi, cum desluşim şi capacitatea trăirii
valorii şi a originalităţii actului artistic, permanenta şi superioara satisfacţie în faţa acestuia. Este o
satisfacţie estetică decurgând din reﬂexul culturii, căci Carmen Mihalache ni se înfăţişează, înainte de
toate, ca un om cult, discernământul ei critic ﬁind rezultatul ﬁresc al exerciţiului îndelungat al culturii.

● ARTE

Exclusiv la FITPT Iași

BREAD AND PUPPET THEATER
PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ROMÂNIA!

C

ea de-a zecea ediție a Festivalului Internațional de
Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI) va avea
loc între 5-12 octombrie și va avea drept temă
"Orizonturi". Recent distins de Asociația Europeană a
Festivalurilor de la Bruxelles cu distincția Remarkable
Festival/Festival Remarcabil, FITPTI anunță o ediție bogată și
spectaculoasă, reunind la Iași aprox 500 de participanți din 29 de țări
de pe șase continente (Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria,
Burkina Faso, Canada, Croația, Franța, Georgia, Grecia, Guinea
Bissau, Italia, Islanda, Lichtenstein, Marea Britanie, Nigeria,
Norvegia, Noua Zeelandă, Polonia, România, Rusia, Senegal,
Spania, SUA, Turcia, Ucraina, Ungaria, Vietnam). Selecționerul
FITPTI, criticul de teatru Oltița Cîntec, a adunat în program teatru,

teatru coregraﬁc, teatru dans, performance, musical, dans
contemporan, teatru rrom, lecturi publice, un atelier international de
critică teatrală realizat în parteneriat cu Asociația Internațională a
Criticilor de Teatru, cu sediul la Paris, expoziții, spectacole de
actorie, marionete, păpuși, instalații, noul-circ, spectacole stradale,
ﬁlme de teatru etc., acoperind ca forme întregul spectru al artelor
spectacolului actual. Oltița Cîntec precizează că "FITPTI are, la
ediția cu numărul 10, când privește către «Orizonturi», nenumărate
exclusivități naționale, sumedenie de creatori veniți în premieră în
țara noastră. Printre aceste exclusivități naționale se înscriu primul
volum în limba română cu textele pentru publicul tânăr ale lui Joël
Pommerat, un moment special Cântăreața cheală-Lecția, la 60 de
ani de viață scenică la parizianul Théâtre de la Huchette.
Indiscutabil, Special Guest Star: Bread and Puppet Theater al lui
Peter Schumann, traversând oceanul pentru a ajunge prima oară în
România, exclusiv la Iași!"
Un PROLOG de excepție, reunind două evenimente de
cel mai înalt nivel teatral, va avea loc pe 30 septembrie. Pentru
prima oară în România, celebra companie a lui Peter Schumann,
Bread and Puppet Theater, va juca exclusiv la Iași basic byebye
cantastoria extravaganza, scriind istorie teatrală. Bread and Puppet
Theater este inclusă în toate enciclopediile de gen ale lumii,
impresionând prin stilul unic de a înțelege și practica arta al lui Peter
Schumann, prin dimensiunea socială declarată și prin faptul că, la
ﬁecare reprezentație, teatrul este asociat cu pâinea caldă, împărțită
publicului. Creațiile lui Schumann mixează muzica, dansul și
ludicul buf, atrăgând atenția asupra problemelor majore ale
umanității. Bread and Puppet Theatre a fost premiat de-a lungul
anilor cu cele mai importante distincții mondiale, printre ele,
Erasmus Prize of Amsterdam și două Premii Obie. Contribuţia lui
Peter Schumann și a companiei sale la istoria teatrului mondial
recent este covârșitoare, iar longevitatea ei artistică, surprinzătoare.

Florin FAIFER

sertar

AGERISSIMA (II)
Anii trec, clepsidra se tot preﬁră, numai doamna
Elisabeta Pop pare neschimbată. Vârsta, pentru ea, e un aliat, un
prieten. Nu se sperie Vetuța de - auzi acolo!- vârsta a treia…
Însuﬂețirea care o face atât de vie e un dar
Oradea, 6 sept. 1994
Dragă Florine,
Încep, ﬁrește, prin a-ți mulțumi pentru gestul tău – tot mai
rar, ce-i drept, în lumea noastră sărăcită! – de a ne trimite cartea
de teatru a părintelui tău.
Ia te uită! – am exclamat eu, Florin scrie și teatru. Cu
mândria de rigoare, bineînțeles – și cu superﬁcialitatea ce mă
caracterizează, necitind bine cine e autorul. După zece minute, ontorc pe dos și pe față (deși martor mi-e Dzeu că n-am ținut
nicicând două andrele în manure!) și văd, văd, Domnule, ce
trebuia! Nu știam că ai avut (sau ai) un tată de distincția și
inteligența creatoare a autorului volumului trimis. Deși, judecând
după ﬁu, trebuia să mi se pară ﬁresc.
Le mulțumesc și cumnatului și sorei tale (surorii?) pentru
că s-au deranjat și au venit de la Felix. Din păcate, nu ne-am mai
putut vedea și nici la gară n-am ajuns – venea chiar atunci,
anunțată, o amică muzeograf să vadă niște (trei) tablouri Tompa
Mikloș, un orădean, pentru o retrospectivă. Să nu-ți imaginezi că
avem pe-acasă o duzină... Pictorul ăsta (mort de 5-6 ani) era un
bețiv, bietul – și ne băga pe gât câte-o lucrare (nouă, sărăntoci
bugetari, o viață!) pentru te miri cât. Așa jenant cerșea, că-i
dădeai și banii de coșniță, revoltat de cât de fără ... se umilea.
Deci, n-am putut merge să-ți trimit bani pentru ce vreau să
te rog. Ghicești, nu? Mă dau în vânt după Acterieni, mor de dragul
lor, aș vrea să știu totul despre ei. Deci, vreau „Cealaltă parte”
(Haigul) și dacă ai știre, „Dragostea și viața” – (eu n-o găsesc și
nu știu care e Editura Arta Graﬁcă).
Doamne, ce fericire s-o ﬁ cunoscut bine pe Dna Marietta
Sadova care mi-a povestit multe despre Haig, dar, vezi, eram
tânără, zurlie eram întotdeauna, aveam informații puține, livrești,
despre ei, atunci și poveștile distinsei Doamne au zburat (a montat
două spectacole la Oradea și ne-am împrietenit). Îmi făcea mare
plăcere s-o ascult, uneori venea la noi acasă, dar diavolii mei de
feciori erau în toiul bătăliilor și ne deranjau (pe dumneaei o
amuzau!). Ce mai! I-ar face plăcere să știe că unul din „copilași”
este acum la Praga, cu o bursă de un an, la Institutul de Studii
Europene(!), iar celălalt va face anul VI pentru masters (?)
electronist.

Ehe! Ca să știi și tu cu ce babă te conversezi (tot zăpăciții
mei de copii i-au spus Dnei Zoe Anghel că e „o bătrână
tinerească”, auzi!).
Florine, nu te grăbi să-mi trimiți cărțile, numai pune-le
deoparte. După 20, îți trimit banii – ultimul salar l-am păpat deja
(era de tot cretin!).
Am citit pe nerăsuﬂate volumul (le-am trimis și dat și lui
Chirilă și lui Vartic). Te felicit din inimă pentru gestul tău și
cultural, nu doar ﬁlial. Voi scrie neapărat despre el, undeva și îți
voi trimite și ție.
Acum pregătim o premieră („Arta comediei”), apoi mă
eliberez puțin.
Complimente familiei.
Cu prietenie,
Vetuța Pop
P.S. Salut călduros! pe Val, Emil, Doina, Avădanei, Dna
Adina, etc.?
Oradea,21.03.1999
Dragă Florine,
Uite, pentru că vin Sf. Paști, îți doresc Sărbători fericite,
cu bucurii culinare, că de cele livrești văz că nu duci lipsă. Așadar,
pardon, deci: să ai o masă bogată, cu cozonaci, drob de miel și vin
roșu!
Eu îți trimit aiești doi iepurași care, precum vezi, au ordin
să-ți aducă numai lapte și miere, să-ți facă viața dulce.
Îți mulțumesc de cărți. Aha! Prietenul la ... pensie se
cunoaște. M-am și apucat să le citesc (pe cea savant mai cu grijă!),
dar nu mă dezmint (așa citesc și revistele – de la coadă la cap) tot
o-ntreb pe mămuța bătrână dacă nu m-o făcut cu un evreu, că prea
am multe de la ei, minus inteligența care nu e chiar de rabi!). Da'
ea, nu și nu!
Florine, voi și scrie despre ele, dacă nu ți-o ﬁ cu supărare.
Am stat 5 săptămâni cu stânga (mâna) ruptă – în ghips –
acum e în atelă (nu'ș cum am căzut, de jos, de la înălțimea mea,
nu?) și a făcut poc.
De asta n-am venit la Gală. Ce rău îmi pare! Acum,
miercuri, Kiss Ildika – la teatrul ei particular are Festival – și mă
somează să vorbesc o țâră din partea românilor. Cu ... ștreangul de
gât! [desen schițat cu brațul în fașă, legat de gât]
În rest, bine, scriu de zor. Trimite-mi și tu o pagină-două.
Eu am în cartea mea un „Capitol al prietenilor”. Îți place? De ce
nu?
Îți mai scriu, după apariția cronicii.
Servus, te îmbrățișez.
Vetuța
[carte poștală, reprezentând Primăria municipiului Oradea
]
10.07.2002
Dragă Florin,
În ﬁne, „Mnemosyna” ta a ajuns la mine. Tot e bine –
cartea lui Fănică [Oprea] n-a mai ajuns în 2 ani, prin Tudor
Chirilă.
Am și „halit-o”. Scrii foarte frumos. Mă mândresc cu voi.

Dimensiunea militantă a creațiilor lui Peter Schumann este, în
egală măsură, la fel de evidentă ca acum o jumătate de secol, când
Bread and Puppet realiza cele dintâi producții teatrale, uimind
întreaga lume. Popasul în România este parte a unui turneu
european pe care artiștii de la Bread and Puppet îl fac în Franța,
Ungaria, Rusia, Austria, Olanda.
Tot în cadrul Prologului din 30 septembrie, va ﬁ vernisată
o expoziție care a reprezentat țara noastră la Bienala de la Veneția
(2016), iar acum vine la Teatrul Luceafărul direct de la Utrecht:
Selﬁe Automaton. Expoziția este concepută în forma unui
spectacol predeﬁnit, cu marionete automatizate, scenarii blocate, și
un rol liber, rezervat vizitatorului. Expoziția constă în 7 automate
mecanice, formate din 42 de marionete – 38 umane și 5 animale
fantastice. Vizitatorul este invitat să schimbe rolul pasiv
contemplativ, pentru unul participativ, acela de a pune în mișcare
instalațiile, și este plasat în relații spațiale diferite cu personaje
stereotipe (întruchipate în marionete), de la cea de observator de la
distanță, la parte dintr-un întreg sau în opoziție. Selﬁe Automaton
este expusă acum pentru prima oară în România.
Conceptul Festivalului Internațional de Teatru pentru
Publicul Tânăr Iași este să ofere momente unice, să stimuleze un
public implicat, deschis, curios, care și-a menținut suﬂetul tânăr
indiferent de datele biologice.

La pensie e bine. Ne apucăm de zugrăvit!
Vacanță plăcută ție și familiei.
Cu drag, Vetuța
Oradea, 9 sept. 2010
Dragă Florin,
Scuze, scuze, scuze! Chiar înainte de a-ți mulțumi pentru
gestul tău prietenesc, îți cer scuze pentru că, uite, a trecut ceva
vreme și nu ți-am mulțumit.
Cred că la 70! (foarte curând!) timpul trece altfel!
Dorința de „a face” a rămas vie, dar „putirința” se duce, deși
aparent te simți la fel. Sporul nu mai e același! Dar, hai să las
ﬁlosoﬁa de 2 lei privind bătrânețea și, cu elan tineresc, să-ți spun
că mă bucur să văd că generația noastră nu e leneșă. Velea îmi
trimite carte după carte. Zeno a scris și el monograﬁa, Mariana
Voicu a scos 2 volum(oaie!) despre Teatrul Național din
Timișoara, de toată frumusețea. Și câți încă!
Recent, am primit o carte a unei fete plecate la Paris
(orădeancă) – lucrează acolo la un Institut de Politologie. Era, ca
elevă, nelipsită de la teatru și îmi ajuta la arhivă, fericită că poate
împături aﬁșe și pune poze în plicuri. Acum trebuie urgent să-i fac
o cronică, în „Viața cotidiană în comunism” intrând și teatrul
nostru. O să citesc pe îndelete și cărțile tale! Arată bine, „la față”
(un pic le-am și răsfoit, arată bine și la trup!).
Vara ne-am petrecut-o cu 2 dintre cei 3 nepoți (toți
feciori!) ai celor doi băieți ai noștri. Bunici haioși, ce mai! Cu
povești și griji! Al 3-lea (lyonez, cu ăsta de 4 ani) – de 9 luni n-a
ajuns la noi.
De tradus (știi de Cehov Teatru, nu?) – am mai tradus 2
piese foarte, foarte faine.
Te pup și-ți mulțumesc!
Vetuța
Oradea, 13 iunie 2012
Dragă Florin,
Te rog din inimă să mă ierți pentru nepermis de marea
întârziere. Nu e (doar) ingratitudine speciﬁc românească, ci o
lipsă acută de timp care se ... acutizează cu trecerea vârstei spre à
de-a treia.
Inima mă îndeamnă să nu refuz nimic (workshop la Cluj,
la teatrologie, dedicat secretariatului literar! M-am și mirat că-i
mai interesează, când aud că peste tot scrie de marketing!, dar am
fost surprinsă să-i văd, români și unguri – laolaltă! – interesați).
Apoi sunt aici în consiliul artistic, la vizionări, premiere,
actorii continuă să-mi ceară texte și ... pretexte de stat la povești.
Cronici nu mai (prea) vreau să scriu. M-am pus pe citit
cărți bune!! amânate mereu ca să ce? Să mă-njure unii și alții, că
doar nu sunt mare cronicar!
Cărțile de la tine mi-au făcut mare plăcere. Pe bune. Ce
părinți minunați ai avut! Îi ai, de fapt. Oameni frumoși,
inteligenți, sensibili. Nu știu dacă am făcut bine, dar le-am dat
bibliotecii teatrului. Sunt acolo două fete care chiar citesc.
Oricum, au o șansă în plus decât în biblioteca mea. Ce zici?
Marți îmi vin copiii și cei doi nepoței din Lyon. Ăi mici
rămân la noi o lună! Mergem cu ei la țară și la munte. Trai,
nineacă!
Te pup,
Vetuța

● ARTE
A.V. - Ai început să joci pe scena Teatrului de revistă. Greşesc Alexandru Mandy, modalitatea de a rosti versurile, oarecum
Sfânt. Ar trebui să ştie că aici este un leagăn de ortodoxie. Ar trebui
închipuindu-mi că ţi-au plăcut, te-au inﬂuenţat cîntăreţi şi actori intelectualist?
să ştie că nu ne vindem nici spiritul, nici felul nostru de a crede, nici
cunoscuţi ai teatrului francez de divertisment: Sacha Distel, - Depinde. Depinde. Cîntecele compuse de Mandy nu pot ﬁ
capacitatea noastră de a spune "nu" acolo unde e de spus "nu"!
Bécaud?...
catalogate intelectualiste, sau elitiste. Sunt nişte cîntece puţin mai
- Acum aş vrea să te întreb altceva...
S.C. - Nu, Sacha Distel nu m-a inﬂuenţat. L-am admirat, era poetice, care dau posibilitatea unui interpret să le "vîndă" frumos.
- Iartă-mă, te rog, m-am supărat puţin. De fapt, în general, sunt
bărbat frumos, cînta bine, era şi bun muzician. Sigur, face parte Într-o anumită vreme, se "purta" patetismul, şi acum, cînd spui
calm, şi n-am nimic de a face cu politica...
dintr-o galerie a varieté-ului francez care mi-a plăcut, dar pe mine despre cineva că e "patetic", e o insultă! Însă, mie mi se pare mult
- ...eşti român, şi românii sunt supăraţi acum...
m-a inﬂuenţat Gilbert Bécaud. De altfel, i-am şi adresat o acoladă mai patetic să văd un cîntăreţ cu voce, cu calităţi, că pune pasiune,
- Dacă sunt supăraţi, să-şi manifeste supărarea la un mod total! Şi
prin cîntecul "Merci, Bécaud", scris cu dragoste pentru chanson şi efervescenţă şi temperament într-un r...t de text care nu spune
să spună "nu"! Atîta vreme cît tac, atîta vreme cît acceptă, atîta
chansonetă de Alexandru Mandy, compozitorul care mi-a scris nimic: mi-am luat buletin, o să ﬁm împreună, uite buletinul-nu e
vreme cît sunt lipsiţi de capacitatea de a spune "nu", înseamnă că
foarte multe cîntece. Sigur că a fost, poate, unul dintre puţinele buletinul, vin lîngă tine, te iubesc, te iubeeeeeesc...
nu a ajuns cuţitul la os. Şi în momentul în care o asemenea instituţie
cîntece-comandă; sau o discuţie despre experienţa mea - ...Este cultivată o ideatică, dacă se poate folosi termenul, foarte
religioasă se va instala în România, în inima României, or vedea cu
cunoscîndu-l pe Bécaud într-una dintre emisiunile lui Valeriu pedestră...
cine au de-a face!...
Lazarov, alt regizor-minune pe care l-a avut Televiziunea - Nu ştiu dacă este o ideatică (rîde), exact asta am vrut să-ţi spun.
- Ce te-a mulţumit, şi ce nu te-a mulţumit în toţi anii în care ai trăit
Română. Chemat în emisiunea respectivă, Bécaud ﬁind prezent Nu, domnule, nu e nici o idee. Hai să facem ceva cu un sound, hai
departe de ţară?
în studio cu formaţia lui, am avut ocazia
- ...Nu m-a nemulţumit nimic în aşa măsură
să-l cunosc personal, fără să discut prea
încît să nu mai pot să accept că e nevoie de
mult cu dînsul, pentru că el era Bécaud,
puţină...distilare, de o putere de a acepta
iar eu eram nimeni. L-am şi prezentat din
nişte lucruri, şi de a nu te lăsa manipulat
studio. Cîntecul "Merci, Bécaud" a
acolo unde manipularea este una dintre
urmat, după acest rendezvous, pe scena
modalităţile de a-i face pe oameni să nu
Sălii Palatului...
reacţioneze. Pentru că ﬁecare îşi cunoaşte
- ...îl putem include şi pe Yves Montand în
interesul, şi dacă ﬁecare are o casă, îşi poate
această colecţie de şansonetişti francezi?
plăti taxele, dacă ﬁecare are o slujbă, o
- Da, bineînţeles, mi-au plăcut și Yves
maşină, dacă ﬁecare poate să se ducă în
Montand și Charles Aznavour, mi-a
vacanţă - nu ţine seama că sunt mulţi
plăcut foarte-foarte mult și Jacques Brel.
oameni care nu au aceste avantaje, şi se
Dar, dacă stau să mă gîndesc la
luptă să le aibă.
sensibilitate, la capacitatea de a exprima
- Ce ai făcut după plecarea din România?
poetic tot ceea ce ne uneşte, iubirea
Pe plan artistic.
noastră pentru poezie, e de spus Brassens
- Pe plan artistic am încercat să joc, am fost
- marea pălărie a chansonului franţuzesc,
remarcat de un regizor, o personalitate care
Léo Ferré... Această tripletă
m-a distribuit în cîteva spectacole. Dar cum
extraordinară aş zice că m-a inﬂuenţat pe
eu nu sunt un vorbitor de limbă engleză, am
calea alegerii unui repertoriu, iar Gilbert
putut să mă descurc făcînd spectacole
Bécaud şi Brel m-au inﬂuenţat pe calea
pentru românii care aveau nevoie. Am
Un actor, un cîntăreţ care umplea scena şi ecranul televizorului. O privire patetică, aşa cum ni se
interpretativă. Pentru că aş ﬁ vrut să ﬁu un
încercat
să fac nişte lucruri, am dat cursuri
păreau, uneori, și versurile cîntecelor aduse de el sub reﬂectoare. Lipsa gesturilor sau arcuirea lor teatrală
Brel românesc, sau un Bécaud românesc.
de teatru, nu m-am sﬁit să-mi cîştig o pîine
ca subliniere a unei rime, a unei idei. Aşa poate ﬁ deﬁnit repertoriul cant-autorului Sergiu Cioiu - un
De altfel, unii, care au scris despre mine,
şi altfel, ca oricine care, într-o lume ca asta,
repertoriu de idei, cu melodii şi cuvinte care te puneau pe gînduri. Melodii ce puteau ﬁ fredonate, rămînînd
au spus că am făcut...
dacă nu aspiră la ceva absolut extraordinar,
imediat în memorie, cuvinte cu un dorit rol educativ, ce sintetizau destine (de neuitat sunt poemele Vîntule
- ...o traducere în limba română...
nu poate ajunge la ceva extraordinar. Eu nu
şi Venise vremea. Dar parcă numai acestea?). Luate ca model, iubite, şansonetele franţuzeşti şi-au găsit un
- ...da, că am încercat să cînt în stilul
am aspirat la ceva extraordinar, am dorit să
alter-ego în cîntecele româneşti compuse de Alexandru Mandy, şi nu numai de el, interpretate de Sergiu
acesta. Dar am şi cîntat cântece din
rămîn împreună cu familia, cu soţia şi
Cioiu. Şansonetele au fost egalate, depăşite de poemele totale cuprinzînd muzica amplu orchestrată,
repertoriul lor chiar pe scenă, şi chiar întrcopilul meu. Şi ca să rămîn cu ei mi-am luat
versurile semniﬁcînd poezia şi interpretarea ardentă a lui Sergiu Cioiu. Toate autentic româneşti. Dialogul
o vreme în care se putea cânta în orice
un job, citiţi cartea1, o să vedeţi că nu m-am
de astăzi cu domnia sa poate ﬁ evocator, incisiv, plin de cădură, critic la adresa unor realităţi sărite din
limbă, pînă în momentul cînd mi-am dat
făgaşul normalului, sincer, memorabil. Un dialog ce poate stimula aﬂarea cărţii întovărăşită cu discurile ce
sﬁit să spun adevăruri, chiar să scriu pe
seama că nu e bine să facem asemenea
adăpostesc minunate poeme rostite-cîntate.
marginea acestor adevăruri, mă rog, nişte
importuri...
mici detalii poetice.
- ...Chiar asta voiam să te întreb: cînd s-a
- Cînd ai plecat, erai conştient că un actor,
tranformat Sergiu Cioiu, admiratorul
stabilindu-se în altă ţară, intrînd în altă
să facem ceva cu un ritm, hai să ﬁe basul "în faţă", să urlăm... Plus
marilor modele franţuzeşti, în românul Sergiu Cioiu?
cultură, poate să-şi piardă calitatea esenţială de profesionist
faptul că oamenii nu mai au grijă de ei, se îngraşă peste măsură, îşi
- În 1966, cînd am lansat cîntecul "Vîntule", am văzut că publicul arată burţile la televizor, şi îmi pare foarte rău dar pot să spun că
datorită barierei limbii pe care o vorbeşte?
reacţionează foarte bine. Şi-atunci mi-am spus că este formidabil am o părere foarte proastă despre ceea ce se oferă spectatorului.
- Nu eram chiar foarte conştient, dar eram convins că un actor
să cîntăm cîntece în limba română, care să spună ceva.
trebuie să ﬁe foarte maleabil şi că îşi poate atinge scopurile dacă se
Cu toate că România are talente. Are foarte mult talent în materie
- Dar nu a fost pentru tine o noutate faptul că, în comparaţie cu componistică, de poezie, există acest ﬁlon folk minunat, speciﬁc
adaptează cu uşurinţă, dacă, în ultimă instanţă, pentru el este mai
modelele franţuzeşti, însoţite pe scenă de o formaţie mică românesc. Există showmen care îmi par deosebit de interesanţi,
importantă existenţa unei familii unite. Asta este ceea ce am crezut
(acordeon, contrabas, pian, baterie), cîntînd melodiile lui Mandy nu vreau să dau nume acum pentru că nu îi cunosc pe toţi, dar am
eu. Sigur că realitatea m-a învăţat anumite lucruri despre care
aveai o orchestră mare, orchestra de muzică uşoară a văzut că există, slavă Domnului. Există tineri care ştiu să
vorbeşti, şi sigur că am văzut că ce naşte din pisică şoareci
Radioteleviziunii, care reda partituri ample scrise, printre alţii, şi folosească stiluri venite din America...
mănîncă, întrucît ﬁul meu este artist, este poet, compozitor,
de Richard Oschanitzky?
producător, om de muzică, om de sunet, şi încearcă prin toate
- ...da, important este ce faci cu stilul pe care îl preiei. Aşa cum
- Da, este adevărat. Dar asta nu înseamnă că nu am cîntat şi cu spuneam mai înainte, ai preluat stilul cant-autorilor francezi, dar
mijloacele să devină cunoscut.
formaţii mai mici...
- Ne-am obişnuit să ascultăm de toate: muzică de acum 400-500 de
ai devenit un cant-autor român.
- ...Ştiu că ai cîntat şi cu formaţii mai mici...
ani, muzică de acum şapte decenii, muzică de azi. Important este
- Le doresc succes, să devină şi ei români, ca interpreţi de rap şi de
- ...nu înseamnă că nu aş ﬁ putut cînta cu Oschanitzky însuşi la un alte stiluri de stradă, să ajungă la inima publicului fără vulgarităţi,
să existe omul, grupul de persoane competente, instituţia care să
pian, ca doi prieteni care îşi permit să se joace puţin cu jazzul fără teribilisme, fără să arătăm cît de viguroşi suntem, cîtă forţă
promoveze în mod cît mai echilibrat cu putinţă valorile de oriunde
poetic.
şi de oricînd. În felul acesta, ar reveni pe undele radio, la
avem ca să trecem dincolo de ecran, să traversăm scena... Însă, eu
- Împreună cu el ţi-ai ﬁ putut permite foarte multe pe plan consider că talentele mari pe care le avem trebuie şi ajutate. Şi
televiziune, pe disc nume ca Alexandru Mandy, Sergiu Cioiu,
muzical.
Mihaela Mihai, Radu Şerban - toţi compozitorii şi interpreţii dintrcritica trebuie să aibă un sens, un cuvînt de spus. Dacă criticăm pe
- Sunt convins. Unele colege de-ale mele şi-au permis foarte cineva, se supără. Nu, critica are şi ea un rol...
o anumită perioadă, care au făcut din muzica uşoară artă cu
multe pe plan muzical, şi au avut bucuria de a cînta muzică de - ...Depinde cum se scrie, cum se vorbeşte, cine este cel care îşi
majusculă.
Oschanitzky.
- Zic că ai dreptate. Eşti un om intelectualmente frumos, pentru că
exprimă opinia, cîtă credibilitate are.
- Cred că cel mai potrivit cuvînt nu este că ţi-ai ﬁ putut permite, ci - Absolut. Dar nu mai sunt critici...
eşti deschis, pentru că eşti un cunoscător, şi pentru că, în ultimă
că ai ﬁ putut îndrăzni!
instanţă...
- Chiar asta este problema. Înaintea acestei conversaţii, vorbeam
- Aş ﬁ putut îndrăzni, el ar ﬁ putut să se deschidă spre stilul meu despre George Sbârcea. În deceniile 1960-1990 erau critici
- ... e-adevărat că am o oarecare nostalgie a cîntecelor care
puţin mai speciﬁc variété-ului, adăugînd puţină structură muzicali (e-adevărat, aproape toţi în domeniul muzicii clasice)
circulau într-o anumită perioadă... Fără a ﬁ paseist.
jazzistică. Dealtfel, mai tîrziu, am considerat că acest stil este extrem de puţini în domeniul muzicii uşoare şi al jazz-ului, dar
- Da, nici paseist. Sigur, cîteodată, este nevoie, şi peste tot în lume
important, şi Dan Stoian a compus cîntece cu iz jazzistic, pe care astăzi criticii muzical aproape au dispărut, unii, din generaţia
există emisiuni permanente pentru unii care au dorinţa de a
eu am expus o carte a lui Marin Sorescu, "O aripă şi un picior", şi tînără, preferînd să scrie pe diverse site-uri.
reasculta o muzică frumoasă ce s-a făcut şi nu se mai face, de a
rezultatul a fost ultimul meu show pe o scenă din România, la - Au fost unii, atunci, care scriau, aveau curaj...
readuce în atenţie personalităţi care au dispărut şi sunt plasate întrTeatrul foarte mic.
o nouă viaţă, ca să spun aşa. Dar, m-ai întrerupt cînd îţi făceam un
- Să deschidem o altă poartă spre universul tău artistic. Cine este
- Melodiile lui Alexandru Mandy nu îşi sunt atît de suﬁciente prin poetul Sergiu Cioiu?
compliment. Spun aşa: un om frumos lăuntric, şi pe dinafară, care
frumuseţea şi patosul versurilor încît pot ﬁ interpretate de Sergiu - A, poetul Sergiu Cioiu scrie o poezie serială, cu un ﬁlon inspirat
ştie să vorbească despre fenomene artistice, care ştie să
Cioiu acompaniat doar de pian? Ar mai ﬁ avut nevoie de dintr-o realitate care unora le scapă, alţii sunt ipocriţi şi spun "de
decorticheze artă, oameni de teatru, muzicieni, creatori; este mai
orchestra aceea amplă?
mult decît important, este mai mult decît util, este mai mult decît
ce nu?", alţii se lasă inﬂuenţaţi de anumite idei ce dezvăluie o
- Am cîntat cu Dan Stoian repertoriul Mandy acompaniat numai totală lipsă de cultură. Şi-atunci, Sergiu Cioiu îşi permite să scrie
tot ceea ce se întîmplă în momentul în care cineva vrea neaparat să
de un pian, fără nici un alt instrument. Le-am cîntat cu mare nişte poezii seriale. Din păcate, nu am acum poezii de-ale mele, şi
difuzeze ceva insuﬁcient de bine expus. Frumuseţea este cînd
succes. Dar, nu vreau să mă laud singur, nu vreau să spună cei care nu le ţin minte!
lucrurile sunt bine expuse, şi cînd anumiţi oameni, care au acces,
vor citi confesiunea mea că sunt arogant.
înţeleg. De aceea, producătorul de aici2 a spus: "Mi-ar face mare
- Din ce realitate se inspiră poetul Sergiu Cioiu?
- Unde le-ai cîntat?
plăcere ca aceia care nu înţeleg să închidă radio-ul, şi să rămînă pe
- Din realitatea zilelor noastre...
- Le-am cîntat peste tot, în orăşele, le-am cîntat şi la Harghita, şi la - De aici, sau de acolo?
ascultare cei care înţeleg, care vor să parcurgă acest interviu."
Cristuru Secuiesc, le-am spus "nu ştiu să cînt în limba maghiară, - O realitate globală. În momentul în care mi se pare mie că
Dragul meu, îţi mulţumesc foarte mult.
dar cred că o să înţelegeţi ce spun în cîntecele mele." Şi au înţeles! ajungem să proslăvim islamul, chiar dacă avem respect pentru
- Şi eu îţi mulţumesc, Sergiu. Acum, chiar ultima întrebare: cum tePublicul de peste tot, din România, are o anumită exigenţă, are alte religii, şi nu înţelegem că un mic colectiv de războinici
ai deﬁni, cum te-ai caracteriza într-un singur cuvînt?
sensibilitate, însă dacă îl alimentăm numai cu tîmpenii, la un reuşesc să inﬂuenţeze o masă de credincioşi care este manipulată,
- Un... artizan.
moment dat n-o să mai ştie să facă deosebirea între ce este atunci izbucnim: "vai, atenţie". Cum să construieşti cea mai mare
valoros, şi ce nu este. De altfel, noua generaţie, care ascultă ce se moschee europeană în Bucureşti? Mi se pare absolut o demenţă!
Nu ştim aproape nimic. Puşa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu. Editura Ars Longa,
transmite la radio acum... Eu nici nu înţeleg cum se poate Cui datorăm această demenţă? Domnului Ponta! Pentru ce?
Iaşi, colecţia Summa cum laude. 2016
asculta... Îmi pare foarte rău să spun că se cîntă nişte idioţenii!... Pentru că dumnealui a vrut să se pună bine acolo unde putea să
Realizatorul emisiunii-magazin de la Radio Iaşi, care l-a avut invitat pe Sergiu
Chiar dacă din punct de vedere muzical nu sunt absolut de rămînă neutru. Şi cine vine să consacre o idee proastă? Actualul
Cioiu cu cîteva minute înaintea acestei convorbiri.
contestat, din punctul de vedere al textului nu mai e poezie, nu nostru preşedinte! Păi, actualul nostru preşedinte ar trebui să ştie
mai e idee, nu mai e nimic.
foarte bine pentru ce au murit nişte domnitori ca Brâncovenii. Ar
- Crezi că se poate caracteriza repertoriul tău, cîntecele lui trebui să ştie pentru cine şi pentru ce a luptat Ştefan cel Mare şi
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M

ai ales în artă relaţia
magister-discipol este
crucială. Există atunci
când raportul este bivalent. Pe de o parte,
dascălul are încredere în ucenicul său şi
seamănă ceea ce are mai de preţ în ﬁinţa lui
cu nădejdea că sămânţa va răsări şi va da
roada aşteptată. Nu înseamnă asta că
discipolul ﬁ-va aidoma, ci el însuşi, de va ﬁ
fost hrănit cu spiritul artei şi învăţături
privitoare la ceea ce are de făcut, să ajungă
pe tărâmul mirabil al creaţiunii. Pe de altă
parte, ucenicul trebuie să creadă în meşterul
său şi acesta să impună în faţa sa prin statură
morală şi artistică. Când această legătură
funcţionează, din şcolile de artă ies acei
artişti proteici, personali. Aşa cum spunea
Sadoveanu, referindu-se la fabrica de
scriitori din perioada stalinistă, Şcoala de Literatură, şi într-o
şcolire artistică vor ieşi atâţia artişti, câţi au intrat. Dar de nu merg
lucrurile ca lumea, e posibil ca nici cei ce-au intrat cu har din
părinţi în părinţi să nu iasă artişti, să ucidă darul.
De la un timp încoace, în relaţia asta scârţâie ceva. Mulţi
profesori mărturisesc exasperaţi că pe elevii lor nu-i interesează

G

eorge Cernat ne ridică mingea la ﬁleu
începând cu titlul expoziției, aﬁș, panotare și
expoziția în sine dispusă pe simezele Galeriei
“Th. Pallady”. Lăsându-ne deschise așteptările prin titlul
“Împărtășire”, ﬁecare dintre cei prezenți la vernisaj ne-am ﬁ
gândit că ceea ce vom vedea, va corespunde asocierilor noastre,
dar, cel puțin pentru mine, nu a fost așa. Până să văd lucrările,
oscilam între înțelegerea creștinească a termenului și un proces
de destăinuire, prin care artistul ne va absorbi în lumea sa. Însă,
așa cum trebuia să se întâmple, Împărtășirea lui George Cernat
are o clară legătură cu relația dintre privitor și opera de artă, cu
modul în care ﬁecare dintre noi se raportează la ceea ce vede și
mai ales, cât vede. George Cernat scrie pânzele sale „cu” şi
„prin” oameni.
Ceea ce expune George Cernat este aparent o suită de
portrete ale unor personaje alese aleatoriu din universul său
intim, care împart atât cu noi dar și între ele o narativitate
simbolică, asupra căreia artistul ne provoacă să ne oprim. În
mod evident, sunt două registre prezente în ﬁecare lucrare, cel
al ﬁgurativului uman vizibil, detectabil, și cel al ﬁgurativului
transcedental. Astfel, cadrul uman este dublat de o prezență
detectabilă doar după siluetă, în fapt o umbră a privitorului,
care nu este acel spectator al unei lucrări de artă, ci privitorul
care urmăreşte subiectul lucrării atât din exterior cât şi
dinăuntru.
Artistul surprinde prin linie şi culoare o stare, o
accentuează, se joacă cu lumina şi umbra pentru a stârni o
reacţie privitorului. Relaţiile dintre personaj şi umbra
suprapusă pe acesta nu este întâmplătoare, ﬁecare din cei
prezenţi intuind povestea din spatele ﬁecărei pânze, o poveste
în povestea lui George Cernat. În fapt, artistul ne arată că
interpretarea unui portret este o chestiune de simţire şi, în
acelaşi timp, de percepţie şi inteligenţă; odată trecut de primul
strat al vederii, al plăcerii pur estetice, al ochiului carnal, ne

nimic, că vin la cursuri când îi taie capul şi
aşa mai departe. La rândul lor, ucenicii şi-au
pierdut cultul pentru magiştri, au senzaţia
prea repede că ştiu totul şi că nu mai au de
învăţat de la nişte învăţători prăfuiţi în arta
lor. Desigur, nu se poate absolutiza
instaurarea unei astfel de relaţii, dar
observăm că aceasta tinde să se
înstăpânească. De ce? Greu de dat un
răspuns tranşant. Cred că instituţiile însele
şi-au pierdut ceva din aura de sacralitate ce
imprima o anume solemnitate şi un respect
reciproc în raporturile profesor-elev, bazate
şi pe prestigiul celui de la catedră. Nu pot
uita preţuirea aproape religioasă pe care mai
vârstnicul meu prieten Călin Alupi (în luna
iulie, de Sânt Ilie au fost 101 ani de la
naşterea sa în Vancicăuţii Hotinului) o avea
pentru dascălii lui de la Belle Artele ieşene. Dar ce dascăli!
Existaseră, desigur, tensiuni între ei, studenţii, şi profesorii lor.
Ţineau de ﬁresc, făra a pângări curăţia legăturilor meşterilor cu
ucenicii. Simţămintele de înﬁorare şi respect aproape sacru
răzbăteau în vorbele artistului, dar sunt turnate şi în
spovedaniile, în textele lui Călin Alupi, pe care le-am cercetat
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ÎMPĂRTĂȘIRE
apropiem de adevărul pe care artistul ni-l rosteşte.
A doua chestiune ridicată de George Cernat este cea a
umbrei. Cu interpretări în psihologie şi ﬁlosoﬁe extrem de
variate, în artele vizuale umbra este
implicată direct în mitul genezei picturii.
Pliniu cel Bătrân spunea despre o fată din
Corint că a trasat pe perete conturul
iubitului care părăsea cetatea. Umbra
care desenează proﬁlul este pentru artist
atât un scop dar și un pretext pentru
intrigarea privitorului, pentru a-l face să
depăşească privirea stereotip. În ﬁecare
lucrare, aceasta umbră, după cum
spuneam suprapusă personajului și nu în
spatele acestuia, își aduce cu sine
ȋntreaga ﬁzionomie şi greutate. Din
aplecarea capului, din ﬁrele rebele ce
continuă portretul propriu-zis, rama
ochelarului ce se prelungeşte peste
chipul personajului, umbra făcută ȋn
mod special vag şi diluată face ca
experienţa vizuală să ﬁe o provocare
pentru ﬁecare dintre noi, provocarea de
a vedea dincolo de primul strat.

DESPRE VEACURI ȘI ZIDURI

P

reocuparea pentru acel timp ce nu-şi iartă
trecerea, ce-şi lasă amprenta peste om şi lucruri,
pare a ﬁ o sarcină gravă pentru un artist tânăr, aşa
cum este Silviu Parascan. Însă
măiestrita disciplină, impusă
de ȋndelungate ore de studiu şi
de lucru ȋn atelier, ne prezintă
o conştiinţă vie, apăsată de
dimensiunile temporale,
dintr-o perspectivă cât se
poate de actuală şi umană.
Predilecţia pentru peisaj, atât
ca locul și timpul ﬁlosoﬁei,
dar mai ales ca mijloc de
accentuare, prin lirismul
lăuntric, al unor stări ce se
perpetuează şi degradează ȋn
tandem cu lumea materială,
face subiectul prezentei
expoziţii. Trecutul şi viitorul
fuzionează în pictura lui
Silviu Parascan, dar prezentul
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nu este o resursă a bucuriei, ci o clipă pentru reevaluarea
moştenirii colective. Structurilor fragile, trecute monumente
sau ediﬁcii, artistul le suprapune amprentele naturii, zăpada
pură ori fumul ȋnăbuşitor
al unui horn, ori acţiuni
tranziente ce au
descompus zidirile.
Atmosfera este
sporită prin calităţile
luminii ce sfâşie
suprafeţele ȋngrămădite
ale locaşurilor stinghere,
apăsate de propriul destin.
Albul este simbolic și
răsărit și apus.
Construcţiile lui Silviu
Parascan dau naştere
gândului că aceste spaţii
sunt, ȋn fapt, atât o
construcție socială, cât şi o
idee sau o stare de spirit.
Mărite sau miniaturizate,

când am pregătit Albumul-catalog Alupi, apărut în 1996 la
Editura „Omnia". „Găsindu-mă la nişte cursuri militare la
Bucureşti - mărturiseşte Călin Alupi într-un text rostit la o seară
Tonitza, la Muzeul de Artă al României - am aﬂat de moartea
pictorului. În afară de familie şi de câţiva prieteni, cu încă doi
ucenici de-ai săi, Tolea Ion şi Petrescu Hariton, l-am condus pe
ultimul drum. În ziua aceea am avut senzaţia că s-a prăbuşit o
coloană dintr-un templu”.
Aceşti magiştri, se desprinde limpede din rândurile lui
Călin Alupi, se zideau în elevii lor aşa cum trecea suﬂetul lor în
pânzele, în plăsmuirile artistice. „La cursul lui - îşi aminteşte
Călin Alupi despre profesorul său Ştefan Dimitrescu - studenţii
veneau cu interes şi plăcere. Corectura o făcea verbal, pe lucrare,
la ﬁecare, dar acolo unde i se părea că merge greu, se aşeza pe
scaun, lua paleta şi proceda practic, făcând din nou desenul şi
eboşa, studentul rămânând să continue. Bineînţeles că acesta nul mai atingea, îl lua acasă înainte de a se usca şi-l punea în ramă”.
R e l a ţ i a
magister-discipol e
una a iubirii
spirituale, a
comuniunii. Din
păcate o parte, dacă
nu întregul, din acest
duh miraculos a
dispărut şi raporturile
s-au formalizat prea
mult, am putea
spune, ceea ce, mai
ales pentru artă, e dea dreptul nefericit şi
neproductiv. E cu
putinţă să reînnodăm
ﬁrul poveştii? De ce
nu? Important e să
vroim.

Notabile sunt portretele care închid şi deschid suita de
imagini, privirea spre stânga şi dreapta, dar şi mimica feței
ﬁecărui personaj: surprindere, fericire, tandreţe, emoţie,
meditaţie. Cei portretizaţi par a avea un dialog mut, trag cu
ochiul unul la celălalt, îşi răspund fără cuvinte, se înţeleg din
priviri şi se completează. Observăm şi un portret făcut ﬁului
său, George, în care ingenuitatea şi serenitatea copilăriei sunt
dublate de umbra protectoare.
O lucrare care rupe serialismul portretic, prezintă un
fragment al unei cruciﬁcări, fără indicii temporale, istorice, în
fapt o problematizare a modului în care astăzi ne raportăm la
mitul Creştinismului. Foiţa de aur, aplicată cu sârguinţă de către
George Cernat, ne trimite cu gândul la icoană, însă dublată de un
realism aparte al reprezentării plastice a
membrelor inferioare. Concentrarea
suferinţei într-un cadran redus creşte
dramatismul dar şi interogarea noastră
prin umbra artistului, a bagajului
dogmatic cu care ne naştem şi pe care-l
pliem convingerilor actuale.
La un anumit nivel, expoziţia
vorbeşte de identitate, o auto-interogare
de către artist a sinelui, prin modul în care
acesta se vede diluat şi estompat în raport
cu personajele, dar şi o chestionare a
noastră în fața unei reprezentări plastice,
cu certe calități tehnice. Până unde privim
şi dacă, odată compus puzzle-ul în minte,
putem jongla cu straturile privirii
stereotipe pentru a observa întregul ţine de
ﬁecare ȋn parte.

condensate sau fragmentate, locaşurile sale au fost pe rând
locuri ale ȋnrădăcinării, ale siguranţei şi intimităţii, ale speranţei
şi ale pierderii, teritorii spre care sau din care s-a fugit, căutări
pentru deﬁnirea ﬁecăruia.
Succesiunile albului translucid şi a brunurilor dense
indică narațiuni fragmentate și tensiuni nerezolvate dintre
exterioarele expuse și trăirile interioare ale artistului. Culoarea
spiritului ȋnsoţeşte acest timp nostalgic sau suferind.
Elementele formei nu sunt un dat rigid, ci se pliază pe
coordonatele artistului ȋn surprinderea deloc idealizată a unor
lăcaşuri de cult care au dăinuit peste timp şi istorie, dar au rămas
dezgolite de sens, unde lumina cade nu atât de mult asupra
detaliilor arhitecturale, ci asupra atmosferei.
Mai mult decât o pictură de senzaţie, prezenta serie a lui
Silviu Parascan comunică interesul pentru memorie,
conservare şi perpetuare a valorii, iar sensibilitatea și afectul
privitorului sunt vitale pentru ȋnţelegerea intenţiei. Mărturii ale
ignoranţei umane, zidurile lui Silviu Parascan spun povestea
unor minorităţi etnice, a familiilor risipite sau dispărute, a
credinţelor uitate. Câteva portrete condensează substanţa
emoţională a peisajului, conturând un mişcător duet ȋn care
degradarea spaţiului, dublată de cea a omului, transformă
pictura ȋntr-o meditaţie continuă, hrănită de stările lumii.
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CAPT(UR)ATĂ DE
CHAGALL

A

fost vara în care ne-am dublu intersectat, fără
ca vreunul dintre noi să o ﬁ premeditat, semn
că visele persuasive iau uneori timp, dar nu
tac. Declic-ul însă a fost unul timpuriu. M-a fascinat atât
numele, ale cărui rezonanțe îmi păreau de-un exotism melodiossoﬁsticat, cât și coperta broșurii colorate despre circ pe care o
primisem, pe sub mână, de pe străine și interzise meleaguri, ca
dar. Mângâiam cu privirea, într-un tacit ritual, acrobata cu păr
lung strângând în brațe buchetul din sală aruncat și atingând, cu
vârful unui picior doar, șaua îmbulinată a calului ce-o purta în
ceremonios trap. Pe celălalt, perfect întins, se oprise din propriul
balans aripa unui porumbel alb. Aidoma celor scoși din pălăriile
de magician, detaliu ce aducea scenei un plus de credibilitate,
gândeam, magistral. Arena era luminată precum un felinar, iar
Raluca SOFIAN-OLTEANU

Fise și ﬁșe după Aﬁșe
fondul roșu devenea sursa unei emoții, a unei tensiuni
ampliﬁcate de care însă nu te simțeai apăsat. Bănuiai cumva,
spectator rătăcit voluntar prin mulțimea cuprinsă de freamăt, ce
ovaționa, că numărul, deși periculos, se va, fără nici o îndoială,
fericit, ﬁnaliza.
Acum știu că obiectul fascinației mele era una dintre
ilustrațiile seriei La cirque d'Izis. Atunci nu știam. Dar n-am
uitat forța acelui desen de-a te capta. De-a te provoca să creionezi
o poveste în spatele ﬁecărui personaj. Iar aparenta ușurință în a
acorda acestor personaje un spațiu vital, deloc static ba
dimpotrivă aproape extrasenzorial, aducând în același timp
narativul ﬁgurativ în favoarea sa, e detaliul pe care-l găsesc la
Marc Chagall, dezarmant și azi. Cât despre șansa de a respira
L'Air du Cirque (numele actualei expoziții și al cărțiicapodoperă, scrisă de Louise Hervieu, ilustrată printre alții de
Chagall, Matisse și Toulouse-Lautrec sau Camille Hilaire) e mai
aproape decât te-ai aștepta. Într-un loc devenit între timp
intermezzo constant, pe drumul expozițiilor-eveniment aﬂate în
itinerar.
Același loc și-o altă vară mi-au facilitat primul contact.
Real. De-o jumătate de braț distanță, mai exact. Concret, după
memorabilele Welcome into my brain şi Que Viva Picasso,
experiențe vizuale ce-au bifat recorduri de vizitare cu pretenții
guinessiene. La Castelul Cantacuzino din Buşteni se întâmpla
acel ceva ce-mi părea aproape un privilegiu personal. Urcau pe
simeze peste 140 de litograﬁi semnate Marc Chagall. Le-am
studiat și răscolit cu privirea vreo patru ceasuri. Și-am regretat
ulterior că n-am avut inspirația sau avântul de-a și (de la fața
locului) relata.
Zilele acestea însă clopotul celei de-a doua șanse a
răsunat. Tot într-un Palat, îmbrăcând veșminte similare, într-un
cadru nou, expozițional. Păstrând formatul Homer (și Odiseea
sa), chipurile vechi testamentare, ferestrele Ierusalimului sau
tavanul operei de pe teritoriu parizian s-au revelat (și) publicului
ieșean. Le-am căutat neîntârziat, privitor cu antecedente,

înfumurat, cu doar câteva zeci de minute
rupte din program și scopul clar al unui text
redactat.
Dar cu Chagall nu poți trișa.Te va,
fără lanțuri și chei, imobiliza. Oricât ți-ar
alerga gândul, furat de plan și cotidian, tot
devii, lesne, un client capturat. Captat
precum copilul de altădat' nu de circ, ci de
poemul-jurnal al unei vieți (aproape)
centenare, proptită pe un piedestal de
culoare. Una cu două războaie, o revoluție
și-un exil ce nu l-au învins, dar rămân
inevitabil trecute în cuprins. Un jurnal scris
pe alocuri limpede, alterori cifrat, dar
întotdeauna ajustat secvenței de sine, cea
care te incită să te apropii la rându-ți
suﬂetește, sensibilizat ca-n fața unei
conﬁdențe ce ți-a încercat răbdarea timp
îndelungat. Fiecare imagine, de la litograﬁe
la vitraliu, de la ilustrație la scenograﬁa de
balet (vezi Aleko de Ceaikovski sau
Pasărea de Foc a lui Stravinsky), devine un bilet de liberă
trecere către ecourile unei perioade. Lăuntrice, expresivextrovertite, pasagere, hibriza(n)te, imaginare.
Chagall nu e un simplu visător cum, simpliﬁcat, s-a
vehiculat într-atât de des, prin critica de specialitate. Dacă e să-l
percepi așa, descoperi că e un prototip curios, realist-asumat.
Pozitiv, dar nu naiv. Cu unghiuri optimiste dar nu idealizate și
percepții încărcate de ambiguitate. Atras de pronosticuri
plauzibile altfel spus, în loc de ﬁnaluri tranșante. Cred că
sinceritatea e cea care l-a salvat. Sinceritatea vizavi de propriul
stil, de arta sa, de viziunea pe care o impunea în dezacord poate
cu lumea avangardei, prin care se perinda, mixul inﬂuențelor
fauviste, cubiste și suprarealiste completând condimentat
dosarul unui "caz" eminamente interesant. Inexistenți sau
cvasinecunoscuți, artiștii care să se ﬁ raportat la creaţia sa, nu-i
așa? Iar onirismul tipic folclorului evreiesc abil intersectat cu
tenta ludică a spiritului rus, par să ﬁ contat. Cert e că opera-jurnal
a lui Chagall e o lectură cu atmosferă și plăcut încurcate ițe,
punct culminant și desigur ritmic vehiculat câte un simbol
obsedant, din mrejele căruia te lași cu greu deconectat.
Expoziția de la Palatul Culturii din Iași e pasionantă
așadar prin diversitatea sa. Misticism, lirism, semniﬁcație,
monocromii-canon și artiﬁcii de tentă și ton. Talentul de
povestitor de pildă e lesne de identiﬁcat în ciclul litograﬁilor
realizate pe marginea mesajului biblic. Secvență a creației ce l-a
particularizat, ilustrațiile Vechiului testament au venit la
comanda și intenția editorului Ambroise Vollard, același pentru
care artistul a ilustrat Suﬂetele moarte de Gogol dar și Fabulele
lui La Fontaine, la un moment dat. Primul set, cel datat 19311939, e completat de suita a încă 105 litograﬁi, treisprezece ani
mai târziu, iar universul lor ahicunoscut e pe cât de viu pe atât de
captivant. Comanda francezului n-a fost întâmplătoare (el e cel
care, practice a ﬁnanțat călătoria în Orientul Mijlociu, soldată cu
"cele mai puternice impresii din viața mea") și s-a dovedit cu atât
mai oportun-îmbietoare cu cât Chagall medita asupra
proiectului deja, căutându-I, în urma studiului comparativ după
El Greco sau Rembrandt, forma de ﬁnal. Privind litograﬁile
ﬂuviu din fața ta, colaborarea celor doi pare un dat, de cine știe
ce destin al esteticii dictat. Ce-a rezultat?
Escaladând cerurile spre vechi paradisuri pierdute,
perindate de îngeri albastri, testând sihăstria profeților, căderile
regilor și pomul cunoașterii, redescoperind judecata înțeleaptă
cu Solomon, abisul invidiei cu Absalom, întunericul
fratricidului fără apel săvârșit între Cain și Abel, sau alăturându-

te lui Moise și legilor de pe tabla sa,
traversezi, visând la unison cu Iosif, mări
Roșii imaginare și te simți... salvat. Simți
omniprezentă pasiunea ce le-a secondat
sau credința de-a ﬁ văzut în textul sacru
fundamental cea mai generoasă "sursă de
poezie a tuturor timpurilor", după cum de
altfel mărturisea.
Curajul de-a ieși din canoane mi se
pare însă instinctul artistic cel mai
relevant. "Insistența" cruciﬁcărilor, de
pildă, ﬁind pe cât de surprinzătoare pe atât
de frecventă în opera sa. În Cruciﬁcarea
albă, visul reconciliant, fuziunea dintre
creștinism și iudaism aduc, prin aplicarea
seriei de obiecte rituale pe fondul
iconograﬁei creștine, un îndrăzneț
compromis. Locul coroanei de spini e luat
de un soi de turban, sfeșnicul cu șapte brațe
aprins la picioare alungește conul luminii
protectoare, în timp ce tallitul, șalul de rugăciune, îi este
înfășurat lui Christ peste coapse. Cruciﬁcarea la Chagall e
poveste de-un simbolism aparte. Cu profunde sinapse. E gestul
suferinței supreme. Dincolo de orice stindarde sau embleme.
Totuși nu poti contracara bănuiala că, în plin pogrom, legi
antisemite și-un impus exil personal pe teritoriul american,
Chagall n-a încercat să transmită și un, ceva mai subiectiv,
mesaj. Astfel, perpetua temă a culpabilității evreilor în drama
mântuirii e decodată dual, oscilând între catastrofă (Şoah) și
profeţie. Între spaima adâncă în fața dezastrelor (re)curente și
teama vizavi de cele care încă nu s-au produs. E singura perioadă
în care tonalitățile grave invadează paleta lui Chagall, dând o
notă neobișnuit de rece actului pictural. Asemeni unui văl tras,
unui doliu ținut în memoria celor ce trăiau martiriul și exodul în
mod real. O tragedie transﬁgurată așadar, ce contrabalansează
realității evadarea mistică, după modelul matrice chagallian.
Tributară la rându-i narativului spectacular, Odiseea
aduce în plus adierea aceea de legendă, de fantasmă smălțuind un
nucleu olimpian. Îl urmărești pe Ulise pas cu pas. La Alcinoos,
deghizat în cerșetor, în luptă cu Iros, cântându-i Nausicăi, în
sărbătoare, infern, sau furtună, pețind-o pe Elena, tânjind după
Penelope, încordând arcul sau vorba, căutând atenția Atenei și
pacea greu regăsită. Vizual însă, deși operă târzie, Odiseea îți
amintește cumva, prin simbolismul netemperat, de perioada
nostalgică. Prezentă expozițional și ea. Promovat prin colecția
Lassaigne, Chagall cel nostalgic te atrage către imagistica venită
din Vitebsk, lumea rurală a copilăriei sale, impregnată de tradiţia
religioasă hasidică, uzând de un limbaj pictural propriu, în care
măgarul verde și vaca albastră, capra galbenă sau cocoşul roşu
trăiesc în armonie cu oamenii ieşiţi de sub rutina lumii, legile
gravitaţiei și, uneori, de sub măsura propriei individualități,
grație escapadelor hibridizate, cu sau fără aripi atașate.
Întrevezi uneori fațeta unul artist epatant. Să amintim
doar despre litograﬁile ce "feliază vizual" scene pictate pe
celebrul tavan al unui palat parizian. Pentru decorarea Garnierului, Malraux a văzut în Chagall candidatul ideal. Și nu s-a
înșelat, în ciuda vocilor ce condamnau inițial efectul straniu
rezultat prin asocierea dintre stilul eclectic arhitectural și
viziunea modernistă a lui Marc. Dar acoperind peste 220 de metri
pătrați și înglobând inventarul a 200 de kg de culoare, viziunea
rămâne una remarcabilă. O dată prin monumentalitate și mai
apoi prin "adresa" sa, Mozart, Wagner, Mussorgski, Berlioz și
desigur Ravel ﬁind cei cinci compozitori preferați, cărora
Chagall le aduce tributul din penel.
Există însă și o latură a sa de o profunzime greu de
negat. Odată cu explorarea tehnicilor noi: vitraliu, sculptură,
ceramică, mozaic sau gravură, uzul culorii e puternic modiﬁcat
spre tonalități expresive, de o efervescentă luminozitate. Cred că
nicăieri nu mi s-a întâmplat să-l citez pe Picasso mai înﬂăcărat
decât în fața Ferestrelor din Ierusalim. Chiar să ﬁ rămas
Chagall "singurul pictor care înțelege ceea ce este culoarea cu
adevărat"? Dacă vitraliile catedralelor din Reims, Metz sau
Mainz n-ar pleda deja în favoarea sa, pleiada celor 12 caste vine
să-ți dea răspunsul prin acorduri vaste.
Aﬂate azi în Sinagoga Centrului Medical Hadassah,
lucrările de vitraliu pictat (3.35/ 2.4 m) au pe teritoriul
expozițional al Palatului ieșean un corespondent captivant.
Pentru câteva dintre ele, cele intitulate Beniamin sau Asher, s-a
realizat un studiu reper. Ferestrele din Ierusalim, variantele
litograﬁate, sunt devoalate pe parcursul a trei etape intermediare,
cu indicații precise asupra desenului și tehnicilor de culoare.
Chagall a petrecut doi ani încercând să proiecteze ceea ce avea să
ﬁe cea mai importantă operă în domeniul vitraliilor moderne de
artă. Fiecare dintre cele 12 ferestre ogivale ale Sinagogii Abeel
întrecea în momentul execuției dimeniunea oricărei alte viziuni
artistice semnate de artist. Astfel, se poate spune că odată cu
proiectul Hadassan, Marc Chagall se apropie de sfera
monumentalității cu adevărat. Detaliu emoționant, discursul
inaugural al lui Chagall (februarie 1962) a fost rostit în yddish și
prin el asigura că, în ceea ce-l privea, un vitraliu e "legătura
translucidă dintre două inimi. A lumii și a mea". Și continua:
"Pentru un rezultat înalțător, sticla pictată trebuie tratată cu
seriozitate și pasiune totodată. Sticla trăiește prin percepția
luminii. La rându-i, Biblia e citită pentru (i)luminare iar vitraliul
trebuie să transpună acest adevăr haric dar simplu într-un ﬁnal.
Sper să vă dăruiască armonia la care mereu am visat".
Pendulând între heraldică și misticism, binecuvântările biblice
pe care Divinitatea le-a adus ﬁecăreia dintre caste devin mai mult
decât zugrăviri faste. Ferestrele sunt un portal tăcut. Spre viitor
mai mult decât spre trecut.
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rimesc de la doamna ambasador Magda Botez un
ﬁlm despre cea mai scumpă carte nouă din lume
care e așezată într-o cutie de ﬁer, menită s-o
protejeze. Gravată pe capacul ei este semnătura lui Michelangelo,
cu linia aceea verticală care desparte numele în două părți Miche și
langelo. Cartea costă 100000 de euro exemplarul și a fost produsă
într-o serie de numai 99 de exemplare. FMR, celebrul editor Franco
Maria Ricci, a scos cea mai exclusivistă publicație de artă din lume.
Am scris despre el din 1990 și am avut și marea șansă de a ﬁ văzut la
Târgul internațional de carte Frankfurt felul în care și-a promovat
excepționala enciclopedie a artei. Eram cu un bun prieten de la
Encyclopedia Britannica, Rolf Elmers, care avea să-mi spună într-o
zi că România a cumpărat cele mai multe seturi ale Encyclopediei
Britannica, conform analizei pe Europa. Cele 32 de volume ale
setului plus volumul up datat pe anul în curs costau , la începutul
anilor '90, în jur de 1000 dolari.
Chiar dacă nu ești un specialist, merită să ﬁ văzut măcar
un număr din publicația FMR, care a apărut bilunar din 1982 până în
2009, când și-a întrerupt apariția. În 2007, Franco Maria Ricci,în
vârstă de 70 de ani, și-a vândut casa de editură Marilenei Ferrari. Au
avut ulterior câteva proiecte comune , dar colaborarea s-a oprit când
Marilena Ferrari s-a îmbolnăvit, murind în decembrie 2012, de
Crăciun. Cealaltă revistă de artă, numită FMR White, dedicată artei
contemporane, avea să-și întrerupă și ea apariția.
Deși citirea în franceză a inițialelor FRM, ne face să
pronunțăm cuvântul ephémère, nimic din ceea ce a imaginat, editat
sau construit Franco Maria Ricci nu a fost sortit trecătorului sau
aleatorului perisabil.Revista FMR a apărut la Milano, în italiană,
engleză, germană, franceză și spaniolă până în 2009. Nu e puțin 27
de ani de apariție pentru cea mai selectă revistă de artă din lume, din
ce știu.
În 2007, revista FRM a a fost secondată de sora ei FRM
White, a cărei apariție a durat numai doi ani, încetând în
2009.Marilena Ferrari a colaborat cu Franco Maria Ricci, numele
marelui editor de artă având aceleași inițiale ca Fondazione
Marilena Ferrari. Marilena Ferrari moare, din păcate, la 60 de ani.
Fără însuﬂețirea, generozitatea și iubirea pentru artă ce o deﬁneau,
averea ei își mai caută omul ce sﬁnțește locul, proiectul și banul.
Franco Maria Ricci a fost modelul meu de
editor.Perfecțiunea, eleganța, valoarea recunoscută a imaginii și
imaginației în a edita, rolul acordat iconologiei, alegerea unor artiști
majori și a unor colaboratori de clasă înaltă, de la scriitorul, eseistul
italian Alberto Arbasino la Italo Calvini, de la Jorge Luis Borges la
marele istoric al artei, germanul Peter Bloch, de la istoricul de artă
care a publicat atâtea cărți despre nudul în artă, natura moartă,
trompe l'oeil, impresionism, Pop Art, Futurism, Bauhaus, proliﬁcul
Flaminio Gualdoni, la scriitorul, traducătorul și jurnalistul din
paginile culturale din Corriere della sera Giovanni Mariotti, de la
Octavio Paz la Nicola Spinosa, istoricul de artă și directorul marelui
muzeu din Capodimonte, al cărui nume l-am întâlnit prima oară întrun album dedicat lui Jusepe de Ribera, la Metropolitan Museum,cu
o prefață a lui Philippe de Montebello, directorul muzeului în acea
vreme. Și să nu-l uit pe GiovanniTestori, poetul, dramaturgul,
criticul de artă, cunoscător al picturii lombarde.Eram la un Festival
internațional de literatură și vorbeam cu scriitori și profesori
universitari la un colocviu la Roma, eu povestind că vreau să merg în
Piazza del Popolo să revăd Caravaggio. Cineva a lansat ideea că
semăn în multe cu Giovanni Testori, nu doar pentru că îmi place
Caravaggio.Ca și lui.

Cartea cu o copertă ca un altar
Când deschizi cutia cărții-comoară, nicidecum a
Pandorei,îți apare în față coperta de marmură,concepută de Franco
Maria Ricci. E o copertă-altar acest basorelief în marmură de
Polvaccio, care reproduce Madonna della Scala de Michelangelo, o
lucrare realizată între anii 1491-1492, considerată prima madonă pe
care ar ﬁ sculptat-o. Marmura absoarbe lumina și are o catifelare de
ﬁldeș.Cartea are 264 de pagini de hârtie lucioasă de 200 de
grame.Sunt 45 de crochiuri originale. Bucata de marmură în care s-a
sculptat coperta are 7,5 cm grosime,și a fost extrasă din aceeași
carieră de unde s-a scos marmura pentru Pieta, în 1499.Această
carieră de marmură e renumită. Din ea s-a extras și marmura folosită
pentru Columna lui Traian și pentru statuile de pe mormântul lui
Iulius al II-lea sau statuia lui Apollo din templul lui Apollo de pe
Colina Palatină.
E o carte de mari dimensiuni 48X68 cm și cântărește 24 de
kilograme, cam jumătate din greutatea mea.Garanția e oferită
pentru 500 de ani. Cine va apuca să veriﬁce această garanție?!Sunt
folosite și literele maestrului, puse la dispoziția acestei cărți de
Fundația Casa Buonarroti.Giorgio Vasari stă la baza informațiilor
incluse în carte. Volumul reproduce, pe lângă desenele realizate de
Michelangelo, 83 de fotograﬁi ale operelor lui Michelangelo,
semnate de Aurelio Amendola.Un fotograf cu o carieră lungă,
bogată.Fotograﬁile lui au pus în valoare nu doar monumentalitatea
și expresivitatea sculpturilor lui Michelangelo, ci și poezia
detaliului. În 1994, volumul cu fotograﬁile lui Aurelio Amendola,
intitulat Un occhio su Michelangelo, dedicat Capelei Medicilor din
San Lorenzo, de la Florența, a câștigat Premio Oscar Goldoni.
Fotograﬁile lui Aurelio Amendola dedicate sculpturilor
Michelangelo Buonarroti au fost expuse și la Muzeul Hermitage din
Petersburg, în 2007.
E o mare diferență între fotograﬁile gen carte poștală și
fotograﬁile lui Aurelio Amendola care surprind textura pielii,
pilozitatea, volumetriile anatomiei în suferință și empatie. Un
volum cu aceste fotograﬁi se aﬂă la Biblioteca Publică din New
York.
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Cărți rare, colecționari și vocația ﬁlantropiei
Ideea de cea mai scumpă carte nouă sau veche e relativă.
Din când în când frecventez pe internet piața cărților rare. Nu există
muzeu sau expoziție în care să merg, unde să nu mă opresc îndreptul
cărților rare. Citeam prin 2013 despre o carte de psalmi de 400 de
pagini, care data din 1640. O carte-tezaur care s-a vândut la
Sothesby , în New York, unde a fost cumpărată de ﬁlantropul David
Rubenstein pentru 14,16 milioane . Exemplarul cumpărat de David
Rubenstein este unul din cele 11 care mai există din Bay Psalm
Book, prima carte scrisă și tipărită în ceea ce considerăm azi
America. Înainte să ﬁe vândută, cartea a aparținut colecției deținute
de Old South Church din Boston. S-a aﬂat în proprietatea acestei
colecții vreme de mai bine de 300 de ani. Ideea ﬁlantropului care a
achiziționat-o este să împrumute volumul mai multor biblioteci
care să-l prezinte publicului iar apoi să expună cartea de Psalmi,
într-un muzeu. Pentru mine impresionant este faptul că această
carte este prima traducere a Psalmilor, o versiune care s-a folosit în
timpul slujbelor religioase și care reprezintă începutul civilizației
occidentale pe pămîntul Americii. David Redden, vice chairman la
Sothesby adaugă un lucru și mai interesant:”In fact is the ﬁrst
poetry in America”.Cele 11 exemplare care au supraviețuit din
tirajul de 1700 se aﬂă în colecțiile unor instituții. Dacă vreau să văd
această carte-tezaur, fac o cerere specială la Biblioteca Publică din
New York sau la Hungtinton Library în California sau merg la
universitățile care o dețin. La Yale, Oxford, Harvard.

O carte care a salvat 18 piese de Shakespeare
Un exemplar din prima ediție a unei cărți de William
Shakespeare,Comedies, Histories&Tragedies, cunoscută drept
First Folio de Shakespeare, din cele 228 de exemplare care mai
există,s-a vândut, în 2006, pentru 6.166.000 de dolari. Ediția a avut
cu totul 750 de exemplare.Exemplarul a fost cumpărat de Paul
Allen, co-fondator al companiei Microsoft. Utilizatorii care cred că
se pot dispensa de cărțile tipărite, ar merita să se întrebe de ce aceste
genii ale computerilor investesc sume astronomice în cărțile rare.
Am petrecut câteva ore , mergînd în două rânduri să vizitez Folger
Shakespeare Library din Washington DC, care adăpostește vreo
60.000 de manuscrise aparținând unor scriitori precum Mark
Twain, Walt Whitman , Elisabeth I, John Donne . Vroiam să
organizez un eveniment la Teatrul Folger care face parte din
Bibliotecă și avem de gând să donez ultimele traduceri din
Shakespeare, publicate în România. Și doream să-l invit pe
directorul Bibliotecii pentru un schimb cultural cu Festivalul
internațional Shakespeare de la Craiova, condus de Emil
Boroghină, cu care discutasem acest proiect.La Folger Shakespeare
Library am văzut cu ochii mei în sala mare/ The Great Hall acest
First Folio of Shakespeare, expus în permanență.Dacă această
ediție nu ar ﬁ existat sau nu s-ar ﬁ păstrat exemplare din ea, 18 din
piesele marelui dramaturg s-ar ﬁ pierdut. Volumul este singurul care
conține aceste piese. Pagina de gardă e un portret al lui
Shakespeare, însoțit de o dedicație către cititor To the Reader.Ar
merita atenția noastră. Miezul adresării pune în balanță actul
privitului cu acela al cititului și, implicit, raportul imagine, text de
citit.

Cărți-tezaur
Un exemplar din prima ediție licențioasă”bawd-fest”The
Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, publicată în secolul al XVlea, s-a vândut la Christie's, Londra, în 1998, cu 4,6 milioane de lire
sterline, echivalentul a cca 7,5 milioane dolari, la vremea aceea.
Ediția a fost tipărită de William Caxton,în atelierul lui de la
Westminster Abbey. Dintr-o duzină de exemplare care s-au mai
păstrat din ediția scoasă în 1477, acesta era ultimul exemplar aﬂat
într-o colecție privată. Un exemplar pe care conteleWilliam
Fitzwilliam al IV-lea l-a cumpărat cu doar șase lire sterline de la
biblioteca Radcliffe, într-o licitație ținută la Christie's, în martie
1776. În 222 de ani, cele șase lire investite într-o carte și-au mărit
capitalul la 4,6 milioane de lire sterline.Doar pentru că au fost
investite într-o carte, păstrată în colecția familiei Amețitor!!!
Cu 11,5 milioane dolari s-a vândut Cartea lui James
Audubon, Birds in America, ale cărei ilustrații sunt reproduse la
inﬁnit și folosite în designul interior. Cartea este o minunăție, rodul
cercetării, spiritului de observație și talentului de a desena al
celebrului ornitolog James Audubon. A apărut în 1827, curând se
vor împlini două veacuri de la publicarea ei. Cuprinde
435 de desene originale, planșe realizate de mână. În
2000, la Chrstie's s a vândut la licitație un set complet
din cele 119 cunoscute în lume pentru 8.802.500
dolari.După un deceniu,Birds in America de James
Audubon s-a vândut, la Sothesby, la Londra, cu peste
7,3 milioane de lire, echivalentul a 11,5 milioane
dolari.
Codex Leicester, cel mai cunoscut și
valoros jurnal științiﬁc și caiet de note, scris de
Leonardo da Vinci,care include, în cele 72 de pagini
de reﬂecții, analize, desene tehnice, teorii despre
fenomene naturale, specii, astre, a fost cumpărat, în
1717, de Thomas Coke, un englez proprietar de
terenuri și colecționar de artă, care va primi titlul de
Conte de Leicester.El a cumpărat acest manuscris
inestimabil când avea doar 20 de ani.În 1980,
manuscrisul este cumpărat de colecționarul de artă
Armand Hammer de la un descendent Leicester și
Codexul va purta numele Hammer, vreme de 14 ani,
cât rămâne în proprietatea colecționarului. În 1994,

Bill Gates își adjudecă jurnalul la o licitație plătind pentru el 30.800.
000 de dolari, sumă considerată a ﬁ cel mai mare preț plătit pentru o
carte. Gates scanează jurnalul și-l distribuie cu Microsoft Plus! for
Windows 95. Bill Gates preferă numele de Codex Leicester.
Paul Valéry mi-a deschis la 19 ani calea spre Leonardo da
Vinci.Aș vrea să recitesc Paul Valéry.
În 1999, anul în care m-am căsătorit cu Liviu, s-a vândut
la Sothesby, în New York, pentru suma de 2,5 milioane dolari, The
First Book of Urizen, considerată de specialiști drept cea mai
importantă creație profetică a lui William Blake. Exemplarul e unul
din cele opt care au supraviețuit din ediția princeps, publicată în
1794.
Traité des arbres fruitiers de Henri Louis Duhamel du
Monceau, cu ilustrații de Pierre Antoine Poiteau și Pierre Jean
Francois Turpin, s-a vândut în 2006 cu 4,5 milioane dolari, ﬁind cea
mai scumpă carte vândută vreodată despre arbori, deși prezintă, întrun set de cinci volume, doar șaisprezece varietăți de pomi fructiferi .
Primul atlas tipărit din lume cu gravuri este Geographia
Cosmographia, de Claudius Ptolemaeus și s-a vândut, la Sothesby,
Londra, în 2006, cu 2.136.000 lire sterline, corespunzând unei
sume de 4 milioane de dolari.
Prima oară am văzut o Biblie Gutenberg la Morgan
Library and Museum, în New York. Un exemplar al acestei Biblii,
din cele 48 care mai există în lume, s-a vândut la Christie's New
York cu 4,9 milioane de dolari, în 1987.E impresionant să poți răsfoi
măcar câteva pagini.
Comandată de Henry Leul, membru al dinastiei Welf,
Duce de Saxonia pentru altarul Fecioarei Maria al bisericii St.
Blaise, cunoscută mai mult drept Catedrala din Brunswick, St, The
Gospels of Henrythe Liona fost cumpărată de guvernul german la o
licitație Sothesby din Londra, în anul 1983, cu 8.140.000 de lire
sterline, însemnând 11,7 milioane dolari. Alte surse se referă chiar la
o sumă dublă, respectiv 20,7 milioane dolari. Superbul volum, cu o
ferecătură impresionantă, are 266 de pagini , în care sunt incluse 50
de pagini acoperite de ilustrații în întregime. E considerat, pe bună
dreptate, o capodoperă a secolului al XII-lea romanic și o bijuterie
printre manuscrisele cu enluminuri.

De la fanii lui Harry Potter la Spaima de carte
Am aﬂat că J. K. Rowling, autoarea celebrei serii de cărți
Harry Potter, este primul scriitor care a ajuns miliardar grație
cărților sale, ecranizărilor și produselor asociate. Cozile la librării,
de câte ori apare un nou volum din seria Harry Potter depășesc
cozile la mâncare din țările ex-comuniste. Milioanele de fani de la
cozi știu însă că vor cumpăra exemplarul râvnit. Rowling a dat
lovitura și a sedus milioane de cititori fanatizați de lectura cărților ei.
Din toată lumea. Rowlings a realizat șapte copii scrise și desenate de
mâna ei intitulate The Tales of Beedle the Bard, înainte ca
întâmplările din această carte pentru copii să ﬁe tipărite și să atingă
tiraje de bestseller. A dăruit șase din aceste copii manuscris unor
editori și prieteni.În 2007, una din copii a fost vîndută cu 3,98
milioane de dolari, devenind cel mai scump manuscris contemporan
care s-a vândut într-o licitație. Banii obținuți din vânzarea
manuscrisului au fost donați campaniei Children's Voice. Copiii o
adoră descoperind pasiunea cititului. Părinții și profesorii o adoră
pentru că a recreat plăcerea și gustul cititului, pe cale de dispariție.Sa rărit numărul cititorilor, aud din când în când. A crescut enorm,
declară părinții și copiii stând la cozi imense, cu pielea mâinii
ștampilate de un semn sau purtând o brățară, dovezi că au plătit
cartea doamnei Rowling.
Cărțile trăiesc și ele într-o lume care nu e doar a
Paradisului, ci adeseori a Infernului și Purgatoriului. Sunt
cenzurate, excomunicate, puse pe rug, ignorate, rupte și folosite,
foaie de foaie, de vânzătorii de semințe. Cunoaștem istoria atâtor
biblioteci distruse, acum venindu-mi în minte Biblioteca Brătienilor
și a lui Ion Pillat de la Florica și Miorcani.Nu credeam să mai
retrăiesc experiența cenzurii în America, să văd resuscitarea unor
noi forme de spălare a creierului, dictate de așa-zisa corectitudine
politică. Ce se mai întâmplă cu unele cărți despre care aﬂu că au fost
scoase din programa școlară pe motive de corectitudine
politică?Precum Coliba Unchiului Tom. Sau cu ﬁlme ecranizate
după cărți celebre? Recent un cinematograf a scos ﬁlmul Pe aripile
vântului din program pe motive de corectitudine politică.Primarul
New York-ului declara, dus cu pluta neo-nazismului și neomarxismului patibular, că ar intra în discuție mutarea statuii lui
Columbus, văzut drept un colonizator. Mare e grădina nebunilor și
ignoranților din care sunt recrutați cenzorii și piromanii de
biblioteci.
Într-unul din visele mele repetate, care a devenit un poem
se făcea, printr-o minune, că am salvat cele peste șapte sute de mii de
cărți ale Bibliotecii din Alexandria, prima bibliotecă publică din
lume.
Reușisem să scriu o carte care nu avea pagini și care se
scria direct pe circomvoluțiunile creierului.

● MERIDIANE
Florentina NIȚĂ

corespondență din Milano

PE CE LIMBĂ ȘTII MAI BINE
n august, când tot omul se bucură de ultima lună de
vară iar gospodarul își face sanie pentru iarna ce vine,
bântuie un aer de vacanță iar, ce poartă spre casă
mulțime de români din diaspora răspândiți prin lume. Un fenomen
migrator ciclic, pe care unii l-au asemuit cu ”hoardele migratoare”
iar alții îl privesc cu un aer circumspect, atenți la orice greșeală de
comportament sau limbaj și gata ﬁind să pună orice dezacord ori
controversă iscată pe seama unor conﬂicte de interese. Alții, mai
puțin vehemenți, manifestă o toleranță sporită față de greșeli de
exprimare, dar le corectează pe loc, ca la școală. O ușoară ironie se
întrevede pe chipul vânzătorilor, când clienții fac socotelile în
euro la prețurile aﬁșate în lei. Trece neobservat doar cine umblă
deghizat și, spontan și pe nesimțite, se corectează din auzite. Sau
are la purtător un suﬂeor ori, mai bine, ține în buzunar un mic
dicționar.
Mărturisesc că și pe mine mă deranjează deseori acele
exprimări verbale sau întâlnite pe rețelele de socializare, în care
cuvintele se pocesc, se amestecă cu alte limbi sau se inventează
cuvinte inexistente în limba română. De multe ori nu știu ce să fac,
să acționez sau să tac? De la percepția greșelii la atitudine e un
spațiu imens de acțiune ce s-ar cuveni a se deﬁni. Să trec peste ele e
prea puțin. Iar să protestez ar ﬁ o polemică iscată din senin. Ce
soartă de izbândă ar avea așa ceva? Și oricum ar ﬁ prea puțin de
folos, căci problema nu s-ar rezolva într-o perspectivă imediată.
Mă străduiesc cu greu să nu cad în greșeli și eu deși, involuntar, se
mai întâmplă să strecor cuvinte nelalocul lor. Am întâlnit și din
aceia care pretind că se pot exprima ușor, spre a ﬁ pe placul
amicilor și, fără să ﬁ auzit de cele mai elementare reguli
gramaticale în uz, se pronunță într-o aproximativă italiană confuz.
Spre a nu-și mai chinui interlocutorii să ghicească ce vor, le-aș
sugera să se exprime corect mai întâi în limba lor, sau în una pe
care o știu mai bine (dacă o ﬁ vreuna) și pe urmă un traductor,
combinat cu un corector ortograﬁc, le-ar putea pune la punct textul
cu pricina. Deocamdată mă limitez să îi ignor și astfel să nu îi
încurajez. Un lucru însă tot nu îmi dă pace: cum să spun că treaba
asta nu îmi place?
Mi se pare mie sau cu adevărat anul acesta tirul
reproșurilor la adresa ”stranierilor”, ”etranjerilor” sau cum vreți
să-i numiți pe cei acasă veniți, a fost mai redus? Ori poate ceva din
lecția anilor trecuți a fost de folos?E drept că, în ceea ce mă
privește, de data acesta am ales să călătoresc prin zone mai puțin
zgomotoase și cu adevărat pitorești, dar tihnă și odihnă, chiar în
locuri unde te-ai aștepta în voie să respiri, cum ar ﬁ pe poteci de
munte ori la mănăstiri, în luna august, cu greu mai poți găsi.
Zilele au o curgere a lor speciﬁcă, domoală și în același
timp amenințătoare în august. Ca aceea a sloiurilor pe Siret la vale,
când se sparge gheața în primăvară. Cu gândul la câte sunt de
văzut și cu ochii pe calendar, numeri zilele și locurile pe care ți leai propus să le străbați. Noaptea plănuiești iar ziua hălăduiești,
uneori pe unde ai mai fost într-o altă vară. Dar de ce acum ți se pare
totul schimbat? Sperai să le găsești la fel ori poate memoria îți
joacă o festă și refuză să accepte ceea ce ți se prezintă în decor?
Timpul pare să măsoare cu o unitate de măsură diferită imaginile
din amintire.
Numai ce s-a terminat Postul Sﬁntei Mării și se trece de
jumătatea lunii august, începi să îți faci valiza. Câteva reviste și
cărți, achiziționate din vitrina cu noutăți a unei librării apărute în
cale din întâmplare într-o zi, își fac loc în bagaj alături de ia cea
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nouă cu ﬂori cusute și iz de ladă a bunicii, descoperită undeva pe o
tarabă cu lucruri meșteșugite. Câțiva primari întreprinzători din
orașe de vază ne mai ispitesc cu festivaluri și programe speciale
dedicate diasporei, la sfârșit de august bineînțeles. Acțiuni menite
să atragă pe cei plecați și capitalurile lor, spun ei cu subînțeles. Am
înțeles dar, de-acum, noi avem pregătite biletele de drum.
Milano pare un oraș selenar în luna august. Circulația se
reduce, multe vitrine rămân închise, oamenii lasă apartamentele și
afacerile și se mută cu familii cu tot în altă parte. O migrare în
masă către zone mai prielnice de climă și ambient. Un oraș parcă
absent. Mijloacele de transport se răresc, pe străzi e mai ceva ca în
parcuri, poți cu ochii închiși traversa, fără riscul să te ia pe sus
careva. Asta ne face oarecum mai ușoară reluarea programului
cotidian, chiar dacă tot gust de mâncare reîncălzită are. Cu
vorbitul e mai greu, în primele zile limba ți se înnoadă și deznoadă
la întâmplare.
Noroc că imediat, pe 31 august, este Ziua Limbii
Române și la Consulat avem prilejul să ne întâlnim și să o
sărbătorim. O dezbatere pe tema situației limbii române în afara
granițelor României, ne anunță în comunicat Centrul Cultural care
acest eveniment a organizat.Poeții evocaține-au emoționat pe toți
cei prezenți:Nichita Stănescu, cel care deﬁnea într-un mod
sugestiv spiritul cu care ne identiﬁcăm atât de mult și noi astăzi
”Limba română este patria mea” și Grigore Vieru, al cărui glas a
înﬂăcărat mai ales pe basarabenii prezenți în sală.Editura
”Rediviva” a oferit gratis participanților unele exemplare din
volumele publicate.
Bucuria revederii, cadrul festiv, prezența unei consiliere
(de origine română) din primăria orașului Milano și timpul poate
prea scurt la dispoziție pentru câți ar ﬁ vrut să ia cuvântul, au
transformat dezbaterea propriu-zisă într-un dialog amical,
presărat cu momente artistice și documentare în care s-au trecut în
revistă numeroasele mărturii prețioase lăsate de-a lungul secolelor
de călători străini prin țările române, mulți dintre ei italieni, care
au apreciat graiul nostru strămoșesc.
„Căci românii se trag din romani, ceea ce mărturiseşte
până în vremea de acum limba lor... Sub valuri de barbari, ei totuşi
mai exală limba română şi, ca să nu o părăsească nicidecum, se
împotrivesc cu atâta îndârjire, încât îi vezi că luptă nu atât pentru
păstrarea neatinsă a vieţii, cât a limbii.” - scria umanistul italian
Antonio Bonﬁni (1434-1503), fost secretar la curtea regelui Matei
Corvin al Ungariei, în ”Călători străini despre ţările române”.
Poate că s-a pierdut de această dată o bună ocazie de
analiză critică și la obiect asupra pericolului alterării limbii
române vorbite în străinătate,o temă care este de dorit să ﬁe
abordată nu numai în medii academice dar și între noi, vorbitorii,
la oricare nivel, mai cu seamă acolo unde ceva poate ﬁ remediat.
De remarcat oricum că grija pentru o exprimare corectă a fost pe
primul plan. Au fost aduse cuvinte de laudă la adresa celor care
trăiesc în Italia de mulți ani și a tinerilor emigrați aici de micicare
stăpânesc încă bine limba română. S-a penalizat prompt, în
schimb,orice greșeală sau tentativă de a strecura ”italianisme” în
comentarii, ca dovadă că percepția pericolului există și semnale de
alarmă se trag.

Virginia BURDUJA

MAX PORTER,
DUREREA E O FĂPTURĂ ÎNARIPATĂ

Absolut încântător și de neuitat” (The
Times), „Nu se compară cu nimic din ce sa scris până acum”(Guardian Books of the
Year), „O țesătură complexă de imagini și idei, impregnată de
poezie, dar care poate ﬁ citită și ca o poveste pentru copii. Ne
schimbă percepția asupra romanului și a posibilităților sale,
vorbindu-ne despre un subiect extrem de delicat, pagină după
pagină, ca și cum am ﬁ purtați pe aripi.”(The Guardian) – sunt doar
câteva dintre elogioasele aprecieri cu care a fost primit romanul de
debut al englezului Max Porter (n.1981), Grief is the Thing with
Feathers, din 2015. Multipremiat în 2016, vândut, în Marea
Britanie, în peste o sută de mii de exemplare, tradus deja în 20 de
limbi, romanul a apărut de curând și în limba română, în excelenta
traducere a Mihaelei Buruiană, sub titlul Durerea e o făptură
înaripată (Pandora Publishing, 2017, colecția literary ﬁction, 122
pagini).
Subiectul romanului e scurt ca viața, cum oftează undeva autorul. O
Mamă moare fulgerător și dispariția ei este primită cu ﬁrească și atât
de omenească disperare de către Tati și cei doi Băieți orfani, care își
trăiesc durerea în confortabilul lor apartament londonez. Văzânduși viitorul ca pe o Sahară lipsită de oaze, ei întrezăresc posibilitatea
reîntoarcerii la normalitate, datorită păsării Kra. O vizitatoare
insistentă, „vindecătoare”, când șarlatană, când dădacă, un personaj
strălucitor, simbol al puterii vieții, răspunzător în același timp de
clipele de haos de după dispariția Mamei. Care ar ﬁ treptele
imposibilei, inițial, vindecări de durere, de neputincioasă furie în
fața ireparabilei pierderi? Trecerea Timpului, magia dragilor

O REEDITARE
DE EXCEPȚIE
ÎN ITALIA:

amintiri cu trecuta fericire familială, reintrarea în normalitatea vieții
care, impasibilă, merge înainte, împletind alte și alte destine. Băieții
devin tați, Tatăl scrie o carte.
Prin ce deschide Durerea e o făptură înaripată o nouă, distinctă
pagină în istoria literaturii universale? Prin remarcabila, originala
hibridare a poeziei, prozei, fabulei polifonice, a dramaticei
succesiuni a „vocilor”, dar și al unui pătrunzător, greu de uitat, eseu
al durerii profund umane. Construit în sistem intertextual,
îmbinând aluzii literare cu cele plastice, mitologice, elemente de
autenticitate cu cele alegorice, apelând și la inovații lingvistice,
acest poem în proză povestește, metaforic, din perspectivele celor
trei personaje, Tati, Băieții, Kra, durerea imensă, copleșitoare,
anihilantă, imposibil de suportat uneori, în urma pierderii ﬁințelor
iubite ce ne însoțesc trecerea pe Pământ. Chinuitorul sentiment îl
copleșește pe Tati în romantică notă, el simțindu-se (...) ca
Pământul în fotograﬁa aceea extraordinară cu planeta înconjurată
de o centură groasă de deșeuri spațiale. Tati își dă seama că de
durere nu va scăpa niciodată, doar că aceasta se va diminua, treptat,
se va împrăștia lent ca o boare, într-un „echilibru construit” de el
însuși. În schimb Băieții, neînțelegând sau neacceptând cumplitul
rost al pierderii mamei, încearcă o ipotetică salvare în cruzimea
vârstei: Am găsit un pește în baltă și am încercat să-l omorâm, dar
balta era prea mare și peștele prea rapid, așa că am construit un
baraj în jurul lui și l-am zdrobit. Mai târziu, fratele meu a făcut la
nesfârșit poze cu balta, cu peștele, cu noi. Iar salvatorul Kra
abordează durerea cu cinism: La ce folosește o cioară unei haite de
oameni în doliu?/Ciopor./ Fior./ Chinuitor./ Astupare./ Mirare./

JURNALUL
FERICIRII,

DE

N.STEINHARDT

A

apărut la Editura Rediviva din Milano Diario
della felicità, o reeditare a versiunii în italiană a
Jurnalului fericirii de N. Steinhardt, în
traducerea realizată de Gabriella Bertini Carageani și îngrijită de
Gheorghe Carageani. Prima ediție apărea la editura Il Mulino din
Bologna în 1995, la doar trei ani după publicarea manuscrisului la
Editura Dacia din Cluj-Napoca. O carte fundamentală, pe care
editura a ținut să o înscrie în programul editorial în Colecția
Spiritualitate, condusă de pr. Gabriel Popescu, care s-a ocupat de
paginare și de realizarea coperții.
Complexitatea textului și erudiția autorului au
determinat pe traducători să adauge, la cele 123 de note de subsol
introduse de Virgil Ciomoș în ediția românească, multe altele,
considerate ”necesare pentru că se referă aproape exclusiv la
realități românești (personaje, concepte, citate) puțin cunoscute de
cititorii italieni și uneori greu de găsit chiar și în dicționare, pentru
cine nu cunoaște limba română”, așa cum explică Gheorghe
Carageani în prefață. Găsim astfel pe parcurs numeroase explicații
privind oamenii politici și de cultură pomeniți în text, legende și
locuri semniﬁcative pentru anumite momente din istoria poporului
român, termeni precum fanarioți, legionari, mioritic, colind,
basarabean, lipoveni, hatman, semănătorist, junimist ori din
gastronomia speciﬁcă (turtă, sarmale). Trimiterile la sﬁntele
scripturi au fost redactate cu preluarea unor citate din Biblie,
proverbele și zicalele sunt explicate sau adaptate, după caz.
Volumul a fost lansat de conducerea editurii la Salonul de
carte de la Torino și prezentat la Sanctuarul Sﬁntei Marii din
Caravaggio, în cadrul unui simpozion organizat de Asociația
culturală IH.th.IS de pe lângă Parohia ortodoxă din Cassano
D'Adda. În aceeași ambianță spirituală, s-au evocat momente și
mărturii despre victimele represiunii comuniste și ale rezistenței,
precum și aspecte semniﬁcative din viața și opera lui Nicolae
Steinhardt.
O carte de pus cu smerenie seara la căpătâi, pe noptieră, iar
dimineața de înălțat în dreptul inimii și al frunții, în reculegere, ca
pentru rugăciune. Pe copertă, un citat ne reamintește cuvintele
Papei Ioan Paul al II-lea, spuse în timpul vizitei la București, din
1999: ”Printre numeroșii mărturisitori întru Hristos, răsăriți din
pământul României, doresc să amintesc pe monahul de la Rohia,
Nicolae Steinhardt, ﬁgură excepțională de credincios și de om de
cultură, care a înțeles în mod deosebit averea imensă pe care o
dețin în comun ca prețios tezaur bisericile creștine.”
Jurnalul Fericirii a mai fost tradus în franceză (Journal
de la Félicité, 1996, reeditat în 1999, sub egida UNESCO),
spaniolă (El diário de la felicidad, 2007), în engleză, portugheză,
greacă, maghiară și ebraică.

KRA
„Deci, da. E adevărat că mănânc pui de iepuri, că
jefuiesc cuiburile, înghit mizerii, înșel moartea, îmi bat joc de
ﬂămânzii fără adăpost, dau informații greșite și dezinformez.
Cra-cra, ciocăni-te-aș! La dracu, cât timp irosit. Dar îmi pasă,
profund. Oamenii mi se par plictisitori, mai puțin când suferă.
Foarte puțini sunt aceia care, când au parte de sănătate,
dezastre, foamete, atrocități, lucruri minunate sau normalitate,
mă interesează (interesați-MĂ!), dar de copiii fără mamă îmi
pasă. Copiii fără mamă mă fac pur și simplu să cârâi de
bucurie. Pentru o pasăre sentimentală, este o împlinire, o mană
cerească și un deliciu să atace un astfel de cuib”.
BĂIEȚII
„Pe perna mea e o pană.
Pernele sunt făcute din pene, culcă-te.
E o pană mare, neagră.
Vino să dormi în patul meu.
Și pe perna ta e o pană.
Hai să lăsăm penele unde sunt și să dormim pe podea.”
Apăsare./ Hău. Dar, sentimental totodată, intervine hotărât: Nu voi
pleca decât atunci când nu veți mai avea nevoie de mine. Adică
atunci când abisul, vârtejul neîntrerupt al disperatului „de ce ea,
Doamne?”, criza acută de durere sunt învăluite în convalescența
aducătoare de speranță.
Amintindu-ne, totuși, prin densul și dramaticul lirism de Omul este
un mare fazan pe lume, al Hertei Müller, Durerea e o făptură
înaripată se impune drept o carte tulburătoare, cu adevărat
răvășitoare, ea te urmărește persistent, suﬂul ei neașteptat
invitându-te la o relectură. Puriﬁcatoare, ea ne poate învăța să trăim
durerea pierderii unei ﬁințe iubite fără să încetăm să iubim lumea,
viața însăși.

21

● MERIDIANE
Raluca SOFIAN-OLTEANU

PICTOGRAME LA RODOS

C

ălătoriile sunt, în fond, dincolo de distanţe, trăiri.
Pe unele, de vreme ce le-ai gustat, nu întrevezi
rostul de-a le repeta. Aşa cum sunt destinaţii spre
care eşti atras cu feelingul că ceva a rămas. Nemărturisit. Că nu le-a
convenit aerul superﬁcial de turist grăbit şi că, deşi te-au vrăjit cu
toate acele atuuri colorate, captate în ghiduri şi tratate, subtilităţile
le-au păstrat pe mai departe, pentru clipa în care, poate, vei mai
întoarce o carte.
Vizavi de dodecaneza insulă a trandaﬁrilor (Rodhon=
trandaﬁr ), cu siguranţă asta am simţit şi-n urma unui mai vechi ﬂirt,
am revenit. Să-i acord răgazul cuvenit şi să văd cum e când
abordezi, dublând sejurul, totul diferit.
De binecunoscutele-i farmece, o ştiam deja, n-ai cum să
te dezici. Rămâne epicentrul legendelor cu nimfe, zeităţi solare şi-al
unei minuni Colos(ale). Al plajelor contrastante. Cu nisip ﬁn,
pietricele colorate sau de-o atent păstrată virginitate. Le ai pe toate:
super amenajate şi puse pe distracţie, precum furnicarul din Elli sau
Faliraki, celebre şi magnetizante, ﬁe că vorbeşti de mica dar plină
de farmec Tsambika sau de golful cineﬁl, foarte căutat (doar)
pentru că numele de Queen şi Navaronne s-au aici intersectat, mai
lungi decât poţi zilnic parcurge tu, ca Afandou, sau discrete şi
delicioase încât îţi vine să furi peste noapte indicatoarele ce le fac
turiştilor remarcate, Stegna, Haraki sau Agathi. Cu un oraş cetate
unicat, pe care UNESCO l-a remarcat. Trei în unu mai exact, de
vreme ce descoperi fascinat că amprentele antice, medievale şi
ﬁreşte moderne nu s-au anihilat, ci potenţat. Cu Mandraki, fost port
militar în care ﬂota yahturilor particulare devine azi un obiectiv în
sine căutat. Cu terme, acropole, parfumatul vin şi incredibila miere
de pin.
Cu inﬂuenţele-i orientale. În aval, aproape că zăreşti
silueta graţiosului Marmaris pe mal, în timp ce savurezi cafeaua (la
nisip) a cărei tradiţie o-mpart. Cu un meniu tradiţional în care
condimentul e-n stare a face rocada cu ingredientul principal, servit
(cantitativ) dumnezeieşte nu franţuzeşte şi din care, ceva bucate, ca
dolmade, mousaka, kleftiko, stiffado, boureki, galatopita şi
horiatiki (celebra salată grecească) merită încercate. Cu Lindos-ul
de-un alb imaculat, proiectat pe nuanţele Egeei de care, odată
îmbătat, nu te vei mai ﬁ săturat.
Le-am, ﬁreşte, experimentat, revizitat şi pe alocuri în
premieră testat. Le-am adunat într-un jurnal de vacanţă uşor haotic
şi fragmentat. Pentru că nu e despre ce generic a meritat. E despre ce
n-am uitat.

Oraşul care toarce
Insula celor trei sute de zile cu soare pe an are dincolo de
şarm o particularitate rară. N-o să-ţi pară, în ciuda milionului de
turişti, aglomerată. Dacă ţi se face totuşi dor de mulţimi, forfotă şi
parcări diﬁcile, se aranjează de la sine. Ia în vizor capitala şi efectul
e garantat. Obişnuiam să-i zic... oraşul motan. Şi nu-i vina zecilor
de feline ce fac din Mandraki un port asediat. Bine, poate doar
parţial. (Apropo locul cu pricina e căutat pentru că mai în glumă,
mai în serios, odată segmentul mori de vânt – far traversat, poţi ﬁ
sigur că chakrele deja ţi s-au conştiincios desfundat). L-am numit
aşa pentru că mi-a lăsat impresia asta constant. Îl bănuiesc deacelaşi bioritm interesant şi mai bine de 7 vieţi trăite destul de
periculos. Şi care da, l-au cam stors şi întors pe dos, dar, pur turistic
vorbind, cu folos.
Dimineţile-s pentru treburi strict necesare, care nu
suportă amânare. Se trezeşte doar cât s-aducă a înviorare şi să te
salute din mers, nicidecum cu viu interes. Va deschide alene porţile
câte unui ansamblu muzeal, se va aproviziona şi eventual trimite în
larg o ambarcaţiune, două, ceva. În rest, te lasă să-i scotoceşti
liniştit prin buzunare, străduţe şi cotloane, conştient ﬁind, că ai şi tu
curiozităţi umane. Ori asta, ori un apetit pentru shopping exacerbat,
pentru tratamentul căruia oraşul nou, cel italienesc, merită
menţionat.
Dimineţile-s aşadar cel mai bun interval în care te poţi
abil afunda prin tezauru-i cultural. Şi când ai sub tălpi şi-n palme
una dintre cele mai vechi civilizaţii umane, condimentată
substanţial de inﬂuenţe ioanite, turceşti sau persane, experienţa e
dintre cele mai faine. Şi rare. De câte ori ai prilejul să urci pe străzile
unui cartier turcesc fără turci, să vezi unul evreiesc rămas fără evrei,
dar etalând în schimb un palat medieval (al Marilor Maeştri) întratât de bine conservat, divin mozaicat şi veridic mobilat, de zici că
ultimul locatar, Mussolini mai exact, doar ce-a tras poarta şi-a
plecat?
Să ﬁi turist neconstrâns de program se poate dovedi mai
puţin facil decât ai ﬁ sperat. Ţi-e greu să rămâi focusat şi să păstrezi
în priză agenda, no matter what. Eu una ştiu bine că n-am. M-am
trezit umblând hipnotic în zig zag. Pentru că ochii fug şi inima cere,
iar pasul o urmează împăcat. De la sinagoga ebraică Shalom Kahal
sau Librăria Haﬁz Ahmed, minunăţie de
secol 18, tivită de manuscrise şi pergamente
rare, la originalul cimitir musulman. L-am
căutat pentru că "Reﬂections on a marine
venus" mă pusese deja pe jar, ﬁe şi în sens
literar. Întrezărit prin gard, pentru că nu e
deschis decât arar, detaliul nu ştirbeşte din
seducţia sobră a iataganelor înﬁpte în
lespezi pe post de monument funerar şi
frumuseţea siluetei de invidiat a celui cel
mai înalt minaret rodian. Fix cum Lawrence
Durell îl descria. De la Casino-ul italian,
locul unde actul de înﬁinţare al Israelului s-a
semnat, iar nume ca Churchill, Onassis sau
Moshe Dayan s-au, în perioada-i hotelieră,
cazat, la Băile publice şi Moscheea lui
Suleyman. De la Fecioara Castelului,
catedrala catolică a cavalerilor, la
incredibila grădină a fostului spital
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medieval, azi Muzeu de Arheologie. M-am bucurat de-un tête a tête
cu Afrodita şi cred c-am lăcrimat la unison cu Krito şi Timarista, la
un moment dat. E locul în care m-aş muta de-aş putea. Acolo, în
chioşcul camuﬂat cu hibiscus, fântână interioară şi tavan în stil arab
pictat, unde am retrăit experienţa unui alt patio andaluz după care
tânjeam.
Experienţele sunt pe măsura diversităţii arborate. Detaliu
ce nu doar că face periplul tentant dar sfârşeşti surprins de propriu-ţi
raţionament demodat. Descoperi aﬁnităţi pe care nu le prevesteai.
Cum e cea vizavi de ingenios terasatul Acropolis, pe care n-aş ﬁ
mizat. Dar privit din interior, ansamblul e puţin zis copleşitor. E
greu să nu exclami, wow, uite, domnule, 2000 de ani şi încă e aici!
Bine, cei 2000 de ani şi numele de Smith, numele dealului pe care e
construit, numit după amiralul britanic care l-a, pe Napoleon,
pândit, te fac să zâmbeşti un pic. De la cele patru coloane ce-au mai
rămas din templul apolonian, privirea îţi alunecă spre Stadiumul
olimpian. Sursă de nebănuite şi arzătoare veleități competiţionale.
Să te pretinzi atlet antic făcând un tur, în uralele tuturor, e molipsitor.
Pe cât e şi înclinaţia de-a epata cu-n monolog rostit răspicat, pe
scena celebrei şcoli de retorică, frecventată, nu-n zadar, de Cicero
ori Cezar.
Turnul Orologiului e, pentru un iubitor de instantanee
panoramice, cel mai bun aliat. De sus te vei delecta, printre altele,
cu prezenţa curioasă a unui acoperiş prin care a crescut un copac.
(Într-atât se pare că lucrările de renovare au întârziat) Şi cum vizita
vine la pachet cu un cocktail la alegere comandat, "veneţianul"
devine un punct de respiro căutat.
O altă variantă de-a relaţiona cu oraşul, ar ﬁ de la
înălţimea unei terase. Cina pe acoperiş ﬁind inclusă în oferta mai
multor taverne şi case.
Seara, începând pe la şase, motanul se, din mrejele
somnului, desface şi nimeni în oraşul vechi nu mai tace. Portul se
umple de bărcile ancorate peste noapte. Sute de ochi se-aprind
ţesând dibace din lumânări, ghirlande, făclii, felinare, un alt chip
vălurit renăscut din toropire şi sare. Pretutindeni glasuri, zumzet şi
mişcare. Rând pe rând obloanele magazinelor cu artizanaturi cad,
lăsând în loc vitrine colorate, unele simple, altele tematice şi
soﬁsticate. Bijuteriile, articolele de pielărie şi pe alocuri ceramicile
pictate sunt "fala târgului" de departe. E ceasul în care tavernele îşi
scot şi pun, la rându-le, în valoare, arsenalul de capturare. Uneori e
doar, să-l numim generic Adonis, trimisul persuasiv din dotare.
Alteori un copac plin cu felinare, valiza în care-au sădit un hibiscus,
o bancă lângă care copia aurită a Colosului devine uşor
stânjenitoare, un muzicant virtuos, un ouzo promis din partea casei
generos, un desert răcoros sau vreun deliciu marin, proaspăt din ape
scos. Pur şi simplu ştiu ce să facă. Manipulare? Şi ce dacă, de vreme
ce încântarea-ţi rămâne intactă?
Seara, odată ce ai trecut de cruciatele porţi, spre miezul cu
piaţete, străduţe înguste şi arcade, orice reţinere cade. Cere-i doar lui
Adonis un Syrah să desfacă şi te preschimbi de-ndată, din musaﬁr
stângaci, în zeitate greacă.

Furtună în Rai
Trec prin Paradis(si) în ﬁecare seară. L-aş putea ocoli, e
adevărat, dar de ce să o fac? Raiul ăsta e altfel decât orice vei ﬁ,
biblic, anticipat şi recunosc că iubesc, tot atât pe cât mă sperie, aerul
lui paradoxal. Accesul nu e bazat pe fapte bune şi nici restricţionat,
ba dimpotrivă, de neevitat. Mai cu seamă dacă, la secţiunea cazat,
nimic altceva decât Theologos nu ţi-a trecut prin cap. Un nonturistic greek style sat, pe plaja căruia nu teologii, ci surfării se
complac.
Linişte, îngeri şi acorduri de liră? Nimic mai demodat.
Printre muzici ce răsună un singur, sublim, poem se desprinde etern.
Cel despre kerosen. Câteva zeci de aeronave îi pretind zilnic
survolat spaţiul aerat, iar Diagoras, aeroportul imediat învecinat e,
vezi bine!, direct în poveste implicat. Altfel, în tandem cu veşnicia,
Raiul s-a născut la sat şi ar putea în acest particular caz, lejer concura
la titlul de cel mai părăsit popas rodian. În schimb, nimic nu e
complicat. Ba, restricţiile de bună seamă nici nu s-au inventat. De la
ţărmu-i agitat, clubul de nudism, angelic şi naturist, după cum
prevede pliantul căpătat, la festinul duminical cu souﬂaki şi cârnaţi,
răsărit pe mese aliniate în stradă, după moda italiană, Paradissi e
unicat. Şi dacă n-ar ﬁ existat, trebuia inventat.

Vinul pietrei
Embonas, satul montan, nu m-a bulversat. Drumul îngust,
şerpuitor prin pădurea cu aromă de răşină şi ﬂoră tipic mediterană
însă, da. Oricare ţi-ar ﬁ destinaţia, cu un Drum al vinului pe hărţi
trasat, să-ţi sfârâie anvelopele în zonă şi să nu treci la degustat ar ﬁ
un gest necugetat. Nu-i loc mai adecvat să-ţi testezi abilităţile de

oenolog neinspirat şi să-l scoţi, la propriu, pe Dionissos din raft.
Dacă te-ai decis, atunci Staﬁlos e locul cel mai indicat.
N-ai să-l cauţi timp îndelungat pentru că-ţi răsare în drum garantat.
N-o să-ţi scape baricul artizanal pe care zac în aşteptare, perﬁde şi
revelatoare, două sticle a câte 5 litri, dacă nu mai bine, ﬁecare. În
plus, include magistral un minimalist dar adecvat punct muzeal.
Inspirată, ideea te ajută să-ţi umpli timpul echilibrat, în caz că s-antâmplat (şi se întâmplă des) să ﬁ parcat la unison cu-n autocar. Plin
cu turişti, cum altcumva. O casă tradiţională aşadar, curtea din
spate, în care au fost adunate câte într-ale viticulturii fost-au deja
inventate şi un cochet magazin în care găseşti tot ce ţi-ar putea
transforma vânătoarea de suveniruri în vis realizat: uleiuri virgine,
aromatizate sau condimentate, miere şi derivate, măsline vidate,
cosmeticale, ceramici speciﬁce, costume locale dar şi
caraghioslâcuri faine. Am o sticlă de souma din care nu poţi gusta
decât cu preţul unui acord muzical declanşat. Ei bine, Souma şi
Zorba ar, cred, merita, prin lege cuplate, înainte încă de-a ﬁ
fabricate. Pe scurt, împrejurimile atent amenajate te păstrează peaproape, cu gândul mustăcind la binecuvântările grabnicei agape.
Şi când într-un ﬁnal treci la fapte şi licori aromate, te
îndrăgosteşti nu atât de mostrele mărinimos succedate, cât de
poveşti. Iar grecii ştiu la capitolul ăsta să te dea pe spate. Aproape că
nu te îndoieşti într-un ﬁnal că celelalte locuri ale lumii în care viţa
de vie s-a extins şi fructiﬁcat, sunt simple întâmplări de neelucidat.
Aici şi doar aici, nu în altă parte, vinul deţine calităţi secrete (deşi
des şi-n gură mare declamate) şi alambicate. Dar ştiţi ce? Pe de o
parte le dau dreptate. Vinul în Grecia chiar că poate să stea printre
cele mai complicate şi de vitejie fapte. N-o să vezi podgorii largi cu
rânduri regulamentar aliniate. Agăţat, întins, prelins. Aste-s
strategiile cheie şi tertipul prin care butucul de vie nu se lasă
învins. Şi cu toate acestea, aﬂu că ar exista peste 300 de soiuri
proprii, omologate. Bonus celor internaţionale. Atât regiunile
viticole cât şi soiurile sunt variate şi atinse bine de... individualitate.
Mandilaria n-are treaba cu Goumenista sau Epirus iar de Naegoska
nu dai prin Ciclade. În Lefkada e de încercat Vardea, în Kefalonia
musai să-i dai cu Robola, în Zakintos să nu pleci fără a certiﬁca un
Goustolidi, da?
Pe cea mai ﬁerbinte insulă europeană, două sunt
denumirile, de-o sonoritate aparte, care te cuceresc inevitabil şi-s
minunate. Pe degustate! Albul Athiri şi purpuriul Amorgiano.
Ultimul, feminin, onctuos, vesel, fructat şi cu un detaliu de
prefabricaţie interesant, mi-a pus capac. E soiul care beneﬁciază de
solar. Boabele se lasă la staﬁdit, intenţionat, direct pe piatră, de
unde derivă iată! dulceaţa-i soﬁsticată.

Paravanul pictat
Pot pe degetele unei mâini număra anii trecuţi de când s-a
întâmplat să depistez Tsambika graţie unui indicator discret,
scrijelit în greacă şi pe jumătate decolorat. Acum e un loc
aglomerat, cu inventarul şezlongurilor explodat şi-n locul terasei
panoramice ce-o ﬂata, falimentată undeva pe deal, tavernele s-au
înmulţit iar magazinaşele cu chilipiruri acvatice, grabnic inﬁltrat.
Către plaja "blue ﬂag" ce face istorie deja, eşti aproape obsesiv
direcţionat de suita pancardelor bilingve, plus o reclamă ce aclamă
tentaţiile toboganelor gonﬂabile şi-a bărcilor de închiriat.
O prefer în primele ore ale dimineţii, când redevine ea.
Cea care m-a sedus fără un întreg arsenal. Când cea mai tare salată
de fructe nu exista şi nici cel mai insipid frappe gustat vreodat. Pe
când nu vindea gogoşi şi masaj şi nu cunoaştea adrenalina de care
pînă la urmă m-am bucurat, survolând cerul de la înălţimea unei
paraşute trase de coada unui yaht. Sau amintirea lui Sherlock
labradorul pirat, pus pe furat mingi şi-apoi îngropat.
O mângâi insistent din priviri de parc-ar putea, în această
ultimă dimineaţă înaintea îmbarcării spre casă, lipită de retină-mi,
evada. Ca duhul din lampă şi biletul din sticla altui veac. Unde
lucitoare (predestinat, tsambikos asta însemnând de fapt)? Bifat.
Nisip ﬁn? Bifat. Steagul imens tatuat pe textura stâncii înalte ce-o
străjuieşte calm? Aşişdera. Şiiii...coşmelia pe care-am decretat-o
nu obiectiv turistic, ci personal. Un paravan. Pictat pe toate părţile
mai puţin pe cea cu cârligul atârnat. În dreptul lui, un du-te-vino
constant. E la urma urmei o banală cabină de schimbat. Numai un
nebun sau visător incurabil ar putea vedea în detrimentul laturii
practice, delicii estetice şi Elada toată-n
rezumat.
O corabie cu vele-nfruntând un
talaz, o moară veche de apă şi-un măgar
foarte concentrat pe ﬂoarea roşie din faţa
sa. Imagini cu potenţial rutinar, în al căror
ocol prea frecvent m-am dedat, stârnind
curiozitatea şi bănuielile taxatorului
angajat. Azi, obiectul plăcerii mele
vizuale e bruiat. Lângă, tronează un
şezlong sacriﬁcat (scos probabil din uz,
da' n-aş paria) plin ochi cu resturi fructate.
De la salate. De-o parte şi alta rumegă
tacticos două capre. Şi semn că festinul nu
e excepţie ci tabiet poate, sunt pe deplin
zen-relaxate. Privesc ocazional, cu ochi
mici, aceleaşi imagini pictate.
Neimpresionante. (Va urma)

A 80-A EDIȚIE A CLUBULUI
JUNIMEA – SCRIPTOR,
desfășurată joi, 21 septembrie, i-a
avut ca protagoniști pe Ștefan Oprea
și Anca-Maria Rusu. Altfel zis: tatăl
și ﬁica, autori ai volumului
Dramaturgi francezi pe scenele
românești în secolele XIX și XX,
apărut la Editura Junimea. Despre
demersul celor doi cronicari de
teatru și ﬁlm – ilustrat nu doar de
această apariție editorială – au
vorbit Simona Modreanu, Sorina
Bălănescu, Florin Cântic, Mihaela
Grădinariu, Petru Ciubotaru. (C.V.)
VATRA 7/2017. Continuându-și parcursul seniorial în publicistica
identitară, revista Vatra se menţine în dimensiunea asumată pe
frontispiciu:„Cultura e ﬁnalitatea tuturor societăţilor”
(E.Lovinescu). În acest spirit (constructiv, junimist, critic, cu
interconexiuni ideatice de un „academism” permisibil multor
categorii de cititori), Vatra îl obligă pe recenzent să revină (în dublă
sau triplă interesată lectură) la pasaje, idei, reﬂecţii, toate în sine
seminţe ce vor germina într-o spaţialitate aidoma uterului „ce
călăuzeşte/plăpânda umbră/a ﬁinţei spre lumină.” (Nichita Danilov
– Sînt)
Novena poetică (voci într-un relief mobil), cu o treime feminină
(Irina Nechit, Livia Lucan, Maria Pilchin) este superb timbrată de un
adagio Ana Blandiana (Libertatea invizibilă): „...pentru majoritatea
femeilor apoteoza destinului nu este libertatea şi independenţa, ci
nunta, care e întotdeauna o dependenţă.”

Cu o regalitate valorică necesară/cuvenită, o altă treime a revistei
(celestă) este dedicată portretizării în palimsest a Doamnei Ileana
Mălăncioiu, „una dintre vocile singulare, intransigente şi esenţiale
ale literaturii române postbelice” (Iulian Boldea). O treime (36
pagini) care, inclusă unui manual de cultură obligatorie, ar deﬁni (şi
altfel) locul cuvenit Poetului, ca înger coborât în bolta unei
temporalităţi neﬁnite.
„Cronicarii” de la Vatra (10) se constituie (aşa îmi convine să scriu)
într-un coclav dürenmatian, expertizând valoric (teorie aplicată)
anatomia cărţii, înălţările, promisiunile dar şi escrescenţele unora
care sufocă respiraţia literaturii, cinematograﬁei, ﬁlosoﬁei.
Radiograﬁi ale stării de sănătate a societăţii actuale.
Închei extrăgând un citat din confesiunea lui G.M.Tamás (în dialog
cu Lukáš Likavčan): „Rudimentar spus, dacă eşti de partea
poporului, trebuie mai întâi să vorbeşti cu poporul, iar apoi să faci
ceva pentru el.” În extensie, cei de la Vatra vorbesc, scriu, menţin în
actualitate valorile culturale identitare, într-o metrologie necesară
viitorului. (A.B.)
MUZEUL OULUI. Epigramiștii au rezolvat simplu vechea dispută
privind întâietatea oului sau a găinii: „Eu cred că-ntâi și-ntâi de
toate / A fost Muzeul Oului din Vama!” Cum de-a ajuns Muzeul
Oului pe unul din primele locuri ale Top-ului național „Zece
frumuseți rurale ale României ce trebuie neapărat vizitate”? Ar
explica-o o zicere din popor: „Omul sﬁnțește locul”. În „Țara de
Sus” continuă să persiste un tonic și profund sentiment al
românității, temeiniciei și continuității, exprimat prin respectuoasă
prețuire a trudei înaintașilor, printr-o receptare aparte a sonurilor
istoriei și prin cultivarea valorilor etno-folclorice autentice. Dacă
se găsește omul potrivit, în juru-i se coagulează „intelighenția”
locului, inițiativa iradiind apoi beneﬁc tot mai departe. La Arbore, a
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răposat Moș Toader Hrib, s-a mistuit în neant și Muzeul, celor ce lau moștenit lipsindu-le nu doar bagajul cultural necesar, ci mai ales
responsabilitatea față de mărturiile unice ale identității ruralului
românesc tezaurizate cu drag și sârg într-o viață de om. La Vama
însă,. moștenirea se continuă beneﬁc în plan spiritual, nu în acela al
preluării rapace a bunurilor rămase. „Oul” Muzeului Oului a fost o
covățică în care Ion Orșivschi a adunat în urmă cu mai bine de
jumătate de veac cele dintâi „ouă închistrite”. De-o vreme,
întemeietorul s-a retras în plan secund, ﬁicele continuându-i
spectaculos strădania: deplin meritat, „în față” s-a postat acum
Letiția Orșivschi-Heiser, inginera-profesor ce gospodărește
originala instituție muzeală, răs-vizitată și de români, și de străini.
Covățica devenită Muzeu găzduiește mii de adevărate broderii
migăloase pe coaja albă și subțire, mostre ale bunului gust,
imaginației, echilibrului coloristic și măiestriei meșterilor populari
din Țara de Sus...
LA CHIȘINĂU, vârf de lance într-ale denigrării oarbe și
încrâncenate a fost și continuă să ﬁe, încercând să maculeze
amintirea lui Grigore Vieru, un oarecare Mihai Conţiu, cetăţean...
român de prin Bacău (!) aciuat peste Prut şi posesor de cetăţenie a...
republicii Transnistria. În ultimii ani, individul a scris zeci şi zeci de
articole împotriva „spionului român Vieru”, publicate de gazeta
semi-oﬁcială „Moldova Suverană”. Limbajul este greu
reproductibil, hârtia nu poate ﬁ condamnată să suporte astfel de
mizerii. Totuşi, cutezăm câteva citări (și nu din cele de tot
grobiene!) cerând cititorilor scuzele cuvenite: „bă, rahatule, te
mănânc cu fulgi cu tot!”. „Vierule, ai scris stupizenii şi tâmpenii
scoase din prepuţul gândirii”; „urina secolului se transformă în
ţurţuri la streşinele casei Bardului, iar un astfel de ţurţur îi cade în
cap...” ş.a.m.d. N-ar trebui să se uite că un tratament asemănător,
desigur, nu atât de jegos terminologic, i l-au rezervat lui Grigore
Vieru şi condeieri de pe Dâmboviţa, ba chiar și riverani ai
Bahluiului. Nicolae Dabija explică: ”Pentru ce a fost iubit Grigore
Vieru? Pentru talent, curaj, dârzenie, omenie, demnitate, credinţă,
bunătate, curăţenie, verticalitate. Pentru ce a fost urât Grigore
Vieru? Pentru talent, curaj, dârzenie, omenie, demnitate, credinţă,
bunătate, curăţenie, verticalitate. Exact aceleaşi calităţi, unii le
considerau defecte. Şi viceversa.”(MRI)

cronicuța de la mare

REZERVAȚIA CIOARA VOPSITĂ

C

u orgolioasa vanitate a deşartelor deşertăciuni
omeneşti, am aﬂat relativ recent, că plaja din
Corbu, pe care mi-am petrecut jumătate
copilăria şi o bună parte din viaţă, deţine locul patru în
clasamentul destinaţiilor de vacanţă exclusiviste, alături de alte
celebre locuri cu peisaje luxuriante precum Seychelles, Puerto
Rico sau Acapulco. „Locul perfect pentru o vacanță liniștită,
departe de zgomotul urban": așa descriu plaja din Corbu autorii
unui top în care sunt incluse destinaţii de lux, din lumea
întreagă, Chiar dacă puţini au aﬂat că această plajă ce se întinde
pe aproximativ 10 kilometri, ﬁind în cea mai mare parte a sa
neamenajată în scopuri turistice, a devenit un fel de hârtie de
muşte pentru donatorii involuntari care se aventurează orbeşte,
pe-aici. Un jaf la fel de pervers organizat, adică, precum Eterna
și fascinanta Românie hrebenciucă.
Realitatea e că o bună parte dintre cei 200.000 de oameni
înghesuiţi în ﬁecare weekend prin staţiunile tradiţionale
Mamaia, Eforie, Neptun au vrut să mai evdeze puţin, din cutiile
lor de sardele-n suc propriu şi s-au refugiat pe uriaşele plaje
virgine, de la Corbu sau de la Vadu – ceva mai la nord de pubele,
belele manele, gogoşele, pesedele şi bagabele.
Aici însa au avut surpriza neplacută, să aﬂe, pe banii lor, că
cele două zone sunt protejate de legea celor care vor să le
privatizeze pentru partid, „peste noapte, ca hoţii”, iar cei care,
zărind Marea cea Mare, îşi întind corturile sau şezlongurile sunt
amendaţi, mai înainte de a aﬂa ce proprietate secretă au încălcat.
Deoarece, începând din anul acesta, turiştii care preferă să se
bronzeze pe plajele sălbatice de la Vadu şi Corbu se vor lovi de
tot mai multe restricţii. Acestea erau valabile şi înainte, dar până
acum aceştia (turişti mai săraci, de obicei) au fost lăsaţi în pace
şi şi-au putut petrece cât de cât, vacanţa pe-aici. Dar de când
numărul lor a crescut, întrucât chiar şi mondenii au dat năvală,
înspre noua ﬁţă-a destrăbălării, Administraţia Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării (R.B.D.D.) e strict hotărâtă să le ia
pielea, mai înainte ca ea să se jupoaie, de soare. Sunt si turişti
care nici măcar nu şi-au imaginat că nu au voie să-şi pună
corturile. După discuţia cu jandarmii si comisarii garzii din
mediu, un turist oarecare, de pildă, a primit o amendă de 500 de
lei. Omul spune însă că nu avea de unde să bănuiască minunea

de a se aﬂa într-o rezervaţie pentru scoici putrede, mărăcini,
baligi, cucută, dracilă, găinaţi, chiştoace, PET-uri multicolore,
meduze eşuate, crabi invalizi şi câini vagabonzi.
Totuşi, cea mai mare amendă o primesc cei care încearcă să se
apropie cât mai mult de plajă, cu maşina sau cu rulota. Deoarece,
conform unei declaraţii oﬁciale: asta creează un disconfort pentru
ceilalţi turişti care stau la soare şi nu vor să ﬁe călcaţi de maşină.
Uitând să precizeze însă, că cel mai mare pericol e în apă unde
poţi să ﬁi călcat oricând, de vreun submarin rusesc, în misiune de
prietenie.
Numai că, la lungul şir al blestemelor ancestrale, s-ar mai putea
adăuga şi zădărnicia că-n zonă se aﬂă de când hăul şi Unitatea
Militară Deşertul Tătarilor – obiectiv strategic atât de secret, încât
şi expiraţii care-o locuiesc temporar au uitat deja cam ce misiunear avea ea pre pământ sau în ceruri, în afară de faptul că patrule
înarmate mai ceva ca la Plevna îi amendează şi-i alungă zilnic pe
toţi cei care n-au văzut aﬁşul cu: Fotograﬁatul strict interzi ŞI
îndrăznesc să folosească în scopuri sentimentale orice cameră de
luat vederi, imaginabilă. Deoarece nu generalii şcoliţi de KGB pe
la pravoslavnica Academie Militară Frunze din Moscova ar
putea să ﬁe niscaiva spioni sub acoperire, ci voluptuoasele
mămici de la Lugoj sau Tecuci care se prefac banditeşte că-şi
fotograﬁază copiii, pe singura noastră graniţă cu Universul.
Iar toată tevatura asta discriminatorie s-a dezlănţuit tocmai
când la orizont s-au arătat şi primii turişti străini, confundând
Vadu cu Varna, probabil. Căci iată ce scrie presa noastră liberă:
Un pescador cu 87 de migranţi a ajuns, duminică,3 09., pe plajele
din apropierea Portului Midia. Ambarcaţiunea a fost însă
depistată de poliţiştii Gărzii de Coastă Constanţa, în largul Mării
Negre, dar nu s-a suspus somaţiilor. Odată ajunşi la țărmul de la
Corbu, migranţii au coborât şi doi dintre ei au reuşit să fugă,
tulburând grav tabieturile pitpalcilor care tocmai cuibăreau în
liniştea biosferei protejate. Din nefericire, turiştii aceştia gata
bronzaţi ne soseau din Siria, Irak sau Afganistan, în ideea că
România lui Tudose le va deveni pe deplin accesibilă, din
moment ce se aﬂă cam la acelaşi nivel de civilizaţie şi de
prosperitate, ca şi ţările lor, de origine. Ca să nu mai vorbim,
deocamdată, de ﬁzionomii, de apucăturile teroriste şi de
predispoziţiile elective.
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S P E C TA C O L E D E A N V E R G U R Ă
ȘI ACTORI RENUMIȚI, LA INAUGURAREA

AMFITEATRULUI PALAS
În ansamblul multifuncțional din inima orașului și-a deschis porțile Amﬁteatrul Palas, un spațiu dedicat artelor și culturii. Cu ocazia inaugurării, ieșenii
de toate vârstele au avut parte de un regal al artei dramaturgice, care a adus pe scenă mari actori din peisajul teatral autohton.

A bătut pentru prima oară gongul la Amﬁteatrul Palas, un spațiu vibrant, deschis culturii, frumosului și bunei dispoziții. Împrejmuit de splendidul peisaj al parcului Palas, amﬁteatrul le
oferă iubitorilor de frumos prilejul de a-și îmbogăți timpul liber cu experiențe culturale desăvârșite. Cu o capacitate de 460 de locuri, Amﬁteatrul Palas reprezintă o investiție de 1,2
milioane de euro a companiei IULIUS, realizată în etape. Noul spațiu va găzdui piese de teatru, spectacole de tip muzical sau de stand-up comedy, teatru pentru copii, concerte de
muzică și multe alte acte artistice. Pe scena acestuia se vor desfășura reprezentanții ale unor instituții de referință pentru peisajul cultural, dar și inițiative ale unor tineri artiști care se
exprimă prin originalitate și modernism. Partener cultural al Amﬁteatrului Palas este Raiffeisen Bank. Biletele pentru spectacolele Amﬁteatrului Palas pot ﬁ achiziționate de la
Centrele Info Palas Mall. Elevii, studenții și pensionarii beneﬁciază de un discount de 10%.

Primul spectacol, jucat cu casa închisă

Trei zile de comedie

Atmosferă festivă, actori renumiți și hohote de râs au fost coordonatele serii de
inaugurare a Amﬁteatrului Palas. Piesa „Podu`”, prima pusă în
scenă, s-a jucat cu casa închisă, sute de spectatori
onorând invitația de a-și petrece seara de
vineri, 8 septembrie 2017, în compania
comediei. Aplauzele au răsunat
îndelung pentru actorii Horațiu
Mălăele, George Ivașcu și
Meda Victor, a căror
reprezentație a adus
nenumărate zâmbete.

Inaugurarea Amﬁteatrului Palas s-a desfășurat pe durata a trei zile, cu tot atâtea
spectacole care au stârnit hohote de râs. Pe scena Amﬁteatrului Palas s-a jucat și piesa
„Panică la Operă”, cu o distribuție de excepție, din care au făcut parte actorii: Gelu Nițu,
Alina Chivulescu, Cătălin Babliuc, Anca Dumitra, Ecaterina Ladin, Paula Chirilă,
Leonid Doni și Mihai Muntenița.
Printre spectacolele care i-au încântat pe ieșeni în
week-end-ul inaugural s-a numărat și piesa „Te
iubesc, dar nu pe tine”. Șirul de replici și
întâmplări ale personajelor interpretate de
Paula Chirilă, Leonid Doni, Anca Dinicu
și Andreas Petrescu au adus bună
dispoziție publicului și o seară
distractivă. Cei prezenți au putut
completa sesiunea de
amuzament cu teatru de
umbre, o poveste altfel,
spusă de Trupa KINETIX,
din Republica Moldova.

Întâlnire cu
„Gaițele”,
la Amﬁteatrul
Palas
Invitația la teatru a continuat
și în următoarele week-end-uri,
cu noi spectacole apreciate de
public. Astfel, ieșenii au putut
admira o capodoperă a dramaturgiei
autohtone: „Gaițele”. Personajele uneia
dintre cele mai valoroase comedii românești,
bazată pe satira socială, au prins viață prin
reprezentațiile unor mari actrițe: Carmen Tănase, Florina
Cercel, Virgina Rogin și Carmen Ionescu.
Vineri, 21 septembrie, Amﬁteatrul Palas găzduiește spectacolul „Eu nu
contez!”, o dramă scrisă de un corporatist, Florin Coman, care se aﬂă la prima sa
încercare în spectrul dramaturgic. Printre surprizele acestei piese se numără
prezența actorului Marian Râlea, dar și coloana sonoră, susținută live de
reprezentanți cunoscuți ai muzicii, Adrian Petrescu și Narcisa Băleanu.
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Te a t r u
pentru
copii
Amﬁteatrul Palas
este o destinație de
relaxare și pentru copii,
cei mici ﬁind invitați să
descopere lumea fascinantă a
poveștilor. Pentru prichindei au
fost puse în scenă două producții ale
Ateneului din Iași. „Alice în Țara Minunilor”
și „Peter Pan” au fost piesele care au oferit
zâmbete și învățăminte năzdrăvanilor.
Amﬁteatrul Palas înseamnă artă, emoție, spectacol.

Blog: www.cronicaveche.wordpress.com

