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arc-a fost ieri. Așa-zisa Revoluție din decembrie
1989 s-a produs când aproape nimeni nu mai avea
puterea să spere. Au trecut de atunci 28 de ani și de
câte ori se apropie luna decembrie simt un frison teribil, un fel de
electrocutare. Ce s-a întâmplat în acest interval de timp? La
început, cocoșat de atâtea lipsuri și situații aberante, românul n-a
prea știut cum să reacționeze. O neîncredere continuă, o spaimă
devoratoare îi subminau orice încercare de a se avânta spre
proiecte, individuale sau de grup, apte să devină productive pe
termen lung. Încet-încet, speranța a început să-și facă loc.
Principalul impuls venea din convingerea că, după atâta așteptare,
viața noastră se va reașeza pe principii cu adevărat democratice. Că
la temelia noii construcții va sta valoarea. Că frâiele țării vor ﬁ
preluate de oameni bine pregătiți profesional, educați, cu o
verticalitate fără cusur, oameni îndreptățiți să ne reprezinte cu
adevărat oriunde, oricând și la orice nivel. Și uite-așa, cu speranța
gonﬂată de un entuziasm bine temperat, nici n-am observat
inﬁltrațiile nocive care au săpat și încă mai sapă, cu sârg, la
malformarea noului ediﬁciu. N-aș ﬁ făcut această scurtă
retrospectivă ﬁe și numai pentru faptul că, în cei aproape 30 de ani,
decembrie 1989 a fost întors pe toate părțile. M-au incitat însă
abordările unor politicieni de-ai noștri care, cu poalele-n cap, ies la
scenă deschisă și, fără nicio jenă, încearcă să ne prostească, făcând
din alb negru și invers. Haosul e desăvârșit. Incompetența, prostia,
reaua credință, corupția, șmecheria de doi bani și multe altele sunt
la ele acasă. Cum poți să nu te revolți când un absolvent de ﬁlologie
ajunge ditai ministru al muncii, fără să înțeleagă, minimal, cum ar
trebui să gestioneze această zonă vitală pentru economia țării. Sau
atunci când un semianalfabet conduce Ministerul Educației,
ducând în derizoriu ideea de școală, de la prima treaptă pe care
pășesc preșcolarii, până la cea mai înaltă, pe care au pășit, de-a
lungul timpului, ﬁguri emblematice ale vieții noastre academice.
Cum poate să reacționeze un om normal când acest individ cu
mintea odihnită se rățoiește la 30.000 de protestatari care cer
căderea guvernului, plesnindu-i peste față cu un citat din Francois
de la Rochefoucauld: Spiritele mediocre condamnă de obicei tot
ceea ce le depășește înțelegerea. Fără să aibă un minim simț al
ridicolului, această slugă a celui mai mare partid din România, dă
de pământ cu specialiști valoroși, când vrea el și cum vrea el, numai
pentru a face plăcere stăpânilor lui. Un alt caz care ține de patologia
politichiei noastre este un personaj care abia mai poate respira de
câtă grijă poartă interesului național. Folosește această sintagmă
ori de câtea ori i se ivește prilejul, ﬁind convins că-și impresionează
auditoriul. Ce să zic. Depinde și de cei care-l ascultă. Un reporter
însă i-a pus capac. Văzând că nu poate scoate de la el nimic în
legătură cu teza de doctorat pe care o susținuse cu vreo două zile în

urmă, reporterul i-a pus o întrebare simplă: care este titlul lucrării
dumneavoastră? După câteva clipe de ezitare, specimenul i-a
răspuns fără să clipească: momentan nu-mi aduc aminte, dar mai am
niște exemplare și cum ajung acasă mă uit și vă dau un telefon. Păcat
că acel moment n-a rulat, fără oprire, măcar câteva ore. Ar ﬁ fost
perfect pentru ca un număr tot mai mare de telespectatori să
conștientizeze că… împăratul e gol. Din păcate, la noi viața politică
este infestată cu asemenea personaje. Această năclăire ne afectează,
într-un fel sau altul, pe ﬁecare dintre noi. Suntem striviți cu
încetinitorul, anulați și, la nevoie, eliminați. E adevărat, toate se
petrec sub anestezie. Pomenile electorale, micile și marile favoruri
făcute unor indivizi bine aleși, sunt anestezice puternice. Dar cele
mai eﬁciente sunt gogoșile care ne sunt servite zilnic, fără sﬁală, fără
rușine, fără teama că cineva ar putea ﬁ, vreodată, tras la răspundere.
Ilustrăm această observație cu atitudinea unui președinte de
Consiliu Județean: când prefectul l-a anunțat că proiectul realizat cu
fonduri europene este gata și că 250 de oameni vor avea locuri de
muncă la ei acasă, președintele CJ a rămas impasibil. A refuzat să
semneze documentul chiar dacă, prin lege, acea ultimă semnătură
stătea în pixul lui. Ca și cum n-ar ﬁ fost de ajuns, l-a mai și instruit pe
bietul prefect: nu e bine cum procedezi – i-a zis. Dacă le dai ăstora
tot ce vor, n-ai să mai ai pe cine conduce. Aha, deci despre asta-i
vorba. Principiul lui vital era să conducă (manipuleze) pe oricine i-ar
putea sta în cale. E de la sine-nțeles că locurile de muncă nici nu
intrau în ecuația acelui individ, care astăzi este mahărul mahărilor
din România, plin de tupeu dar cam șifonat la orgoliu de către DNA.
Dacă ar ﬁ să ne referim numai la modul maﬁot în care a dispărut
industria românească, vom găsi răni vii în suﬂetele oamenilor de
bună credință. România nu va uita niciodată că autorii dezastrului nu
au fost străinii, ci rrromânii verzi ca bradul, preocupați până la
sacriﬁciu de... interesul național.
Partea dureroasă a acestor realități e că totul s-a făcut cu
încuviințare de sus. De foarte sus. Îmi amintesc cum, la ultima
întâlnire televizată (1996) a celor doi candidați la președenția
României, Ion Iliescu și Emil Constantinescu, a scăpat o informație
care, în afara acelui context, n-ar ﬁ fost probabil expusă niciodată în
termeni atât de radicali. Vorbim despre presiunea externă la care era
supusă România ca să-și închidă combinatele siderurgice și să ofere
ﬁrmelor de proﬁl din străinătate o piață de desfacere cât mai
permisivă. Emil Constantinescu susținea, pe bună dreptate,
necesitatea renegocierii cu forurile europene, în timp ce Ion Iliescu
susținea că renegocierea ar costa prea mult statul român. La un
moment dat, în dialog a intervenit moderatorul (dacă-mi amintesc
bine, cred că era Octavian Andronic), care a punctat: dacă dl.
Constantinescu va reuși să renegocieze, în termeni favorabili
României, va ﬁ extraordinar. Dacă nu va reuși, înseamnă că mai

mult de-atât nu se poate și că dl. Iliescu a avut dreptate. Bine, bine
spune poporul. Dar pe noi, ăștia care nu știm decât să plătim și iar să
plătim tot felul de taxe, cine ne lămurește? Unde-i transparența,
unde-i democrația? Dacă Emil Constantinescu n-a reușit să schimbe
nimic, n-ar ﬁ trebuit să știm cât de catastrofal este ceea ce nu s-a
putut renegocia? Și dacă Ion Iliescu a avut dreptate, n-ar ﬁ trebuit să
comunice întregii țări în ce belea am intrat? Mai mult de-atât, echipa
care a negociat n-ar ﬁ trebuit să vină în fața națiunii și să explice
toate nuanțele, defectele și efectele în care ne tot scăldăm de-o
vreme? E o întrebare retorică, ﬁrește. Se știe că, la noi, domnesc
secretomania, abureala, manipularea și altele de acest fel. Și toate
pornesc de sus. Cum ar zice românul, peștele de la cap...
Tot de sus, de foarte de sus, se mai încâlcesc, câteodată și
ițele justiției. Cum e oare, ca ministru, să vrei să schimbi legile
justiției numai pentru a proteja pe cineva. Cum e când primvicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, îți
sugerează ca modiﬁcările la legile justiției să ﬁe făcute de experți
internaționali și tu să te faci că n-auzi. Cum e când Timmermans
recomandă trimiterea proiectului către Comisia de la Veneția, care
este un organism consultativ al Consiliului Europei și tu răspunzi că
n-ai timp să aștepți avizul acesteia. Dar de ce n-ai timp, nene? Te
grăbește cineva? Cine-ți dă bice să faci aceste modiﬁcări? Ce arde
așa de puternic încât nu mai încape nicio amânare? De fapt, cred că
știu despre ce-i vorba. Pigmeii ăia de la C.E., (cum le place unor
colaboratori de-ai dumneavoastră să-i numească), nu vă lasă să
lucrați în liniște și nici nu vă prea ajută, căci vă livrează, nu-i așa,
doar gogoși umplute cu pfu!...b(nici nu mai pomenim) și, eventual,
cu niște varză de Bruxelles. În consecință, ați hotărât să vă vedeți de
treabă și să nu coborâți la nivelul lor. E hotărârea dumneavoastră. Ar
trebui să știți însă că joaca de-a justiția înseamnă de fapt joaca cu
focul. Cu Marele Foc. Ar mai trebui să știți că pe holurile
Parlamentului European n-au prea fost văzuți pigmei. A fost
descoperit unul cândva, dar până la urmă s-a dovedit că era român. Îl
chema Adrian Severin. E limpede că orice comparație cu cei de la
Bruxelles, în materie de pigmei, ne este favorabilă. La noi este
suﬁcient să vezi cum se votează, în plenul Parlamentului, salvarea
unui demnitar care a călcat pe bec și sesizezi imediat diferența.
Despre gogoși, numai de bine. Pot să depun mărturie că la Bruxelles
se fac cele mai delicioase gogoși umplute cu dulceață de căpșuni.
Cât despre varză, toată lumea știe că este regină. Păcat că nu agreați
lucrurile ﬁne.
Simt că am ratat acea mică retrospectivă pe care o făceam
în preajma ﬁecărui decembrie, când voiam să punctez lucrurile
bune întâmplate peste an. Simt însă că, scriind aceste rânduri, am și
câștigat ceva: certitudinea că pentru a progresa este necesar să ne
debarasăm de apucături care păreau uitate. Cum ar ﬁ acelea din alte
vremuri, când talpa sovietică se înșuruba din ce în ce mai vârtos în
viața social politică românească. Multe strategii de dominare,
aplicate atunci de ocupanți, sunt preluate și acum de o parte dintre
politicienii noștri. Aș aminti salariile mici, sub orice critică, lipsa
unui minim interes pentru ca sectoare vitale în existența unui popor
(sănătate, educație, justiție, cultură...) să funcționeze la parametri de
performanță ș.a. Ca să nu mai vorbim de recrutarea în structurile
puterii a celor mai slab pregătite (intelectual și moral) specimene.
Mi se pare mie sau aceste lucruri ni se întâmplă și acum?

Maria TOACĂ
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entru noi, cei dezmoşteniţi de Patria istorică,
absolut deosebite sunt toate evenimentele ce vin
din partea României – orice întâlnire cu oameni
valoroşi, orice dar de suﬂet de la fraţi. Ceea ce pentru românii din
Ţară poate ﬁ un simplu spectacol, o obişnuită proiecţie de ﬁlm,
pentru noi e o sărbătoare de zile mari, un rar prilej de cuminicare cu
valorile naţionale. Dl Dumitru Pohuşi, promotorul Caravanei
ﬁlmului românesc pentru românii din Ucraina, precum şi
importantele personalităţi ale cinematograﬁei româneşti prezente
în duminica de 12 noiembrie la Cernăuţi, ne-au intuit acest dor
nestins, această acută nevoie de a ne contopi cu tot ce respiră şi
freamătă româneşte, aducându-ne în premieră absolută ﬁlmul
artistic „Portrete în pădure” şi două pelicule documentare.
Farmecul acestei rare întâlniri la Cernăuţi cu ﬁlmul
românesc a fost aprofundat de prezenţa reputatului regizor Dinu
Tănase şi a renumitului actor Dan Condurache. Astfel, proiecţia
unui ﬁlm „în condiţii precare” (vorba regizorului), în sala
necorespunzătoare a Palatului Academic al Universităţii
Bucovinene de Medicină, a fost primită, totuşi, ca un adevărat regal
cinematograﬁc. Doar, mai mult ca sigur, puţini români din ţară au
avut prilejul ca, după derularea ﬁlmului, să stea atât de aproape de
creatori, să discute de la inimă la inimă cu Dinu Tănase, să-i
adreseze întrebări lui Dan Condurache, să-i sugereze idei pentru noi
proiecte tânărului producător Sebastian Condurache.
Dar până a expune aprecierile profesioniste şi
binemeritate ce au răsunat la ﬁnal, se cer câteva referiri la conţinutul
ﬁlmului pentru cei care n-au fost la curent cu proiecţia lui la
Cernăuţi. Or, prezenţa minimă în sală poate ﬁ explicată doar prin
faptul că foarte puţină lume a fost informată despre această
premieră. Nu poate ﬁ o scuză nici faptul că a doua zi Caravana avea
să poposească la Herţa şi Molniţa. Aşadar, Dinu Tănase, nume
consacrat în cinematograﬁa românească, se impune în calitate
dublă de scenarist și regizor. Prin povestea unui comisar de poliţie,
el dezvăluie cum întâmplarea poate zdruncina destine. Deşi a fost
apreciat de exegeţi ca thriller-poliţist, ﬁlmul, inspirat de romanul
Duminica mironosiţelor de Dana Dumitriu, este o răscolitoare
dramă, cu ﬁnal tragic. Numit autor de „ﬁlme-metafore”, unde e
mult vis şi poezie, în această creaţie regizorul reﬂectă realitatea
dură care nicidecum nu e ca în ﬁlme. Într-un moment fericit al
carierei, eroul central, polițistul, primește o lovitură care-l
debusolează pentru multă vreme. După ce şi-a prins nevasta mult

iubită în pat cu amantul, renunță la toate avantajele unei cariere de
succes și se retrage în rutina de polițist dintr-un cartier mărginaș. Zi
şi noapte este preocupat de întâmplări banale, de prinderea
găinarilor. Unicul lucru captivant din trecutul său prosper este acela
de a studia ﬁzionomiile celor din jur, de a descifra dincolo de
aparențe, stări și motivații ascunse.
Şi iată că o crimă săvârşită în pădurea din apropierea
orașului îi reanimează vechea pasiune pentru investigații. Portretele
ce-i acoperă unul din pereţii biroului, imaginar, se transpun în
pădure, unde se declanşează tragedia unui cuplu. Certându-se cu
soţul, o doamnă intră nervoasă în acea „pădure blestemată”, cum o
numeau localnicii. Ghinionul face să întâlnească doi golani în
căutarea unei „aventuri galante”. Aventura lor trece în agresiune
sexuală. La strigătele femeii apare soţul acesteia, care este
înjunghiat mortal în încăierarea cu violatorii. Concomitent cu
anchetarea acestei crime, trecutul se întoarce feroce contra
comisarului, dedat la gesturi necugetate și violenţă. Din acuzator,
devine el însuşi acuzat. Totuși, este lăsat să ducă la capăt ancheta.
Inevitabil apare şi pedeapsa, prin personajul negru (om sau staﬁe)
ce-l cheamă după el în pădure, eliberându-l de frământările
suﬂeteşti.
Norocoşi de a-i avea alături pe realizatorii ﬁlmului, ne-am
folosit de prezenţa domniilor lor pentru a descifra mai uşor metafora
„portretelor din pădure”. Ne-a venit în ajutor şi consulul Edmond
Neagoe, prezent la premieră împreună cu soţia sa, doamna Carmen.
Domnul diplomat a vorbit de la inimă, ca un subtil cunoscător al
frumosului românesc, şi oﬁcial din partea Consulatului General al
României la Cernăuţi. A mărturisit că este foarte emoţionat că
Bucovina şi Cernăuţiul „ne-au oferit bucuria unică de a ﬁ alături de
aceşti mari regizori şi actori români, care şi-au consacrat viaţa
cinematograﬁei”: „De cinci ani urmăresc apariţia acestui ﬁlm. Au
fost multe diﬁcultăţi, dar nu vreau să intru în amănunte, pentru că de
felul meu sunt o ﬁre pozitivă. Aşteptăm cu mult drag să vedem o nouă
producţie a regizorului şi formatorului de tinere talente, pentru că
este cel mai mare dintr-o familie de cineaşti”. Cu plecăciune s-a
adresat dl Edmond Neagoe maestrului Dan Condurache, originar
din Botoşani, menţionând că este un geniu actoricesc şi, în tandemul
cu Dinu Tănase, ne aduce „doza de speranţă aşteptată cu atâta drag
de noi, cei din Cernăuţi”. Interesant că pe ambii îi leagă nostalgice
amintiri de oraşul nostru. Bunicul regizorului Dinu Tănase venea la
Cernăuţi să cumpere cărţi, iar în buletinul mamei actorului Dan

Condurache scrie că s-a născut la Cernăuţi.
Împătimiţi de cinematograﬁe, aceşti doi mari artişti le-au
implantat şi ﬁilor dragostea lor. Alături de Dan Condurache şi-a
etalat creaţia ﬁul său Sebastian, cu peliculele „Domnul S” – un
documentar de scurt metraj despre zbuciumul omului între vis şi
realitate – şi „Bryan Ilie” – o abordare sentimentală a problemei
abandonului de copii şi adopţiilor copiilor români de către străini,
precum şi a căutării rădăcinilor.
Reamintind de numărul regretabil de mic al
conaţionalilor noştri prezenţi la premieră, de dragul cărora au venit
maeştrii cinematograﬁei române, sperăm că la următoarea
Caravană partenerii cernăuţeni ai proiectului, în persoana Societăţii
„Mihai Eminescu”, vor avea grijă de o publicitate mai bună şi că
anunţurile vor ﬁ transmise astfel ca să nu apară probleme cu
„deschiderea” ﬁle-lor şi preluarea lor din poşta electronică, aşa cum
s-a întâmplat, în cazul respectiv, în poşta redacţiei „Zorile
Bucovinei”. Cu gândul la „doza de speranţă”, ce străbate de la
Bucureşti, aşteptăm să devină realitate îndemnul dlui Dumitru
Pohuşi către Vasile Bâcu, preşedintele Societăţii „Mihai
Eminescu”, de a contribui împreună la amenajarea unei săli pentru
proiecţia ﬁlmelor româneşti la Cernăuţi.
__________
Maria Toacă este jurnalistă la ”Zorile Bucovinei”, coautoare
(împreună cu Doina Cernica) a volumului Dulce de Suceava/Amar
de Cernăuți. Sursa textului inserat aici: EUROMEDIA Cernăuți.
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Naționale, Lăcrămioara Stratulat, manager al Complexului
Național Muzeal „Moldova”, Virgil Băbîi, directorul
Direcției Județene de Cultură Iași, Daniel Sabău,
președintele Uniunii Naționale a Restauratorilor de
Monumente Istorice. Din partea Academiei Române,
respectiv Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, s-a
adresat publicului Cătălin Turliuc, iar din partea Academiei
de Științe a Moldovei, respectiv Institutul Patrimoniului
Cultural din Chișinău, Liliana Condraticova; venit de la
Cernăuți, scriitorul Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al
Academiei Române, a reprezentat Centrul Cultural Român
“Eudoxiu Hurmuzachi”. O scurtă alocuțiune privind
necesitatea conservării vechilor zidiri a susținut Gheorghe
Baean, expert în restaurarea monumentelor istorice.
Un moment deosebit a fost cel al conferirii
diplomelor de excelență, de către Primăria Municipiului
Iași, unor personalități între ale căror preocupări s-au regăsit
și monumentele istorice, laice și religioase: academicienii
Victor Spinei și Ioan Caproșu, profesorul universitar Ștefan
S. Gorovei, arheologul Voica Maria Pușcașu, istoricul de artă
Tereza Sinigalia și arhitectul Ștefan Mănciulescu.
Monumentele istorice reprezentând tema acestui
simpozion, profesorul universitar Ioan Opriș a susținut, în
plen, o comunicare despre starea actuală a acestora,
Monumentele astăzi. De altfel, în ﬁecare an, lucrările
simpozionului sunt adunate între coperțile unui volum, care
la această ediție fost prezentat de Bogdan Maleon, directorul
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din
Iași: Monumentul XVIII, îngrijit de Lucian-Valeriu Lefter și
Aurica Ichim.
La ﬁecare ediție a simpozionului sunt organizate
expoziții și lansări de carte. De această dată, în holul
Teatrului Național a avut loc vernisajul expoziției „SOS –
patrimoniul cultural arhitectural național”, prezentată de
arhitectul Daniel Sabău, prilej cu care, de la Iași, a fost tras
încă un semnal de alarmă privitor la starea precară a multor
monumente, iar la Muzeul Unirii s-au desfășurat două
vernisaje ale expozițiilor „Biserici de lemn din Bucovina
istorică” (curator: Laurențiu Dragomir) și „Patrimoniul
sportului. Baze sportive urbane de secol XX” (curatori:
Camelia-Raluca Bărbulescu, Florentina Matache), cea din
urmă purtând titlul unui volum lansat tot cu acest prilej. De
asemenea, profesorul universitar Emil Dragnev, de la
Chișinău, a prezentat volumul Arta metalelor din Basarabia
(secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea),
de Liliana Condraticova.
Lucrările celei de-a XIX-a ediții a simpozionului
„Monumentul – Tradiție și viitor” s-au desfășurat în perioada
28 septembrie – 1 octombrie. Participanții și-au susținut
comunicările pe parcursul zilelor de joi și vineri, la Muzeul
Unirii, structura simpozionului urmând cele trei secțiuni
tradiționale: A. Primul Război Mondial – Memoria
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e întâmplă rar, în viața unui popor,
evenimente ca acela petrecut la 1
decembrie 1918, când Adunarea națională
a românilor transilvăneni „decreta”, la Alba Iulia, unirea cu
„țara”, așa cum o doriseră, la timpul lor, pașoptiștii adunați
la Blaj, ca expresie a unui deziderat imemorial.
Înțelegem astfel de ce contemporanii mai
sensibili au fost așa de tare impresionați, iar tânărul Lucian
Blaga avea sentimentul că intră, împreună cu națiunea
română, într-un nou Timp. Nu discursurile rostite erau
memorabile, ci demnă de amintire, după opinia poetului,
era îndeosebi atmosfera de entuziasm în care s-a proclamat
Unirea îndelung visată, în acord deplin cu sentimentul
popular. Actele oﬁciale, cu limbajul lor solemn, n-au făcut
decât să dea expresie juridică unui fapt cu adânci motivații
istorice și spirituale. Două săptămâni mai târziu, șeful
guvernului, I.I.C. Brătianu, întâmpina delegația
transilvăneană cu aceste cuvinte: ”Vă așteptăm de o mie de
ani și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată”. El a
găsit astfel expresia cea mai potrivită spre a deﬁni un
proces îndelungat, la evoluția căruia contribuiseră atâtea
generații și la a cărui împlinire evenimentele din urmă își
spuseseră decisiv cuvântul.
În adevăr, ideea Unirii era veche, răspunzând unei
realități etnoculturale și unor cerințe de alt ordin care s-au
precizat tot mai mult în epoca modernă. Ea rezumă, într-un
fel, istoria culturală și politică a țărilor române din ultimele
secole și explică atașamentul poporului nostru, dincolo de
diviziunea lui vremelnică sub dominații străine, la ceea ce
A.D. Xenopol a numit ideea romană, iar N. Iorga sigiliul
Romei. Unirea principatelor extracarpatine, la 1859, a
realizat un prim pas semniﬁcativ în această direcție, iar
războiul independenței, cu corolarul său, suveranitatea de
stat, l-a întărit pe plan extern. O nouă conﬂagrație, menită
să elimine alte două puteri expansioniste ale continentului,
avea să ducă, în împrejurările știute, la recunoașterea
legitimității idealului românesc de unitate și la o mai bună
situare internațională, pe baza principiilor wilsoniene. În
acest spirit, teritoriile risipite sub dominații străine s-au

monumentelor; B. Viața monumentelor; C. Tehnici și
tehnologii de restaurare. Tematica specială a acestei ediții a
fost dedicată împlinirii Centenarului Primului Război
Mondial (ședința din după-amiaza zilei de joi, moderată de
Aurora Târșoagă și Ion Giurcă). Menționarea câtorva titluri
de comunicări este revelatoare: Mausoleele de la Mărăști,
Mărășești, Soveja și Focșani. Repere istorice și
arhitecturale (Dan Prisăcaru); De la simbol la realizare
tehnică: restaurarea Arcului de Triumf (Aurora Târșoagă);
Troițe și monumente din Basarabia dedicate eroilor
neamului căzuți în Primul Război Mondial (Manole
Brihuneț); Vincenzo Puschiasis, sculptor în piatră și
construirea în județul Neamț a monumentelor închinate
eroilor căzuți în Primul Război Mondial (Paolo Tomasella);
Prezența Marelui Cartier General al Armatei Române la
Bârlad, în anii Primul Război Mondial (noiembrie 1916 –
martie 1917), reﬂectată în fotograﬁi documentare (Marcel
Proca) ș.a.
Periplul vizitei de studiu la monumentele istorice,
în după-amiaza zilei de vineri, a cuprins șantierul arheologic
de la vechea biserică romano-catolică „Adormirea Maicii
Domnului” din Iași (coordonat de Stela Cheptea),
mănăstirile Bârnova și Frumoasa, pentru care sunt inițiate
proiecte de restaurare, și la mănăstirea Cetățuia. Aici, în sala
gotică, au fost comemorați specialiștii participanți la
simpozion care în decursul ultimului an au plecat la Domnul:
Ruxanda Beldiman (București), istoric de artă, despre care a
rostit un cuvânt de aducere aminte Tereza Sinigalia; Mircea
Crișan (București), inginer, despre care a vorbit Aurora
Târșoagă; Liviu Brătuleanu (București), arhitect,
comemorat de Ruxanda Nemțeanu; Adrian Mihalache (Iași),
inginer, evocat de Constantin Firtea și Aurica Ichim; Vasile
Bârlea (Sighet), pictor restaurator, readus în memorie de
Mircea Lențiu; Ilie Luceac (Cernăuți), profesor, comemorat
de Aurica Ichim, cel care a contribuit la organizarea
călătoriei de studiu a Simpozionului din anul 2008 la
Cernăuți și Hotin.
Următoarele două zile, sâmbătă și duminică, au fost
valoriﬁcate printr-o călătorie documentară la monumente
istorice din județele Iași și Neamț. Traseul a vizat
monumente precum: Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de la
Ruginoasa (recent restaurat), Palatul Cantacuzino din
Pașcani (părăsit și degradat), Mănăstirea Probota,
Mănăstirea Râșca (unde delegația specialiștilor a fost
întâmpinată de Grupul vocal „Flori de măr”, coordonat de
prof. dr. Mihaela Grădinariu), Biserica de lemn „Sf.
Dumitru” din Bicazul Ardelean, Mănăstirea Bisericani (în
stare accentuată de degradare), Mănăstirea Pângărați,
ruinele hanului și biserica de la Șerbești, Mănăstirea „Sf.
Voievozi” de la Războieni (sub a cărei biserică, zidită de
Ștefan cel Mare, se aﬂă osemintele oștenilor căzuți în lupta
de la Valea Albă, la 1476), Casa memorială „Vasile
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putut integra în patria-mamă.
Actul de la 1 decembrie 1918 era, neîndoielnic, în
concordanță deplină cu realitățile locale, dar și cu
principiile admise de dreptul public internațional. Dreptul
la autodeterminare, ﬁe că e vorba de popor sau individ,
rămâne unul din marile câștiguri ale lumii moderne, unul
pentru care s-a plătit mereu un preț înalt și care avea să ﬁe
plin de urmări în timpurile mai noi. S-a putut spune,
solemn, la Alba Iulia, că poporul român așteaptă de la
congresul de pace „să înfăptuiască comuniunea națiunilor
libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să ﬁe asigurate
pentru toate națiunile mari și mici deopotrivă, iar în viitor
să se elimineze războiul ca mijloc pentru regularea
raporturilor internaționale”.
Adunarea respectivă rostea astfel un vechi
desiderat, de o actualitate mereu vie, înțelegând să
recunoască aceleași drepturi pentru toate popoarele și să
consimtă la soluționarea litigiilor pe cale pașnică.
Adunarea de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918 rămâne
un exemplu de manifestare clară, comprehensivă și
pașnică a voinței unui popor, voință ce se armoniza deplin
cu noile principii de drept ale lumii. Actul săvârșit atunci
comportă o valoare deplin actuală.
Apud Academica, nr. 12, 2016; Memoria, 97, 2016.

Alecsandri” de la Mircești și Castelul Sturdza de la
Miclăușeni (a cărui restaurare este neﬁnalizată).
Simpozionul „Monumentul – Tradiție și viitor”,
care a avut și de această dată un caracter internațional datorat
participanților din Franța și Italia, alături de cei din
Republica Moldova și Ucraina, va împlini, în curând, două
decenii de activitate, constituind încă un fundament la
ediﬁcarea respectului pentru zidirile trecutului.

VICTOR BRAUNER în atelier, 1950. Credite fotograﬁce: Émile Savitry.
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a împlinirea unui secol de când capitala țării
se mutase, vremelnic, la Iași, sub presiunea
tragicelor evenimente militare din anul
1917, Simpozionul Internațional „Monumentul – Tradiție și
viitor” a marcat momentul în mod simbolic, în dimineața
zilei de 28 septembrie, în Sala Mare a Teatrului Național
„Vasile Alecsandri” din Iași, actorul Emil Coșeriu
rememorând discursul Regelui Ferdinand I și al lui Nicolae
Iorga, suținute în același loc, pe atunci sediul Parlamentului
României.
În deschidere, moderată de d-na Aurica Ichim,
inițiatoarea și organizatoarea Simpozionului, au urcat pe
scena teatrului personalități din țară și de peste hotare, care
au rostit cuvinte de salut în numele instituțiilor pe care le-au
reprezentat. Mai întâi, cei prezenți s-au bucurat de
binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolit al Moldovei și
Bucovinei, în care s-au regăsit și cuvintele frumoase despre
jertfa ostașilor români din Războiul cel Mare de acum 100 de
ani. Președintelui Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, iau urmat reprezentanții Instituției Prefectului Județului Iași
și ai Primăriei Municipiului, viceprimarul Gabriel
Harabagiu, reprezentant al primarul orașului (care, în chiar
acele momente, însoțea o delegație a Ambasadei Franței
prezentă la Iași pentru depunerea de coroane de ﬂori la bustul
lui Henri Berthelot, în preajma stejarului plantat în 1927 de
generalul francez lângă Teatrul Național „Vasile
Alecsandri”). Au urmat alocuțiunile susținute de Gheorghe
Popa, secretar de stat la Ministerul Culturii și Identității
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descoperire majoră a științelor cognitive din
zilele noastre o reprezintă faptul că mintea omului
este întrupată (embodied, în engleză). Aceasta nu
înseamnă adevărul evident potrivit căruia orice om are nevoie de un
trup pentru a-și desfășura procesele gândirii. Ci este aﬁrmația
îndrăzneață că structura rațiunii înseși provine din detaliile întrupării
omului: aceleași mecanisme neurale și cognitive care ne permit să
simțim și să ne mișcăm – sistemul senzorial-motor, cu alte cuvinte –
creează totodată sistemele conceptuale și modurile noastre de
gândire. Lingvistul George Lakoﬀ și ﬁlosoful Mark Johnson, ambii
profesori universitari americani, aﬁrmă, în volumul Philosophy in
the Flesh, că orice operațiune mentală care implică manipularea de
concepte necesită ca structurile neurale ale creierului să desfășoare
această activitate. Deci, arhitectura rețelei neurale determină ce
concepte ai la dispoziție și, în consecință, tipul de operațiuni mentale
de care ești în stare. Ceea ce omul experimentează ca formă
particulară de gândire rațională este, de fapt, computație neurală
realizată de conﬁgurații speciﬁce de neuroni.
Aceste conﬁgurații depind de cei trei factori
binecunoscuți: moștenirea genetică, interacțiunea cu mediul și
educația, în care ultimii doi se împletesc în mod constant și se
grefează pe primul. Interacțiunea cu mediul sau ceea ce omul
experimentează în mod direct, prin viața de zi cu zi, are efecte cât se
poate de concrete la nivel celular, după cum demonstrează o
descoperire din neurologie la care profesorul Lakoﬀ face referire
într-o conferință din 2012, ținută la deschiderea festivalului Big
Ideas Fest din Half Moon Bay, California.
În 1996, într-un laborator de neuroștiință din Parma, Italia,
o echipă de cercetători condusă de profesorul Rizzolatti lucra la
identiﬁcarea exactă a acelor conﬁgurații de neuroni care se activează
în diverse sarcini motorii executate de o maimuță macac. Craniul ei
avea implantați, în ariile motorii și pre-motorii, senzori conectați la
computere pe al căror monitor activitatea cerebrală era convertită în
imagini și sunete, deci era cartograﬁată. Este cunoscut faptul că orice
mișcare, oricât de simplă, atât la om cât și la primate, este executată
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țesătură veche de elemente folclorice, religioase
și științiﬁce asigură trăinicia unei sintagme prin
care este desemnat, în mai multe limbi, nodul
gâtului. Atât la români, cât și la alte popoare creștine, izvorul
construcției ar ﬁ de căutat într-o legendă de sorginte biblică. Iată
fragmentul-cheie din interpretarea folclorică, așa cum este ea
consemnată în culegerea de credințe populare românești culese de
Elena Niculiță-Voronca: „Adam și Eva erau în rai, în al nouălea cer.
În rai era tare frumos. Era o grădină și în grădina ceea era un măr din
care Dumnezeu le-a zis să nu mănânce mere. Dar un șerpe ședea în
măr și a îndemnat pe Eva să guste. Eva a înghițit și i-a dat și lui Adam.
Adam ș-a adus aminte de porunca lui Dumnezeu și s-a apucat îndată
de gâtiță și i s-a oprit bucățica în gât; de aceea au bărbații montul
acela la gâtlej, da femeia nu, că a înghițit” (Datinile și credințele
poporului român, I, 2008, p. 30).
Crescută în umbra autorității și prestigiului Bibliei,
legenda nodului din gât e interesantă din mai multe puncte de vedere.
Între altele, merită consemnat faptul că motivarea folclorică atribuie
mărului valoarea de simbol al ispitirii și căderii omului în păcat și ne
putem întreba de ce tocmai mărul este considerat a ﬁ fructul oprit, în
condițiile în care textul biblic nu speciﬁcă ce fel de fruct mănâncă
Eva și Adam, în grădina Edenului, la îndemnul viclean al șarpelui.
Dacă cercetăm Facerea, în special cap. 3, aﬂăm doar că primii
oameni sunt izgoniți de Dumnezeu din grădina sacră după ce încalcă
porunca de a nu mânca din rodul unui pom aﬂat în mijlocul raiului.
Mai iscoditori decât Adam și Eva, ﬁlologii s-au tot întrebat
despre ce poame va ﬁ fost vorba, iar botaniștii le-au ținut hangul.
Ceea ce știm e că ebraicul tappûaḥ, însemnând când “pom” ‒ Geneza
3: 6, când “măr (fruct)” – Proverbe 25:11, când “măr (copac)” – Ioil
1:12, a fost redat în Septuaginta prin grecescul mēlon, iar în Vulgata,
prin latinescul malum, însă identiﬁcarea realiilor denumite prin
respectivele cuvinte a iscat controverse cu privire la fructul păcatului
originar. Fu caisă, portocală, măr, lămâie sau gutuie? Fost-au ochi
care să vadă, n-a fost minte să priceapă! Traduttore, traditore.
Dat ﬁind că textul biblic nu a înlesnit stabilirea fără dubiu a
identității pomului cu ale cărui roade și-a grăbit omul alungarea din
rai, învățați precum Nicolae Milescu Spătarul au tălmăcit litera
hieratică a Septuagintei după cum a dictat sfântul context, ﬁe ca
roadă (Bitia 3: 6: Și vădzu muiêrea cum bunu-i lemnul la mîncare și
cum ii plăcut a vedea cu ochii și frumos iaste a-l pricêpe; și, luîndu
den roada lui, mîncă și dêde și bărbatului ei), ﬁe ca măr (Parimiile lui
Solomon 25: 11: Măr de aur întru șirag de sardion, așa-i a dzice
cuvîntu la cele ce să cuvin lui).
În literatura lumii creștine mărul devine emblema pomului
cunoașterii începând cu secolul al IV-lea. Filologii trag spuza pe turta
lor și speculează că asocierea mărului cu dorința adamică de a aﬂa
deosebirile dintre bine și rău se va ﬁ produs pe fondul discretului joc
lingvistic instaurat între lat. mālum, cu valorile de sens: 1. “pom”, 2.
“fruct” și 3. “măr”, și lat. malum, însemnând 1. “nenorocire”, 2.
“suferință”, 3. “răutate”. Acest joc, întreținut de omonimia generată
prin calchierea gr. mēlon (cf. Oxford Latin Dictionary, 1968, p.
1069), a favorizat impunerea mărului ca simbol al fructului vestitor
de moarte. De altfel, în tipicul medieval al picturii creștine
occidentale, mărul e un laitmotiv al păcatului originar, după cum
putem înțelege contemplând capodopera artistului ﬂamand Hugo
van der Goes, Căderea lui Adam (aprox. 1479). Începând cu secolul
al XVI-lea, mari pictori renascentiști precum Albrecht Dürer sau
Lucas Cranach consolidează un canon estetic în care mărul
simbolizează maleﬁca ispită și tentația senzuală, noua conotație ﬁind
pusă de istoricii artei pe seama familiarizării artiștilor din Renaștere
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PE ACEEAȘI LUNGIME DE UNDĂ
DESPRE FIZIOLOGIA ÎNȚELEGERII
la ordinul ariei motorii, dar planiﬁcarea se face în aria pre-motorie.
Maimuța macac din experiment a decojit banane și alune, le-a
mâncat, a apucat obiecte și le-a dat drumul și așa mai departe, iar
cercetătorii au cartograﬁat neuronii implicați în ﬁecare activitate.
Într-o zi, un cercetător a ieșit în pauza de prânz, iar când sa întors a luat o banană și a început să o decojească. Atunci a auzit
computerul făcând clic-clic-clic, indicând că neuronii din creierul
maimuței se activaseră, numai că ea nu mânca nimic, se uita la el.
Astfel au fost descoperiți neuronii-oglindă: circuitele cerebrale care
devin active când facem un lucru se activează și atunci când vedem
pe altcineva făcând acel lucru. (În paranteză ﬁe spus, acești neuroni
sunt conectați la ariile asociate cu emoțiile, astfel explicându-se de
ce ne dăm seama dacă cineva suferă sau e fericit.Avem astfel
demonstrată baza ﬁzică a empatiei, a capacității de a recunoaște în
celălalt emoțiile pe care le exprimă.)
Un alt fenomen interesant este că neuronii-oglindă se
activează numai când recunoaștem ceea ce vedem, dacă activitatea
este una ﬁrească lumii: dacă, de exemplu, vedem pe cineva băgânduși banana în ureche în loc să o mănânce, neuronii nu se mai activează.
Aceasta înseamnă că suntem ﬁzic conectați la lume doar prin
acțiunile normale, ﬁrești, ceea ce sugerează că mediul nu e numai în
jurul nostru, ci se prelungește și în noi.Mai mult: acea parte a
creierului care devine activă în momentul în care faci un lucru se
activează și atunci când doar îți imaginezi că faci acel lucru. Cu alte
cuvinte, dacă îți miști mâna sau doar îți imaginezi că o miști, aceleași
arii cerebrale implicate în mișcare se activează; dacă vezi marea sau
doar ți-o imaginezi, aceleași arii vizuale sunt folosite.
Același lucru este valabil, spune Lakoﬀ invocând studiile

cu mitologia clasică sau, ca să scurtăm vorba, cu mitica grădină a
Hesperidelor în care s-ar ﬁ aﬂat mere de aur dătătoare de viață
veșnică. Unul dintre acele mere e vestitul măr al discordiei care a
aprins, zice-se, războiul troian. Oare tatăl lui Prâslea cel voinic
împărățea peste grădina nimfelor care se îngrijeau de coloritul
apusurilor de soare?
Observând că versetul biblic referitor la fructul mâncat de
strămoșul omenirii nu ne lămurește dacă mărul i-a rămas lui Adam ca
nod în gât, așa cum aﬂăm din unele folclorizări ale Scripturii, atunci
putem presupune că explicația trebuie căutată în alt orizont decât în
zarea traducerilor textului sacru și a poveștilor populare hrănite cu
esențele pilduitoare ale Cărții cărților. Pentru aﬂarea altui drum, ne
ajutăm de observația că latina nu a fost doar una din limbile sacre ale
creștinismului, ci și limba științei. Cel mai vechi codex medical
cunoscut în Europa occidentală, Liber pantegni (aprox. 1086), este o
traducere latinească realizată după un cunoscut manual arab de
medicină, Al-Kitāb al-Malakī (Cartea regală a artei medicale), operă
a medicului persan Hally Abbas (m. 982-994). Ca și traducerile altor
scrieri arabe științiﬁce, compilația lui Constantin Africanul (m.
1098-1099) reﬂectă faptul că, în Evul Mediu și în epoca Renașterii,
termenii latinești pomum și malum erau întrebuințați în medicină
pentru a denumi diferite noduri, umﬂături și articulații anatomice.
Cel puțin astfel ne informează două din lucrările unui reputat medic
vienez, Joseph Hyrtl (1810 - 1894), Das Arabische und Hebräische
in der Anatomie (Araba și ebraica în anatomie, 1879, p. 35-38),
respectiv Onomatologia anatomica (1880, p. 416-418). Astfel,
Pomum granatum este cartilajul xifoid din capătul inferior al
sternului. Denumirea întrebuințată de medicii arabi este motivată de
asemănarea cartilajului cu bobocul ﬂorii de rodie. Pomum humeri se
referă la capul humerusului, iar Pomum s. oculus genu, la rotula
genunchiului. Sintagmele Pomum viri sau Pomum Adami denumesc
nodul din gât, recursul la numele adamic ﬁind legitimat de faptul că,
în limba arabă, ādam înseamnă “om”, “bărbat”. Din Pomum Adami
s-au născut, prin calchiere, fr. pomme d'Adam, it. pomo d'Adamo sau
port. pomo de Adão. Umerii obrajilor se numesc pomeți pentru că
termenul împrumutat din limba franceză, pomette este ruda
sintagmei latinești poma faciei, formulă care denumea oasele
zigomatice (jugale) în vechile tratate de anatomie umană. Așadar, pe
terenul stilului științiﬁc, sinonimia dintre pomum și malum a
favorizat încetățenirea unor compuse precum sp. manzana de Adán,
engl. Adam's apple (un calc lingvistic al fr. pomme d'Adam), germ.
Adamsapfel ș.a. Mai mult decât atât, primele lucrări care preced
anatomia modernă, precum atlasul publicat de doctorul Andreas
Vesalius, De humani corporis fabrica (1543), au pus în circulație
sintagma Morsus Adami, care a constituit strămoșul sintagmei fr.
morceau d'Adam.
În spațiul cultural românesc, nodul gâtului trebuie să se ﬁ
numit mărul lui Adam probabil prin secolul al XVIII-lea, când se
intensiﬁcă, la noi, activitatea de traducere a unor lucrări științiﬁce
occidentale. Mai sigur este că Lexiconul de la Buda (1825), una din
capodoperele ﬁlologice ale Școlii Ardelene, include substantivul
masculin mărul lui Adam, cu următoarea explicație: „nodul preste
înghițitoare”, și face trimitere către rudele lexicale din străinătate,
precum magh. ádám almája și germ. Adamsapfel.
Să rezumăm uimitorul traseu denominativ al mărului
rămas, cum zice legenda apocrifă, în gâtul lui Adam: botezat de
medicii arabi, tălmăcit de învățații occidentali știutori de arabă și
latină, studiat de medicii renascentiști, popularizat prin copii
lingvistice răspândite în aproape toate limbile Europei (și nu numai).
Pentru a întregi acest peisaj ﬁlologic fascinant, mai putem adăuga că,
în latina botanică, sintagma Malum Adami a fost valoriﬁcată pentru a
denumi, în siajul scenei biblice a căderii omului în păcat, un soi de
portocală, lămâia sau banana, acestea ﬁind doar câteva din
gustoasele mere ale paradisului pe care astăzi le savurăm după cum
ne este pofta.
Ab ovo usque ad mala, scrie Horațiu, în satirele sale. De la
ouă la mere, adică de la aperitiv la desert, totul are un început și un
sfârșit. Așa e și cu textul pe care tocmai l-ați citit. Pax vobiscum!

de imagistică prin rezonanță magnetică funcțională, atunci când ne
amintim sau când visăm; în clipa în care auzim un mesaj vorbit și îi
descifrăm mesajul, așadar când îl înțelegem, în creier are loc, tot așa,
o simulare a ceea ce înțelegem. Aceasta înseamnă că, de exemplu,
când înțelegi poezia unui poet sau tabloul unui pictor, te conectezi
(prin neuronii-oglindă) cu autorii prin faptul că experimentezi
cerebral ceea ce ei au descris.
Aceste descoperiri sunt conﬁrmate categoric de datele
obținute în abordarea neurologică a procesului de comunicare stabilit
între un vorbitor și un ascultător. Într-o conferință din 2016, expertul
în neuroștiință Uri Hasson descrie experimentele efectuate în
laboratorul său din Princeton în care, prin folosirea tehnicii
imagistice computerizate, urmărește să surprindă ce se întâmplă în
creierul omului în timpul comunicării. Una dintre concluziile absolut
fascinante este că, deși producerea vorbirii și înțelegerea acesteia
sunt două procese foarte diferite, tiparul activității neurale din arile
implicate în înțelegerea povestirii la care e atent ascultătorul tinde să
se alinieze tiparului activității neurale din ariile implicate în
producerea povestirii pe care o spune povestitorul. Ba mai mult,
alinierea este cu atât mai similară cu cât mesajul este înțeles mai
bine! Cu alte cuvinte, peisajul mental al ascultătorului devine una cu
peisajul mental al vorbitorului în cazul fericit în care ceea ce se
înțelege corespunde exact cu sensul mesajului. Invers, cele două
peisaje nu corespund când mesajul este înțeles greșit. Încât, am putea
spune că expresia referitoare la două persoane care „sunt pe aceeași
lungime de undă” nu este doar o metaforă bazată pe realitățile din
tehnică și tehnologie, ci o descriere exactă a activității electrice a
două creiere care rezonează. La propriu.

Traian D. LAZĂR

DESTINE
COMUNE
ÎN RĂZBOIUL
DE ÎNTREGIRE
Personajele
Plutarh, marele istoric al antichității greco-romane, a
realizat o formă/structură originală de scriere a istoriei, Viețile
paralele, în care prezenta faptele unor mari personalități
istorice, care, deși petrecute în spații geograﬁce distincte,
aparținând lumii grecești sau romane, și în momente
cronologice distanțate, aveau elemente comparabile.
Inspirat de acest model, dar nedorind să-l imităm, ci
mai degrabă să-i dăm replica, vom arăta că, în condiții comune
de spațiu și timp (în același spațiu geograﬁc și același moment
temporal), ne referim la războiul întregirii naționale românești
(1916-1918), viețile, până atunci separate, ale unor oameni, pot
cunoaște un curs, un destin comun. Avem în vedere destinul în
război al lui Traian Grigorescu, George Topârceanu și
Constantin Zagoriț.
Traian Grigorescu s-a născut la 27 mai 1887 în
București. Părinții săi au fost: generalul Eremia Grigorescu și
Elena, născută Arapu. Mama lui a fost prima femeie care a
absolvit Universitatea din Iași, devenind profesoară de
matematică. Traian a fost primul copil al familiei. Au urmat
Lucreția (căsătorită cu prof. univ. Ioan Ursu), Aurelian,
Romulus, Margareta.
Traian Grigorescu a învățat la Școala ﬁilor de militari
din Iași, în 1901-1904, și apoi la Școala de oﬁțeri de artilerie,
geniu și marină (1904-1906). La absolvire a dobândit gradul de
sublocotenent (1906). Și-a continuat studiile la Școala de
aplicație de artilerie (1907-1909), iar în 1910 a fost înaintat la
gradul de locotenent.
Între 1911-1913 a urmat/făcut un stagiu de instrucție
la un regiment de artilerie din Salzburg – Austria. În 1914 a fost
avansat la gradul de căpitan.
George Topârceanu (1886-1937), ﬁul cojocarului
Gheorghe Topârceanu și al Paraschivei, țesătoare de covoare, sa născut la București. A urmat cursurile școlii primare în
București și Suici-Argeș, ale liceului, în București și ale
facultăților de Drept și Litere tot în București, dar fără să le
termine. A debutat literar pe când era elev de liceu (1904). În
1911, a intrat în redacția revistei Viața Românească din Iași.
Efectuase serviciul militar la artilerie și avea gradul de sergent.
Constantin Zagoriț (1880-1944), ﬁul negustorului
aromân Manolache Zagoriț din Ploiești, avea încă doi frați:
Alexandru și Gheorghe. Știm că a terminat cursurile Școlii de
oﬁțeri din București în 1902. In 1913 avea gradul de căpitan și
funcția de instructor la Școala de oﬁțeri.
Vom înfățișa destinele comune ale celor trei
protagoniști aleși de noi din masa participanților la războiul
Întregirii, așa cum apar în carnetul de însemnări din război, încă
inedite ale lui Traian Grigorescu, depus la Serviciul Județean
Prahova al Arhivelor Naționale, în volumele de istorie a
războiului, redactate de Constantin Zagoriț și în proza
memorialistică a poetului George Topârceanu. Informațiile lor
vor ﬁ structurate în forma unor lecturi paralele
►

● LITERE
asupra acțiunilor relatate cronologic, ﬁind însoțite de mărturii
neutre privind faptele la care se referă cei trei.
Decretarea mobilizării la 14/27 august 1916 a
uniﬁcat momentan soarta celor trei și i-a dat un curs comun.
La proclamarea mobilizării și intrarea României în război,
căpitanul Traian Grigorescu se aﬂa, împreună cu Bateria de
obuziere pe care o comanda, în componența Diviziei 15, în
Dobrogea, la Murfatlar. A trăit, împreună cu ostașii, emoțiile
momentului: „La ora 10 seara s-a anunțat mobilizarea prin
tragerea clopotelor din sat. Soldații se deșteaptă și neștiind ce
se anunță vor să pună șeile pe cai. La explicația că-i
mobilizarea, mulți strigă, ura!! Mulți îngenunchează și se
roagă”1. Bateria pe care o comanda avea 199 militari, 235 cai,
25 trăsuri, 720 proiectile ca muniție, hrană pentru două zile,
explozibili, rachete, săpun și lumânări pentru două luni de zile2.
Constantin Zagoriț se aﬂa cu Regimentul 79, de la
sfârșitul anului 1915, în garnizoana Turtucaia.
Poetul G.Topârceanu se găsea în Iași, ca membru al
redacției revistei Viața Românească. Decretul de mobilizare
prevedea că prima zi de mobilizare începe la ora 12 în noaptea
de 14 spre 15 august 1916. În consecință, G. Topârceanu a
plecat din Iași la unitatea militară de care aparținea:
Regimentul 3 Artilerie grea. Avea gradul de sergent.
Locul acțiunii.
Cele trei personaje vor ajunge la Turtucaia.
Căpitanul C. Zagoriț se aﬂa, după cum am arătat, în calitate de
oﬁțer al unei unități din garnizoana cetății Turtucaia. De la el
reținem descrierea cetății: „Terenul pe care a fost construit
capul de pod Turtucaia este constituit din platoul bulgar, care,
în acest loc, se termină asupra Dunării prin pante relativ repezi
și cu o altitudine de 100 metri. Suprafața platoului în cuprinsul
capului de pod este traversată de o mulțime de vâlcele care fac
ca terenul să se prezinte foarte frământat și ca o îngrămădire de
dealuri; aceasta în special în partea de vest a capului de pod. În
partea de est, platoul însă își păstrează o mai mare parte din
suprafața sa neștirbită de văi și din această cauză terenul are
mai pronunțat aspectul de câmpie”3. Capul de pod avea forma
unui semicerc sprijinit pe Dunăre, cu raza de 8-12 km. De la
exterior spre interior, forțele române erau dispuse pe patru
linii/aliniamente: 1)linia frontierei/grănicerii; 2) linia
avanposturilor; 3) linia întâia, principală de rezistență; 4) linia
a doua de rezistență (reduitul). Linia întâia principală de
rezistență era constituită din „15 redute închise la gât numite
centre (de rezistență), depărtate între ele între 1000 și 2000
metri și chiar mai mult acolo unde probabilitatea de atac era
mai mică. Unele dintre centre aveau traseul regulat, sub forma
unor ﬁguri geometrice; cele mai multe însă aveau traseul
adaptat mai mult sau mai puțin la formele terenului, însă era
constituit din linii frânte. În interiorul centrelor, chiar de la
început s-a prevăzut construirea de adăposturi”4. În intervalul
dintre centre și în fața acestora s-au construit șanțuri de
trăgători izolate numite anexe. În spatele liniei întâia principală
de rezistență s-a construit linia de reculegere „compusă din
șanțuri simple de trăgători, fără adăposturi și fără șanțuri de
comunicație, nici între ele, nici înapoi. Rolul acestei linii era ca
trupa respinsă din linia principală de rezistență să se retragă în
această linie, să se refacă acolo și, împreună cu rezervele locale
să reziste pe această linie până la sosirea rezervei de sector sau
a rezervei generale, cu care să pornească la recucerirea
lucrărilor pierdute”. Convins că bulgarii vor ataca dinspre vest,
comandamentul român a construit în acea zonă, în fața liniei
principale de rezistență o linie înaintată la Siahlar – Staro Selo.
Linia a doua de rezistență „era construită din șanțuri
simple de trăgători, adăposturi de mitraliere și pe alocurea
chiar amplasamente pentru turele și baterii”.
Regimentul 79, din care făcea parte C. Zagoriț apăra
centrele 4-9.
Sergentul G. Topârceanu, după ce a ajuns în orașul
Buzău, unde se aﬂa garnizoana Regimentului 3 Artilerie grea, a
fost trimis la Turtucaia împreună cu un grup de treizeci de
tunari pentru a supraveghea lucrările de construcție a
amplasamentelor unor tunuri din sistemul de apărare a
Turtucaiei. S-a aﬂat acolo aproximativ la 17 august 1916. La
amplasamentele tunurilor „lucrau până noaptea târziu oameni
de corvoadă civili, aduși din țară, de peste Dunăre. În ziua din
urmă, odată cu apropierea primejdiei, numărul lor fusese sporit
cu vreo două sute de turci de prin împrejurimi, care sub paza
soldaților noștri, cărau betonul frământat de o mașină
gălăgioasă și îl turnau în două imense gropi cilindrice, unde
trebuia să ﬁe așezate tunurile. După câte auzisem, lucrarea
începuse încă din martie, dar se tărăgănase până acum în zilele
mobilizării”. Se pare că Topârceanu se referă la lucrările de
amenajare a unui subcentru situat între centrele 14 și 15.
Căpitanul T. Grigorescu a ajuns la Turtucaia ca
urmare a dispoziției Marelui Stat Major. Întrucât Divizia 15 a
fost inclusă în rezerva generală a armatei, s-a deplasat către
zona de amplasare în jurul Bucureștiului. Traseul urmat de
bateria cpt. Grigorescu pe calea ferată a fost: Dorobanțu,
Fetești, Ciulnița, Sărulești, Mogoșoaia. De la Marele Stat
Major situat la Movila, lângă Periș, s-a primit ordinul de a
trimite 2 baterii de artilerie, a 3-a și a 4-a, la Turtucaia.
Deplasarea s-a făcut cu trenul de la Chitila până la Oltenița, iar
peste Dunăre au trecut cu ciamurile. În Turtucaia, bateriile au
ajuns în seara zilei de 22 august 1916. Au staționat în cazarma
Șeremet, apoi au fost trimise pe poziții. (Va urma)
1

SJPhAN, fond familial Grigorescu, Carnet de însemnări, f.3-4
Ibidem, f.4
C. Zagoriț, Turtukaia, Institutul de Arte Graﬁce Concurența
Ploiești, 1939, p.13
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Ibidem, pp. 18-19
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Mircea CIUBOTARU

„MISTERELE ONOMASTICE”
ALE IAȘILOR (XXXVIII)

E

ste păcat să părăsim Tătărașii, după ce am
întrezărit vechimea așezării și am deslușit taina
denumirii (de prin veacul al XV-lea sau din cel
următor), înainte de a le găsi ultimele potcoave toponimice de cai
morți, căci din tătărașii cei vii nu a rămas pe aici nicio urmă etnică,
potrivnic părerii lui N.A. Bogdan, care vedea o trăsătură a acestora
în faptul că tătărășenii ar ﬁ iuți la treabă, dar și la ceartă, invocând
cutare „bont” (aluzie la răscoala din anul 1819) început de ei
(Orașul Iași, 1913, p. 82), deși vreme de trei veacuri ceambururile
lor au ridicat colbul sau au răscolit omătul de pe drumul Țuțorii,
prin Holboca, năvălind în târgul Iașilor pe podurile de peste
Căcaina. Cronicile îi evocă adesea cu sentimentul spaimei
colective față de cruzimea lor asiatică, amestecată, uneori, cu o
doză de invidioasă recunoaștere a virtuții de călăreți și arcași
neîntrecuți, îndeosebi în episoadele în care aceștia erau aliații oștii
moldovenești în confruntările cu pogheazurile poloneze sau cu
cătanele ungurești și austriece aventurate peste Carpați și Siret.
Din negura vechimii se mai poate întrezări doar o umbră
mongolică în Tătărași, pe care o ﬁxez acum „pe pânza vremii” și pe
o pagină a noii „Cronici Vechi”, așteptată poate și de tătarii
Domnului Vucea, acei invocați în ﬁnalul episodului anterior.
Înțeleptul și învățatul Miron Costin evoca în Letopisețul
Țării Moldovei (capul 21, zac. 43), ca martor ocular, în tinerețea sa,
un episod din timpul confruntărilor în Moldova dintre oastea lui
Constantin-vodă Basarab, domnul muntean hainit, sprijinit de
pedestrași și călăreți unguri și austrieci, și puținele și
dezorganizatele trupe ale lui Gheorghe Ghica-vodă, salvate în
ultimul moment de tătarii din Bugeac, chemați în ajutor. Așezați pe
dealul de deasupra Ciricului, în zona cimitirului de astăzi
Eternitatea, vreo 3000 de tătari așteptau semnalul unui tătar bătrân,
urcat cu calul pe o movilă, de unde putea observa înaintarea oastei
muntenești la deal, dinspre Căcaina, pe la marginea Tătărașilor. A
urmat atacul tătarilor, care au măcelărit pedestrimea vrăjmașă
pe coasta dealului dinspre Ciurchi și până în malul Bahluiului,
unde zăceau „trei iazuri de trupuri” (noiembrie 1659). Acea
movilă, probabil un tumul funerar, o identiﬁc acum, fără dubii,
cu Movila Bivolăriei, menționată ca reper hotarnic la 6 iulie
1741 (Ioan Caproșu, Documente privitoare la istoria orașului
Iași, X, p. 419) și 8 aprilie 1756 (Ibidem, VI, p. 10),apoi
reprezentată cu acest nume în planul lui Vasile Pop (din 1840)
și în cel al lui Joseph Raschek (din 1844; Movilă), pe locul unde
astăzi se întâlnește str. Dudescu cu str. Vasile Lupu, vizavi de
Oﬁciul Poștal nr. 4 Tătărași, așadar la Esplanada Tătărași.
Acolo, „la Movilă”, se țineau, după 1860, iarmaroace
săptămânale, după cum își amintea preotul C. Bobulescu
(Tătărașii sau traiul negustorului Ioan Movileanu din veacul
al XIX-lea, Iași, 2013, p. 13, 14), iar străbunicul matern al
autorului, având o dugheană intens frecventată pe la 1834, în
apropierea Movilei, pe la biserica Sf. Nicolae (Ciurchi), își
datorează porecla acestei vecinătăți (p. 21-22). Locul acesta are
istoria sa, care merită a ﬁ măcar schițată aici. Așadar, la o veche
bivolărie (intrată în stăpânirea Mănăstirii Sf. Ioan Zlataust, prin
dania aproape integrală a Tătărașilor, din anul 1754, a domnului
Matei Ghica), s-a găsit un teren foarte potrivit de târguială cu
cărăușii din satele dinspre Prut, care nu mai aveau permisiunea de a
intra în târg. Încă din anul 1839 jalbele către Eforie și cercetările
polițienești constatau numeroase depozitări de lemne și scânduri
prin ogrăzile din cvartalul I, cu primejdia unor incendii, situație ce
impunea îndepărtarea chiristigiilor afară din oraș (Arhivele
Naționale Iași ‒ ANI, Eforia Iași ‒ EI, dos. 31/1839).
Departamentul Lucrărilor Publice dispunea, printr-o anafora din
25 noiembrie 1849, oprirea negoțului cu cherestea, lemne de foc și
fân, care se îngrămădea în piețile din centru, și înﬁințarea a patru
piețe pentru acel comerț pe lângă barierele principale (despre care
vom da sama în episoadele următoare). Mihail Sturza a avizat
favorabil solicitarea, la 2 februarie 1850, iar un hrisov a fost emis la
6 iulie 1850 pentru o piață în Copou, alta a lui Iancu Bacalu și
pentru piețe la Socola și la Tătărași (Manualul administrativ al
Principatului Moldovei, tomul I, Iași, 1855, p. 212-213; cf. și ANI,
EI, dos. 67/1852, f. 3 r., 13 r.). Spre paguba tătărășenilor, nu s-au
găsit întreprinzători privați pentru asemenea afacere, iar Eforia a
putut cumpăra abia în anul 1859 patru locuri alăturate(Ibidem, dos.
25/1859, f. 1 r., 2 r.-v., 14 r.-v., 55 r., 123 r.), dintre care unul, al lui
Ioan Buraga, se aﬂa chiar lângă movilă, motiv pentru care, în 1835,
aceasta era numită Movila lui Buraga (f. 4 r.). Piața a fost oﬁcial
înﬁințată la 21 iunie 1859, când Consiliul Municipal a decis: „Piața
aceasta va purta denumirea Movila lui Cuza”, hotărârea scrisă
încheindu-se cu urările „Trăiască Principatele Unite! Trăiască M.
S. Alexandru Ioan I-iu” (f. 26 r.). Responsabil de această atribuire
de nume a fost desigur Teodor Codrescu, editorul Uricariului, pe
atunci președintele Consiliului, care semnează Proțesul-verbal.
Aceasta este cea dintâi informație pe care o cunosc despre o
denominație oﬁcială, formulată expres, a unei străzi sau piețe din
Iași.
În piața de la Movila lui Cuza trebuia să ﬁe un iarmaroc
săptămânal (duminica) de vite, cai și alte animale, în celelalte zile
devenind piață de verdeață și alte producte, fără taxă de la
speculanți (negustori), inclusiv evrei, sau cumpărători. În piață s-a
făcut curând o fântână (f. 61 r.), a fost reparată o pivniță de piatră (f.
62 r.-v.), pentru o crâcimă arendată pe câte trei ani, începând cu
1861, de la Sf. Gheorghe. Pe primul chiriaș, un Gheorghe Negrea
(f. 101 r., 149 r., 150 r.), îl găsim acolo până în octombrie 1866,
când arenda va ﬁ preluată de Vasile Enuță. Atunci, un inventar
înregistra pe „medeanul numit Movila Cuzei” o ogradă cu 22 de
copaci, stejari și nuci, cârciuma, o pivniță, o casă de piatră și una de

vălătuci și fântâna, toate proprietate a Primăriei Municipale (ANI,
Primăria Iași ‒ PI ‒, dos. 142/1866, f. 3 r.-3 v., 19 r., 24 r., 27 r.).
Bilanțurile contabile ale Primăriei din deceniile următoare includ
mereu veniturile obținute din câștiurile crâșmei de la Movilă. Pe
medean, se vindeau apoi și fân, și lemne de foc (Ibidem, dos.
99/1871, f. 87-88, Publicație), iarmarocul de vite strămutându-se
la Abator după 1897 (N.A. Bogdan, op. cit., p. 82, 95). O grădină
publică, desigur în ograda crâșmei, era unul din locurile de
petrecere a tătărășenilor (Ibidem, p. 82). Piața Cuza-Vodă, cu
simbolul cartograﬁc al movilei, este reprezentată pe planul
orașului, ridicat de Gr. Bejan în anii 1896-1897.
Movila aceasta, ca orice reper vechi și cu vizibilitate
maximă în zonă, deși nu era prea înaltă, a creat un reﬂex toponimic
durabil. Fosta bivolărie, probabil din veacul al XVII-lea, a rămas
încă vie în memoria localnicilor din veacul următor. Un Vasile ot
Bivolărie este înregistrat în anul 1764 (Sămile Vistieriei Țării
Moldovei,ed. de Ioan Caproșu, I, Iaşi, 2010, p. 330), Mahalaua
Bivolăriei era bine delimitată în zona Tătărași, în 1774 (Moldova
în epoca feudalismului, Chișinău, 1975, VII, 2, p. 386-387), iar
cele două biserici vechi de pe traseul străzii actuale Vasile Lupu
erau identiﬁcate ca Sfeti Vasili ot Biholărie, în 1785, și Sfeti
Neculaiu ot Bivolării, în 1761 (C. Bobulescu, op. cit., p. 16, 17).
Numele nu mai era activ după anul 1800, în schimb, movila își
menține funcția de orientare topograﬁcă pentru încă un secol. O
casă din mahalaua Ciurchi se aﬂa lângă locul numit La Movilă
(„Monitorul Oﬁcial al Moldovei”, Iași, 1860, p. 166, 304), iar
străvechiul drum al Holbocii era numit, de la Podul de Piatră
(Bucșănescu) spre est, ﬁe Drumul Salhanalii și Ulița ce merge
drept pi la Movilă (ANI, EI, dos. 74/1836, f. 57 r.), ﬁe Ulița Movilii
(ANI, PI, dos. 99/1861, f. 443 v.). Începând din anul 1884,
consilierii primarului Leon Negruzzi, între care o autoritate era
viitorul mare istoric A.D. Xenopol, propun și impun un mare

Orfelinatul Ferdinand I ‒ 1922

număr de nume onoriﬁce de străzi și stradele, care nu avuseseră
până atunci o identitate toponimică oﬁcială. Așa au apărut
denumirile: Str. Cuza-Vodă (Movila) și Str. Movila (Cuza-Vodă),
pentru traseul de la Podul Bucșănescu la bariera Salhana (Ibidem,
dos. 119/1884, f. 208 r.), și Stradela Cuza-Vodă (azi, Str.
Pictorului), ce lega Str. Cuza-Vodă de Str. Bulgară (ulterior Ion
Creangă) (f. 209 v.). În planul lui Gr. Bejan, apare și Str. Piața
Cuza-Vodă, pe latura de sud a pieții. O schimbare importantă,
rămasă în vigoare până astăzi, s-a produs prin Decizia Consiliului
Comunal din 16 / 29 septembrie 1910, când numele Str. Goliaeste
înlocuit cu Str. Cuza-Vodă, care începea din Piața Cuza-Vodă (cea
din fața Hotelului Continental, din prezent, unde se pregătise un
piedestal pentru statuia domnitorului) și se termina în Târgul
Cucului (Ibidem, dos. 259/1910, f. 51 r.). Apoi, în ședința din 30
septembrie / 13 octombrie 1910, s-a atribuit numele Vasile Lupu
străzii foste Cuza-Vodă din Tătărași (f. 52 r.).
Peisajul de la Movila Cuzei s-a modiﬁcat radical în
iunie-octombrie 1916, când pe locul pieții dezolante s-au construit
de către Primărie 33 de locuințe ieftine, destinate unor locuitori din
Țicăul de Sus ale căror case s-au dărâmat în urma alunecărilor de
teren. Fiindcă regele a donat 20000 lei pentru începerea lucrărilor,
cvartalul a fost numit oﬁcial Cartierul sau Așezarea regelui
Ferdinand I-iul. Movila trebuia să rămână neatinsă, urmând a-și
păstra numele Movila lui Cuza, consilierul Gh. Ghibănescu având
desigur un rol decisiv în aceste decizii (ANI, PI, dos. 187/1916, f. 1
r.-v., 2, 116 r.-117 r.). Un plan reprezintă dispunerea caselor și a
movilei, în colțul de nord-vest al perimetrului, aproape de Str.
Vasile Lupu (f. 183). Totuși, probabil necesitățile practice ale
șantierului au prevalat și movila a fost aplatizată. Aﬂuxul de
refugiați la Iași în toamna anului 1916 a impus folosirea acestor
locuințe pentru cazare, iar o cantină a asigurat și hrana lor în
condițiile aspre ale acelor vremi. După război, clădirile dinspre
latura de nord a cvartalului au fost ocupate de Orfelinatul
„Ferdinand I”. Apoi, demolările și sistematizările din zonă, în anii
1970, vor șterge aproape orice urmă a unui trecut complet uitat
astăzi, cu excepția străzii care, începând din anul 1935 și până
astăzi, se numește Str. Orfelinatului și a celor câteva clădiri care
sunt în prezent folosite de „Centrul de primire în regim de urgență
și copii ai străzii”.
Despre alte urme fals tătărăști și diverse fantome
istoriograﬁce în cartierul Tătărași, cititorii noștri vor mai aﬂa câte
ceva după Sf. Andrei, când le vom izgoni cu descântecul
documentelor și cu usturoiul ironiei prea puțin romantice.

Mircea Radu IACOBAN

accent

JURNAL

(fragmente din volumul al II-lea)
20 iulie 2015
Miez de vară. În coasta lacului Popricani (caut ﬂori de
câmp) un nesfârşit lan de ﬂoarea-soarelui. Grindina a făcut prăpăd
în jur, din porumbişte au rămas doar nişte tije descărnate şi
diforme, dar „răsărita”, mai zdravănă şi mai împlinită la ceasul
furtunii, parcă nici n-a simţit ploaia cu piatră. E-aproape cât un
stat de om; cu tipsiile galbene şi sănătoase întoarse către soare,
parcă ar da, solemn, onorul astrului zilei, urmărindu-i clipă de
clipă alunecarea pe boltă. Numai că descopăr – surpriză! – într-o
margine a lanului o răsărită la fel de zdravănă întoarsă... invers. O
cercetez pe toate părţile, poate-i cumva lovită, rănită, de-a rămas
înţepenită sﬁdător într-un inexplicabil stânga-mprejur, dar nu, e la
fel de bine împlinită ca toate suratele din lan. O ﬁ având cine ştie
ce hibă ascunsă ce nu-i mai îngăduie rotirea diurnă. Spre seară o
aﬂu şi pe ea întoarsă, dar tot cu spatele la soare. Exact aceeaşi
mişcare a suratelor o face... pe dos! Poate botaniştii ori agronomii
ar găsi vreo explicaţie – la nevoie, îi conduc la „locul faptei”, să
vadă minunăţia până nu intră combina în lan. Neﬁind caliﬁcat
într-ale câmpului, nu-mi rămâne decât să-mi imaginez că ﬂoarea
contestatară cu pricina, în pragul saltului darwinist, resimte
apăsarea cine ştie cărei găuri negre din galaxie şi o consideră mai
demnă de omagiere decât prea banalul astru strămoşesc...
Șah cu A.Z. Putea ﬁ mai bine, dar… n-am anduranță.
Încep onorabil și ostenesc repede.

fost plasat în dreapta, așa că trebuie citită precum opurile
evreiești; paginația, desigur, e aiurea, în ordine descrescândă.
Într-o emisiune în direct, Radio Timişoara mă invită la
rememorări: transmisiunile sportive de acum jumătate de veac.
Eheu, fugaces! Am constatat, mai întâi, că inﬂexiunile vocii
sprintene a lui Ion Ghiţulescu au rămas aceleaşi, întru totul
inconfundabile, deşi crainicul anilor ʹ60-ʹ70 „bate” către 90…
Dincolo de secvenţa aducerilor aminte, s-au pus în undă şi
întrebări privind starea actuală a radio şi tele-comentariului
sportiv. Mi-a fost jenă să spun, tocmai la radio, că există un crainic
care mă face să schimb postul imediat ce i se anunţă prezenţa în
emisiune (I.D.). Dac-ar lucra la un studio particular, treaba lui, dar
„onorează” emisiunile Radiodifuziunii Naţionale şi-i de-a dreptul
inexplicabil cum de-i sunt tolerate repetatele dovezi de
neprofesionalism şi lipsă de înzestrare reportericească,
combinate cu evidente diﬁcultăţi articulatorii (mai ţineţi minte
bancul cu bâlbâitul respins la concursul de crainici ﬁindcă… n-ar
ﬁ fost membru de partid?), cu utilizarea unui minimal fond lexical
şi cu teribilisme de doi bani, cum ar ﬁ interminabilul şi
neschimbatul urlet stupid la marcarea golurilor „noastre”...

30 iulie
Apare numărul 7-8 al „Cronicii vechi”, în care semnez
articolul „Scadența” și mai toată rubrica „Moment” (cu
pseudonim de unică funcționalitate redacțională). Cioran spunea
că pseudonimul „ar trebui să-ţi schimbe numele, într-atât altul ai
devenit”. Am întâlnit şi opinia potrivit căreia numele de

22 iulie
Într-o carte a unui amic aﬂu relatarea unei scene de
vânătoare la care participa şi I.G. Maurer. Se aud gonaşii venind,
apar mistreţii. Ciurda are în frunte doi vieri ce „bat” peste suta de
kilograme. Maurer trage, primul mistreţ cade, ciurda se risipeşte,
dar cel de al doilea, parcă hipnotizat, nu se mişcă din preajma
doborâtului. „Nu mai trageţi!” – strigă Maurer. Pădurarii prind cu
plasa animalul rămas stană de piatră. Era... orb. La cine ştie ce
veche vânătoare, amândoi ochii i-au fost străpunşi de alicele „trei
la fund” şi i-au rămas numai găvanele cicatrizate. Restul vieţii şi-a
petrecut-o ţinându-se după mirosul vierului împuşcat. Când
călăuza a căzut, a încremenit şi el, incapabil să mai cuteze un pas.
Posibile analogii cu destine din viaţa politică, nu numaidecât
românească.
N.D.F. îmi trimite noua lui carte, ce reconstituie un soi
de fantastic Macondo mehedinţean, cititorul descoperind
voluptatea oltenească a poreclirii cu miez şi tâlc, născătoare de
pitorească onomastică cu virtuţi de etichetă caracterologică.
Nimic peiorativ „în sine”, ci etichetări identitare în temeiul cărora
se poate contura o portretistică destul de exactă: Titu Calavânt,
Minu Străinu, Tălâmbu, Murmurata, Bălăciţa, Nelu Cleată, Fănel
al lui Moderatu, Popa Metru, Jean Zdrafu, Lepăduţă, Doctorul
Rană, Geantă, ba chiar şi – cer iertare, dar nimic de făcut –
„Răspizdana”. (Dacă, în loc de „Lambretta”, cartea lui N.D.
Fruntelată – şi numele ăsta poreclă la origini! – purta titlul schiţei
„Răspizdana”, ar ﬁ avut tirajul şi vânzarea asigurate!)
Apropo: în satul stră-strămoşilor mei, cândva numit
Pindeleşti, majoritatea locuitorilor purta (mulţi mai poartă şi
acum) numele Pindelea. De fapt, acel pudic „n”, deloc epentetic, a
apărut târziu, spre a mai ostoi neruşinarea păcătosului „z”, repede
exclus din buletine... Cât priveşte voluptatea născocirii poreclei
devenită, în timp, apelativ semi-oﬁcial: nu aparţine numaidecât
Olteniei, ci mai degrabă ţinuturilor dunărene. Şi Preda presară, în
„Moromeţii” (se poate stabili vreo legătură între Ilie Moromete şi
eroul bâlinelor slave Ilia Muromeţ? N-aş crede, ﬁe şi pentru că
suﬁxul „ete” poartă sâmburele unei sugestii ironice.) O altă lungă
listă de apelative tip Bălosu, Cocoşilă, Paţanghele etc., de astă
dată recoltate dintr-o zonă rurală muntenească, dar tot riverană
ﬂuviului. Încărcate, la fel, de sugestii caracterizante „dintr-un
condei”. În „Lambretta”, îl şi vezi pe Popa Metru măsurând... la
milimetru postata din cimitir vândută pentru veşnica odihnă a
răposatului, pe doctorul Rană purtându-şi gentuţa cu sculele de
cusut urmele disputelor tranşate la crâşmă cu jungherul, pe Fănel
al lui Moderatu propăvăduind conduita împăciuitorului său tată,
pe Tălâmbu bătând aiurea colbul uliţelor, pe Minu Străinu aciuat
şi tolerat în câmpia dunăreană... Cât despre „Răspizdana” (ce
formidabilă etichetare nemiloasă!), nici nu mai e nimic de
comentat. William Brânză neﬁind poreclă, ci nume legal şi
conştient ales de naşi, ar intra într-o altă categorie: aceea a şotiilor
onomasticii contemporane, snoabe şi, ce să-i faci, de tot ridicole...
Detest cositorile mecanice! De când s-au inventat,
marginile drumurilor, adică exact acolo unde se răsfățau cele mai
multe ﬂori sălbatice, sunt bărbierite la milimetru. Caut în zona
tradițională Coasta Mare. Grindina de săptămâna trecută a tocat
nu numai lanurile de porumb, ci și enclava cu Vernica spicata dacă asta i-o ﬁ denumirea științiﬁcă; cam așa „îi zice” poza de pe
internet, numai că apare și precizarea „tipică zonelor montane” –
aici numai munte nu-i.
Noaptea: Mussorgsky-Ravel, „Tablouri dintr-o
expoziție”. Filarmonica Națională Rusă, dirijor, Ion Marin (?)

26 iulie
Motanul asasin Claxon iar a făcut o boacănă: mi-a adus,
triumfător, un pui de rândunică vânat în păduricea de alături. Biata
pasăre e moartă, nimic de făcut.
N.T. anunță convocarea unei întâlniri redacționale la
„Cronica veche”. Eșec: în toiul verii, nu-s combatanți.
De la Ploiești, T. Lazăr îmi trimite un exemplar… defect
al cărții sale despre Jurnalul regelui Mihai. La legătorie, cotorul a

împrumut „îţi lasă posibilitatea de a păstra un spaţiu gol între ceea
ce crezi că eşti şi ceea ce încerci să aﬂi că eşti”. Prea complicat!
Dicţionarul este mai sec: „Nume creat ori adoptat sub care cineva
îşi ascunde adevărata identitate”. Mai mult sau mai puţin motivat.
Cum putea bietul Picasso să iasă în lume cu numele ce i l-au menit
părinţii, adică Pablo Diego Jose Francisco de Paulo Juan
Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima
Trinidad Ruiz y Picasso? Partenerul lui Bran, etern nedumeritul
Stan, şi-a numărat literele prenumelor şi, dând peste cifra
ghinionului, adică 13 (Arthur Stanley Jeﬀerson) a decis să rămână
Laurel. Nu-s numaidecât încercări de ascundere a identităţii, ci
gesturi menite să dreagă hibele onomasticii neinspirate.
Articol în „Expres magazin” (Tel Aviv). Desigur, ar ﬁ
prea mult să consemnez în Jurnal și cele trei apariții săptămânale
din „Monitorul de Suceava” (susțin rubrica „Să vezi și să nu
crezi” marțea, joia și sîmbăta de 12 ani!)

1 august
Va trebui să abandonez o vreme acest Jurnal: începe
întoarcerea casei pe dos. Vecinul și prietenul de 40 de ani se mută
la București, așa că trebuie separată instalația de încălzire
comună. Găuri în pereți, găuri în planșeul de beton, țevărie tăiată,
conducte sudate, noi trasee ale întregii instalații...

6 august
Constat, într-o pauză de șantier, că, în curte, au început
să înﬂorească solii toamnei: crinii de baltă (așa s-or ﬁ chemând?)
își ițesc albele trompete. La mansardă mă asurzește pur și
simplu… un greier. S-a aciuat printre frunzele plantei cățărătoare
și țârâie ca o mitralieră. Îl caut amănunțit cu lanterna: de negăsit.
Când m-apropii tace, după care o ia din nou. Las geamul deschis
până târziu în noapte: poate se hotărăște să plece, poate-i vine
iubita. Degeaba. Altă soluție neexistând, pulverizez cu Aroxol.
Țârâitul percutant încetează. Dimineața, găsesc amărâtul greier
căzut, mustrător, cu piciorușele în sus, chiar pe biroul la care
scriu. Ce vină a avut? Cînta și el, biată victimă a zăpăcelii din
casă...
Articol în „Expres magazin” (Tel Aviv).

12 august
Probă ﬁnală, la rece, a noii instalații: inundație și la noi,
și la vecin. Au rămas țevi uitate, apa se prelinge prin circuite
aiuristice. Curge din tavan exact pe traseul instalației electrice,
lăcăraie în bibliotecă. Drept pentru care fug de acasă. Plec la Gura
Humorului, unde N.T. „se repauzează” în ﬁecare vară. Îi aduc
cărți, gazete, apă minerală și alte alea. După câteva ceasuri de șah
(N.T. joacă mult deasupra nivelului onorabilității), plec spre
Comănești, satul străbunilor, unde-l vizitez pe preotul M.
Dumnezeu ocrotește Bucovina: cu toată seceta ce
pârjolește România, la Comănești a plouat din belșug – prea mult
chiar. Hribi de vânzare la Ilișești, pe marginea drumului. Pe cât de
mari, pe atât de viermănoși – tot din vina secetei. Culeg aﬁne în
pădurea Solca.

14 august
Proba instalației la cald: totu-i în regulă. Dar,
nenorocire: constat că mi-am uitat ochelarii... la Gura Humorului.

15 august
Plec, de astă dată cu trenul. Din nou la Gura Humorului!
La gară, găsesc un taxi și mă reped până la vila cu pricina. Nu-l
aﬂu pe N.T., dar recuperez ochelarii. Cu același taxi, la gară.
Prânz pe fugă la locanta pieței, „Doi ghiocei”. Izbutesc să prind
„perechea” acceleratului care m-a adus dimineață și, după ora 18,

ajung la Iași. N.T. a aﬂat că l-am vizitat abia seara...

18 august
Citesc cartea lui T. Lazăr (mi-a trimis un exemplar
corect). Jurnalul regelui demn de toată atenția.
Dar rămân suspecte multe Jurnale personale, mai ales cele care
se-nvârt în jurul anului de răscruce 1989! Mărturii ale unei latente
disidenţe precoce coboară până aproape de perioada intrauterină,
de-ţi vine să crezi că nou-născutul, înainte de a spune „mama”, a
gângurit „jos comunismul!”, ﬁe şi numai în intimitatea călduţă a
căruciorului. Surprinzător este că şi autori realmente serioşi par a
cădea victime pârdalnicei dorinţe de a ﬁ luaţi în seamă, imaginând
isprăvi proto-contestatare cărora ajung ei înşişi să le dea
crezare.(...)
Șah cu A.Z. Binișor, cu loc pentru mult mai bine.

23 august
Cândva, eram la deﬁlare… Acum, dreg peretele de la
beci (fundația casei, cum ar veni) pe care-i ﬁxată centrala. E ud și
sfărâmicios. Fac beton și torn afară, unde bănuiesc c-ar ﬁ sursa
inﬁltrațiilor.
Telefon de la Mihai Cimpoi. Vorbim despre Grigore
Vieru. L-am cunoscut într-un august de acum 40 de ani, la fel de
ﬁerbinte şi de secetos. Relaţiile noastre cu Basarabia erau, atunci,
drastic reduse – nu cumva să-i supărăm pe ruşi. Grigore,
cetăţean… sovietic, poet născut iar nu făcut, nu ezita să se
considere deschis, înainte de toate, român, în poﬁda măsurilor
contondente ale Chişinăului, dar şi a politicii noastre oﬁciale,
temătoare şi ezitante. Am izbutit să-i public cu greu, în 1978, la
„Junimea”, prima carte în România şi i-am „gospodărit-o” pe
cea de a doua la Editura bucureșteană „Albatros”. Paradoxal,
dar după 1989, când totul s-ar ﬁ cuvenit să revină pe râvnitul
făgaş al normalităţii, Vieru a fost unul dintre cei mai…
denigrați poeţi români. Hingherit nu numai la Chişinău, ci şi,
culmea, la Bucureşti. Ba şi la Iaşi! Cu eleganţă şi înţelepciune,
poetul de la Pererâta (un sătuc pe malul Prutului unde, acum,
are casă memorială) găseşte de cuviinţă, în prefaţa ultimei sale
cărţi, editată tot la Iaşi, să mulţumească celor care l-au sictirit:
„Sper că ne vom bucura împreună după apariţia acestei cărţi
(Taina care mă apără) deloc semănătoristă, deloc învechită şi
deloc simplistă, după cum aﬁrmă, elogiindu-mă, atâţia mari
critici, mari poeţi şi mari prozatori”. Fraza conţine, de fapt,
dincolo de falsa acceptare supusă a etichetărilor elitiste, o
omagiere a literaturii române, în care şi semănătorismul, şi
literatura „veche” sunt părţi constitutive, cu meritele şi limitele
lor.
Muzică: Chopin, Nocturne. La pian, Yundi Li.
Interpretare exactă și… cam școlărească.
Articolul meu despre… bârfă în „Expres magazin” (Israel).
Din lipsa ploii, greu de încropit „Yakobane” fără
contrastul albastrului (campanulaceele) și roșului, tot mai rar de
la isprăvirea macilor. În jur, doar galben și iar galben.

31 august
„Ziua limbii române” sărbătorită cu fast în sala mare a
Primăriei. Principal organizator: Filarmonica, una dintre puținele
instituții care s-au angajat în marcarea evenimentului. Bine
întocmit discursul introductiv al lui Buj. P., apoi sub nivelul
așteptărilor o lectură a Glossei eminesciene. Modeste recitările
unui neprofesionist, pare-se muzicolog bucureștean (Mihai
Nenoiu; nu-i destul, pentru o astfel de ieșire în agora, să-l știi pe
Eminescu „ca pe apă”). Excelent solistul chinez Fang Suan (ce
voce, ce prestanță!), care a cântat într-o perfectă limbă română.
Foarte promițător viitor întrevăd tinerei violoniste Mălina
Ciobanu (elevă a lui Buj). Cvartetul „Voces”, desigur, impecabil,
dar aș zice că nu i-a priit până la capăt ceva. Nu știu ce.
Citesc un articol de gazetă care mă duce cu gândul
(desigur, respectând cuvenitele proporţii) la un tablou – „Ţipătul”
lui Munch, nu demult vândut la Sotheby's cu 190 de milioane de
dolari. Pictorul impresionist revela, în 1893, dureros şi brutal,
lumea fricii şi singurătăţii în care trăim, destinul omului modern
copleşit de angoase existenţiale. Singura reacţie posibilă: un ţipăt.
Care, răsunând în gol, nu schimbă nimic, dar barem va atenţiona
pe cineva, cândva, undeva. Asocierea faimoasei picturi cu un
articol apărut în presa culturală o justiﬁcă directeţea, brutală chiar,
cu care condeierul pur şi simplu „ţipă”, asemenea personajului lui
Munch, oripilat de ceea ce i se întâmplă şi ni se întâmplă. Şi din
nou o asociere care trebuie să ţină seama de necesara păstrare a
proporţiilor: în acelaşi ultim deceniu al veacului XIX, Zola scria
(în J'accuse): „Datoria mea este să vorbesc, nu vreau să ﬁu
complice”.
Tăcerea poate însemna complicitate, pare a spune şi
Buzura în articolul „Mândria de a ﬁ slugă”, publicat în revista
„Cultura”, unde pur şi simplu izbucneşte într-un dureros ţipăt –
pe care românii şi-l înghit de două decenii încoace. Nimic
resentimentar şi revanşard. Septuagenarul prozator ardelean,
psihiatru de meserie, care a văzut multe şi a înfruntat dârz cenzura
în tentativa de a denunţa abuzurile şi inechităţile regimului anterevoluţionar, le spune pe toate verde-n faţă, argumentându-şi
vechea teză (vezi „Nici vii, nici morţi”, 2013) potrivit căreia „de
două decenii suntem asemeni unui bolnav aﬂat la o secţie de
terapie intensivă condusă de cei mai incompetenţi şi aroganţi
felceri, un bolnav care nici nu moare, dar nici nu trăieşte.”
Seriozitatea şi temeinicia fondului spiritual ardelenesc din stirpea
căruia se trage şi Buzura îl obligă să-şi pună întrebări esenţiale, pe
care, de regulă, n-avem nici răgazul, nici curajul să cugetăm în
vârtejul cotidianului românesc sufocat de miticisme.

1 septembrie
360 grade la umbră! Plajă la lacul Aroneanu, întreruptă
de apariția paznicilor: e proprietate privată, accesul interzis. Nu
mai merge ca altădată! Îmi iau salteaua... și plec.
Până-n pragul toamnei, a fost vară și fum: o mulțime de
reviste și-au luat vacanța rituală, apariții editoriale de răsunet nam văzut („păstrăm titlurile de senzație pentru toamnă, acum
►
lumea are alte griji” – s-a destăinuit un editor

● LITERE
la nu-ș care post tv) ce să fac, scotocesc prin cele uitate rafturi
ale bibliotecii. Și apar surprize: unele opuri le-am citit poate-n
grabă, altele nu le-am comentat la vremea lor, sau, ciudat, la relectura după un deceniu, apar și alte conotații. La plajă nu se
poate citi Proust, așa că am luat două cărți zice-se adecvate:
spionaj, comploturi, dezvăluiri, ﬁe ele și oﬁlite. Și regăsesc un
capitol la care merită revenit: isprăvile odioasei STASI,
Securitatea din fosta RDG. După dărâmarea zidului Berlinului,
„revoluționarii” (nimeni nu-i consideră acolo astfel și nu există,
la nemți, indemnizații, recompense, împroprietăriri – rețeta
rămâne pur românească) au intrat în sediul STASI și au
descoperit... câteva mii de sticle cu dopul sigilat. Păreau goale,
dar, la o examinare mai atentă, s-a constatat că pe fundul
ﬁecăreia se aﬂă un pătrățel de stofă. Cocteiluri Molotov n-aveau
nici cum, nici de ce să ﬁe. Atunci? Misterul l-a dezlegat un fost
oﬁțer STASI: ﬁecare cetățean interogat a avut obligația să țină
subsuoară (femeile, între picioare) un eșantion textil. Care era
inventariat și pus la păstrare: în caz de nevoie, câinii polițiști
puteau lua urma disidentului după ce adulmecau odorile din
șipuri. Nici Gestapoul nu imaginase asemenea trăsnaie! Orice
suspect avea pe urme nu numai haita de securiști, dar și câte un
prezumtiv patruped din canisa STASI!
Seara: muzică: „Lalelele din Amsterdam”
(Keukenhof), apoi Debussy, „Clar de lună”.

8 septembrie
Dimineață mă simt rău. În drum spre Spitalul
„Parhon”, fac popasuri și mă rezem de copacii Copoului;
trecătorii mă vor ﬁ crezând un cheﬂiu întârziat! La ușa
cabinetului în care se efectuează electrocardiogramele, coadă
zdravănă și posacă. Probabil că arăt rău de tot, câtă vreme o
femeie vrea să-mi ofere loc în față: „Vă cunosc de la Tipograﬁe,
eram puitoare la tipar plan”. Încerc să refac peisajul Secției de
mult dispărută din imprimeriile veacului: băbuța să ﬁe codana
la care ne uitam toți cu jind cândva? Ar vrea să-mi cedeze
rândul și un personaj de care nu-mi amintesc deloc – spune că
am vânat deseori împreună. Se ridică și actrița C., o mână de
om, cândva, spectaculoasă apariție – nu numai în scenă.
Mulțumesc, dar îmi păstrez rândul. După mai bine de un ceas,
ajung, în sfârșit, la ușa cabinetului. Când se deschide, apare o
fătucă ce anunță că va mai trebui să așteptăm, ﬁindcă o să ia
peste rând un fost profesor universitar de la Medicină. Apare și
profesorul – nimeni altul decât bunul amic D.G.! Iar tratative:
treci tu întâi, ba tu...
(Alte fragmente din volumul al II-lea al acestui Jurnal pot ﬁ
citite în „Convorbiri literare” (nr. 10/262), „Pro Saeculum”
(nr.6-7) și„Scriptor” (nr. 1/37).
Volumul I al Jurnalului (2004-2014) a fost distins cu
PREMIUL SPECIAL al Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Iași, pentru „UN JURNAL OGLINDĂ A UNUI
DECENIU POST-REVOLUȚIONAR”).

Aurel BRUMĂ

badea scârțan

Ioan ȚICALO

AM AVUT O VIZITĂ NOCTURNĂ...

N

u puteam adormi și mă cioșmoleam în pat,
plângându-mă jumătății mele de reumatism.

˗˗ Tu ești plin de romantism și te bântuie mereu ielele, de-aceea
nu se apropie de tine somnul, îmi reproșează dumneaei, trecând în
cealaltă odaie ca o boare.
Ce să-i răspund? Că mă mai vizitează, într-adevăr, câte o muză
și atunci mă simt ca un motan care pornește să toarcă pe nesimțite
un ﬁr de poveste? Într-un târziu am adormit. Și m-am visat pe o
pajiște plină cu ﬂori și cu cântări de păsări nemaiauzite. Nu știu de
unde a apărut un bătrân de-o samă cu vremea și mi-a pus o mână
pe creștet. În momentul acela urechile mi-au fost strivite de un
strigăt scrâșnit. Luna îmi zâmbea fericită din geam, iar deasupra
mea îmi rânjea o mască, ce-mi pusese la gât ditamai iataganul.
˗˗ Banii sau viața, moșnege! Și nu sta mult pe gânduri, îmi
îndeasă lama tăietoare în gâtiță, că eu n-am venit aici să fac
vechime!
˗˗ Măi Griguță, îl recunosc pe cel de sub mască. Tu ești
tâmpitul tâmpiților, dacă ai venit să mă jefuiești, viața mea, la ora
asta, nu face două parale. Ian uită-te tu la mine, îl invit, arătându-i
un șnur negru de la gât. Vezi ce lanț de aur am eu? Apoi cobor
mâna la piept și scot la iveală o cruce de lemn pe care o port de
multă vreme. Și asta-i din același material extrem de scump, dacă
o vinzi, ai putea să te îmbogățești… Cât despre bani, n-ai decât să
răstorni casa cu fundu-n sus, câtă vreme n-a venit cu pensia aia
nenorocită. Și, dacă tot ești neîncrezător, du-te la bucătărie și
cercetează oalele de-acolo...
Și-a retras mai întâi, în tăcere, cuțitanul, apoi s-a așezat pe
marginea patului. Și-a lăsat capul în jos și, în scurtă vreme, a
început să plângă. Întâi, liniștit, apoi din ce în ce mai tare, de-am
crezut că, din cauza scuturăturii, trupul o să i se desfacă în bucăți.
Mă uit la el cu milă și nu știu cum să-l ogoiesc. Până la urmă, îi pun
mâna pe creștet ca la un copil, iar el își scoate masca dintr-o
mișcare și o trântește pe jos cu furie. Se uită la mine cu jale, acum
luna îi luminează cu bunătate fața, în vreme ce jalea năpârlește în
disperare:
˗˗ Și eu ce mă fac acum? slobozește el, printre sughițuri, parcă
cerșind îndurare.
˗˗ N-am bani strânși, omule, îi repet, cu părere de rău, abia
dacă-mi ajunge pensia să nu mor de foame…
Îl văd că se scoală și o dă iarăși în buhăluit, făcând una cu

pământul masca. Îl simt că e un nenorocit purtat de un uragan.
Abia acum a început să-mi ﬁe frică. „Acesta, dacă s-a pornit așa,
mare lucru să nu-mi pună la pământ toată casa”, îmi vine în minte.
Încerc să-l rog să se astâmpere, însă el nu mă aude. Urlă ca un
turbat. „O să-mi sperie nevasta și-o să am ce umbla s-o afum cu
olecuță de păr de lup”, îmi curge prin cap. Și tocmai când mă
gândesc să mă dau jos din pat, pentru a-l implora să-i zică și-o
tăcută, hoțul meu cade într-o muțenie înﬁorătoare. A fost ca un
vârtej stârnit din senin și tot așa s-a topit, lăsând în urmă un gol,
de-mi era frică să mă și mișc. Îi auzeam totuși respirația greoaie.
Într-o vreme, îi aud și glasul schimbat. Omul se liniștise, de parcă
n-ar ﬁ trecut printr-o durdură năprasnică. S-a ridicat încet și s-a
așezat din nou pe pat lângă mine.
˗˗ Un rachiu n-ai? mă ia a doua oară prin surprindere.
˗˗ Du-te și vezi în dulap, îi răspund. Ai să vezi un șip jos, chiar la
mijloc.
Revine cu recipientul la locul lui, îl pune la gură și îi dă drumul
pe gât. Se oprește, răsuﬂă ca un foi și abia atunci mă întreabă:
˗˗ Mata nu vrei o țâră?
˗˗ La ora asta? întreb. E spre dimineață Și-apoi dacă mă simte
femeia c-am băut, am de-a face cu vocabularul ei special…
˗˗ Așa va să zică… Și mata?
˗˗ Cum, adică și eu? nu pricep.
˗˗ Iaca ai să pricepi. Eu, de la o vreme, nu mai am țară caldă cu
muierea mea. Că ea vrea s-o duc numaidecât la piramidele
egiptene și s-o plimb pe o cămilă la răsăritul soarelui, dar înainte
de asta să bea o ceașcă de lapte până să-i dea drumul cămiloiului
să sugă, să nu mai îmbătrânească… Eu, de unde bani? M-a pus ieri
pe jar că mă lasă și se duce la altul și-n noaptea asta m-a împins la
furat. Nu știu cum s-o mai mulțumesc…, își încheie Griguță
jelania.
˗˗ Lasă vorbăria și fugi acasă, nepriceputule, îl îndemn.
Pe la amiază, îmi intră în ogradă și-mi pune o întrebare directă:
˗˗ De unde ai știut, bade?
˗˗ Dacă aveai în casă un bătrân, te-ar ﬁ învățat el, îi întorc. Ei,
când o pui pe cămilă? Râd cu poftă.
˗˗ Am pus-o deja, dar pe grapă și am dus-o plocon la părinții ei,
să facă borș cu ea. Pe cămiloiul care mi-a spurcat casa, l-am găsit
gol-goluț și l-am judecat, de s-a dus în patru labe acasă și nu cred
c-o să-i mai trebuiască altă femeie cât a mai trăi!...

brume

BRUME...
RADIOFONICE
ntre bucuriile acestui noiembrie ciclonic (mesaj USA) se
înscrie, pe ﬁnal, șaptezecimea unui prieten și coleg de la
Radio Iași, Cornel Mureșanu. Faptul invită/obligă la
reﬂecții, introspecții, la decelarea faptelor, amănuntelor, la așezări
și repoziționări de persoane, personaje și indivizi pe canavaua
învecinată unei jumătăți de veac, cât măsoară viața activă (de până
acum) a sărbătoritului. Spre deosebire de unii radiofoniști tari și
mari pe funcții, cu oralitate de tenori spinto, Cornel este dintre cei
care, cu adevărurile lor, vor rămâne în istoria încă nescrisă de la
Radio Iași, sute de benzi purtând semnătura lui de „producător” martori și mărturisitori.
Într-o istorie a Radioului ieșean, undeva, prin 2005, anularea,
la „teritoriale”, a fondurilor pentru realizarea de producție
proprie anunța încheierea unui ciclu, a unei etape dedicată ideilor,
dorințelor „întemeietorilor”: trăirea și consolidarea în duh a
identității culturale românești prin punerea în circuit radiofonic a
valorilor locale, zonale. Un management păgubos al
administrației „de la centru” – bucureștean carevasăzică, aservit
mișcărilor din sfera politicului, intereselor individuale și de grup,
coteriilor de tot soiul – inducea și în teritoriu o deprofesionalizare
a corpului de elită radiofonică printr-o trufandalistică modiﬁcare a
exigențelor la angajări, limitarea prezenței reporterului în
mijlocul „abonaților”, subiecți și actanți ai cotidianului și, recent,
punerea la conservare a mașinilor de teren, din lipsă de fonduri,
concomitent cu o înghețare de salarii dar cu o înmugurire ciudată,
hilară și păguboasă în zona conducerii administrative și
sindicaliste.
Cornel Mureșanu a avut șansa de a se mișca ani buni în zona
apolloniană a radiofoniei, ﬁind, zic eu, campion în participarea la
realizarea de premiere absolute, majoritatea din regatul Eutherpe.
Cu o funcție aparent modestă în organigrama instituției, pe cea
mai mare parte a curriculei radiofonice, redactor - regizor
muzical, titlu neanunțat de crainic la difuzarea unei piese de acest
gen (altă calimeră era la teatru radiofonic, la medalioanele literare,
divertisment, ș.a.m.d.), Cornel cucerea centimetru cu centimetru

Î

(măsuri concrete pe polițele cu benzi ale Fonotecii) propria
recuperare într-un viitor al re-echilibrării raportului față de
valoare.
În haloul Cabinei 2 (care a primit numele „Val Gafta”, ﬁind,
acum, dezafectată), între un pian, girafe, microfoane, cabluri se
amprentau prezențe componistice prestigioase (Sabin Păutza,
Titel Popovici, Cristian Misievici, Viorel Munteanu, Anton
Zeman ș.a.) dar și din zona foarte gravă a divertismentului (Puiu
Vasiliu, Marcel Finchelescu, Sergiu Tudose, Constantin Popa,
Mihaela Werner, Teodor Corban ș.a.), încă de la ușă, ﬁecare
dezbrăcându-se de dumneavoastră și lucrând într-un pertú
complementar, adăugitor, creativ. Mai apăreau răruț și
„tovarășii” cu funcții, cu pixuri de albastru, roș și verde, mai ales
când musaﬁr era câte o bucureșteancă gen Corina Chiriac,
Mirabela Dauer... Într-un planorism ciudat pentru unii,
nesemniﬁcativ pentru alții, admisibil totuși, că intra în normele
de lucru, luau viteză, încărcătură maximă, soliștii (debutanți sau
cu state reconoscibile) atent, tandru, generos secondați de
Cornel, de ceilalți uvrieri, operatorii. Erau cooptați în atelierul
alchimic și auxiliarii (textieri, prieteni, componenții de grupuri
vocale) eu însumi ﬁind prins de capcana debutării unui student
oltean, plin de parascovenii muzicale, diﬁcil, exasperant prin
modiﬁcările bruște, la minut, de conținut al știmelor și care și
atunci și acum se numește Virgil Popescu. Compozitor (și
chitarist), repetitiv până la exasperaranta oboseală
(instrumentiștii idem, solistul/soliștii eiusdem). Singurul freș,
atent și pilduitor în a mai cere o variantă era Cornel. Repetitiv, cu
alte date, Anca Parghel, Constantin Florescu, Carmen
Rădulescu, Radu Ștefan și Michael Hăulică („Ninge pe
Moldova” – hitul unei bune perioade) dar și copii, cum
Nimfodora Marcu (ce-o mai ﬁ cu ea?), Ana Maria Răducanu, etc,

etc, toți și toate intrau în pertú-ul lucrului bine făcut, cu șanse
valorice. Dacă cupoanele investiționale acordate de Cornel ar ﬁ
acoperite în bani, cred că aveam deja încă un miliardar al
Radioului.
Caut o fotograﬁe, poate asta, stop-cadru de echipă la ﬁnalul
unei emisiuni cu public prin 2003 (de la care nu lipseau niciodată
bătrânii de la staționarul din Căminelor – erau în atenția
prioritară a lui Cornel), unul dintre multele evenimente de acest
fel pe care le-am construit împreună, în poﬁda siktirului unuia
din directorii post-revoluționari (sau „revoluționari”): „Băi, da
nu v-ați săturat de Cântarea României”? Același care, mai apoi,
încurajat/lăudat pe ﬁrul scurt cu Bucureștiul, intra în alertă: „Băi,
dar nu mai o puneți de-o emisiune de aia la sală? Hai, faceți ceva,
că dă bine!” Tipul habar nu avea că nu emfaza lui dictatorială
pentru noi era lacrima strecurată printre zbârciurile obrazului
unui bătrân!
Pentru ultimii ani de activitate la Radio Iași (sub auspiciile
unei presiuni paranoice, necuvenite instituției, duhului acesteia),
nu vreau să mai scriu o literă. Cornel, coordonator la
departamentul muzical s-a pensionat înainte de împlinirea
vârstei. De ce? Părerile sunt diferite, el este deținătorul deciziei,
nu l-am întrebat. Oricum, a revenit (creștinul din el ﬁind deschis
încercărilor), dar a renunțat nerenunțând la vocație (și acum
coordonează partea de radio de la Apollonia). Se înmulțise
numărul paznicilor de fotolii personale, zilieri ascunși prin
birouri pe o numărătoare inversă, ireversibilă recompunerii
„duhului” Casei Radioului, a publicului ieșit din scena hertziană
de iubire, așa cum o cunoscusem.
Eu, ceilalți din timpul măsurabil sau nemăsurabil, Cornel...
Indiferent însă de arcanele vieții noi vom rămâne pertú cât va
vrea Domnul să ne lege de clipe, ore, zile, ani...

7

● LITERE
Mihaela GRĂDINARIU

POEZIA
LA STREAȘINA
GÂNDULUI

P

e Florentina Niță nu o poți descifra decât
fragmentar de la prima vedere sau lectură.
Trebuie timp, răbdare și un anumit grad de
empatie pentru a străbate distanța până la miezul de fragilitate,
camuﬂat atent sub o aparentă distanțare. Deși plecată din țară de
ani buni, scriitoarea păstrează o indestructibilă legătură cu tot
ceea ce poartă amprenta românității autentice.
Neobosită organizatoare de reuniuni culturale la
Milano, promovează scrisul românesc într-o
diaspora însetată și atentă la noutăți. Totodată,
reﬂectă cu profesionalism elemente ale vieții
culturale în rubrica permanentă pe care o susține în
„Cronica Veche”.
Debutând destul de târziu, primele două
volume de poeme, Aripi de gând (Editura
Mușatinia, 2011), și Poezii dintr-un ierbar
(Mușatinia, 2012), ne relevă un autor care-și caută,
ﬁresc, drumul personal, izbindu-se permanent de
limite mai apropiate sau mai depărtate.
Cu cel de-al treilea volum, Sonete și fum
(Editura Timpul, 2014), apărut cu o postfață de
Nicolae Turtureanu (care punctează, ascuțit:
sonetistă sau verslibristă, Florentina Niță e poetă.
Și punctum.), axa poetică atotstăpânitoare devine
obsesia trecerii timpului, a etapelor arse, a vârstelor împlinite:
Fără-a râvni la har de nemurire / își duc povara-n timp
acumulată / Pe care-o răstignesc pe lemn de cruce // Un univers
întreg cu ei se duce / Imense spații gândul să străbată / Cât le-a
rămas să-i bântuie-n trăire („Îmi plac bătrânii cu priviri senine”).
Varietatea registrului stilistic și tematic sparge nuanța monotonă a
formei ﬁxe a sonetului, unică în prima parte a cărții, care
adăpostește texte polifonice, unde voci distincte, pe rând sau
concomitent, vorbesc despre spectacolul vieții, care se desfășoară
bântuind în cerc fără oprire („Pe cadrane”).
Lectorul va regăsi o poezie a ﬁințării, în care moartea se
ascunde în umbra mea, eludarea și fuga nu sunt posibile, astfel
încât pe timpul rămas crește iarba, iar singura șansă a re-ﬁințării e
cea prin cuvânt, condamnarea la viață: Sonet rostogolit îmi e
rostirea / Prin care ghemul tâmplei se preface…
Drumul, calea, căutarea neîntreruptă se rătăcesc între
noapte și zi, între alb și negru, între bine și rău, iar ﬁința întreagă e
atrasă, pe rând, de fruntariile antinomice ale dualității primordiale
: În lung șuvoi se rânduie în minte / Neîmpăcate șiruri de cuvinte.
// Mă rog amurgului păgân să se coboare / Să toarne-n ele focul ce
mă doare. // Tăcut și grav, prin aerul de cretă // Un gând ascuns cu
sine se repetă. („Insomnii”). Poezia e construită migălos, cu
atenție la ﬁecare cuvânt, și autoarea recunoaște necesitatea
arhaicului descântec supraîncărcat de motive-semnal: mă vrei o
zidire care nu pot să ﬁu…Tăcerile semniﬁcative sunt sfâșiate de
sonorități duriﬁcate (Urlă prelung pe-un tăpșan răsturnat / Lupii
ﬂămânzi, chipul galeș să-i vadă), în care se interferează,
multiplicate, dangăt de clopot, vaiete, plânsete, aspre șoapte.
Volumul următor, Zidiri de cuvânt (Editura Vivaldi,
București, 2015), continuă tematica celor anterioare, adâncind
căutările pe multiple paliere: Soarta mea e o limbă pe care n-o știu
/ Și nu-i nimeni să o înțeleagă… Valeriu Rîpeanu ne atrage atenția,
în ﬁnalul Cuvântului înainte, că poeziile izvorăsc nestânjenit,
nefalsiﬁcat și nealambicat dintr-un suﬂet care necontinut aspiră
către ceea ce este pur și frumos alcătuit. Totul este exprimat cu
spontaneitate, cu o cuceritoare dorință de a nu lăsa indiferent
cititorul care se va întâlni și de data aceasta nu numai cu o

culegere de versuri, ci cu o Poetă.
Înainte de a ﬁ zidită prin cuvânt, lumea din versuri e într-o
continuă destrămare, atotcuprinzătoare, transﬁgurând materia,
prin alchimie poetică insidioasă, din tăciune, nisip și plumb în eter
și semințe de gând. Între confesiuni și interogații, regăsim doar
răni și dureri cu tălpile uscate, care se sublimează prin creație și
din care nu rămâne decât un semn scrijelit în treacăt.
Între insecurizantul afară și interioritățile bântuite de
îndoieli se întind monade ﬁcționale, spații ale facerii și prefacerii,
unde pătrund numai cei aleși: Numai eu, singură, pradă gândului,
/ în față cu aceste două semne de întrebare: / două seceri ascuțite,
/ doi dolari falși cu care nu poți să cumperi nimic, / două rufe
strâmbe atârnate cu cârligele la soare, / două semne egale cu ele
însele / și cu jumătatea sumei, / interschimbabile, insensibile,
imutabile, / triste, / predestinate să se urmărească la nesfârșit / ca
vârfurile unei moriști în bătaia vântului („Lumi paralele”).
În același timp, scrisul asigură o stare de echilibru, necesară
în călătoriile perpetue prin spații ce tind să devină cimitire (N-am
aﬂat, de-am căutat, / Decât trudă de osândă) pentru vrejul visând
să zboare. Marginile de singurătate sunt limanuri pentru supuși ai
trebuinței, ﬁe ei lustruitori de pași (Biet lustragiu
de vise risipite, / Cu greu înduplecat de stăruințe /
Deprins să te apleci în reverențe / Să netezești
purtările-nvechite. ‒ „Vechi lustragiu”), ﬁe
cioplitori de vorbe (Deodată un cuvânt mademenește / Cum marmura își dezgolește sânii /
Sub dalta meșterului când cioplește / Urmând
conturul ﬁn cu forța mâinii. ‒ „Dacă mai scriu”).
În 2016 apare volumul bilingv Strisce di
carta / Fâșii de hârtie, în colecția Poeti senza cielo
a editurii Genesi din Torino, sub îndrumarea lui
Menotti Lerro, cu o formă graﬁcă deosebită,
datorată ilustrațiilor cu titlul Cărți de artist ale
Danielei Nenciulescu. Prefața semnată de Patrizia
Serra (Un val de melancolie) sintetizează punctele
cardinale ale cărții: Poezia ne încântă cu un
monolog interior în care fragmente de viață, mari
și mici, lasă spațiu unor considerații asupra
existenței care îmbracă, pe alocuri, forme de tristețe ori de regret.
Scurtele reﬂecții lirice se derulează, cufundându-ne în starea
melancolică ce străbate gândirea acelora care au trăit multe
experiențe de viață.
Liniile de forță se intersectează în suferință, indiferență,
sfârșeală, confuzie, frustrare (M-aș întoarce la ieri / de-am reface
mai bine / de unde eram rămași / căutarea spre mâine. // Dar în
haosul zilei / ce în orbită se zbate / nu se aﬂă ieșirea / de cărări
înnodate. ‒ „În haosul zilei”), un experiment în care conștiența
acută a sinelui relevă o senzualitate sublimată în cuvânt: nopțile
așternând peste noi / tăcerea scurgându-se / din timpanul cerului /
sfâșiat de cornul lunii, / gânduri pulverizate în atomi / și între ele /
nu mai e loc / de cuvinte („Fără cuvinte”).
Figurile reprezentabile și cele mai puternice ale poeziei sunt
cele feminine (printre ele, viața și moartea): Femeile cu nume de
ﬂori / sunt binecuvântate / de două ori: / o dată pentru că femei
ﬁind / și oricum ar ﬁ să se numească, /sunt botezate cu un nume de
sfântă, / chiar dacă a fost sau nu trecută încă / în calendar / dar
mai înainte de toate / ﬁindcă aceasta le permite, așadar, / să se
însurorească / direct cu regnul vegetal / primordial. („Floreală”),
cele care traversează fără șovăială spațiul și timpul dezghețat /
(ce) picură la streșini / de viață. Timpul însuși se joacă între
alchimii de toamnă și anotimpul despărțirilor, spațiul pare
stabilizat pe o tăioasă muchie de gând, așteptând doar impulsul de
a muri lent: cred c-am uitat să mai trăim / și gerul ne bântuie / în
artere / e inutil să ne grăbim / întunericul în camere țiuie /
asmuțind himere / moartea stă la pândă / speranțe tot mai puține /
podeaua se scufundă / nimic nu ține / încet în noi ne prăbușim
(„Murind lent”).
Poezia, pendulând între forma clasică și versul liber, atrage
lectorul prin limbajul aparent simplu, dar încărcat de interogații,
incertitudini, nostalgii și căutări. Izvorâte dintr-o relație specială
cu limba-mamă, resimțită ca dureros refugiu al unui desțărat care
și-a cărat cu sine puternicele rădăcini, volumele Florentinei Niță
radiograﬁază fără cruțare melancolii existențiale la streașina
gândului.

Rodica LĂZĂRESCU

„

Şi eu sunt tot pe drum, pe drum…” – cu
aceste cuvinte de jurnal (datat 14 iulie-9
august 2011) se încheie impresionantul
volum Cronice şi… anacronice, apărut recent la Editura Junimea,
sub semnătura poetului Nicolae Turtureanu.
Pe ce drum se (tot) aﬂă septuagenarul ieşean? Asta ne-a
spus-o chiar din primele rânduri ale volumului, numai că n-am
prea băgat de seamă, grăbiţi a începe lectura: „…am fost un diurn
care scria Nocturne. […] Acum sunt un nocturn care scrie
diurne”. Aşa că, pe parcursul celor 370 de pagini, format
academic, n-am făcut altceva decât să-l însoţim pe autor pe…
lungul drum al mutării zilei în noapte. Şi am făcut-o, recunosc, cu
plăcere, cu bucurie, cu încântare! Şi cu oleacă de nostalgie…

LUNGUL DRUM
AL MUTĂRII
ZILEI ÎN NOAPTE
Structurat în cinci părţi aparent eterogene (Deveniri,
Figuri. Legende, Adevărul ca poveste. Ficţiunea ca realitate,
Conotaţii, Alt jurnal de vacanță), volumul e un amalgam de texte
autobiograﬁce, memorialistice, confesive, pagini de jurnal,
poezii, cronici literare, care se împletesc armonios într-un tot ce,
la ﬁnal, după ce închizi cartea, se
dovedeşte a ﬁ… un roman. Un
bildungsroman, mai exact. Al unui
a u t o r- n a r a t o r- p e r s o n a j c e î ş i
retrăieşte momente mai mult sau mai
puţin semniﬁcative ale existenţei,
unele legate direct de biograﬁa sa
(copilăria, anii studenţiei, ipostaza de
bunic etc.), altele indirect, dar care, în
fond, au contribuit la „construirea”
personalităţii sale (evocarea
profesorilor şi a prietenilor care i-au
marcat devenirea, cronicile unor cărţi
ş.a.m.d.).
Chiar şi prin titlu
(Deveniri), sintetizând caracterul ei
autobiograﬁc, prima parte a volumului îşi justiﬁcă pe deplin
atributul de bildungsroman, pe care i-l atribuie Ioan Holban,
prefaţatorul cărţii. Textele de aici evocă anii copilăriei petrecuţi
pe valea Jijiei, în casa „cocoţată pe un vârf de deal”, fraţii şi
surorile, verişoarele săritoare să dea o mână de ajutor în
gospodărie, dar mai cu seamă părinţii, într-o atmosferă pur
humuleşteană: „tata era unul dintre vrednicii gospodari ai satului,
casa noastră era plină de copii, ograda – plină de animale şi păsări,
într-o voioasă comuniune”. Nu lipsesc nici drumurile tatei cu
marfă, grâu şi porumb, în Ţara de Sus (în vreme ce în sat veneau
harabalele bucovinenilor cu Mere-mereee! Pere-pereee! Prunepruneee!, cherestea, linguri de lemn, butoiaşe), nici bunătăţile
aduse de tată de la târgurile din apropiere – calupuri de
marmeladă, halva, bomboane, ciocolată, două-trei salamuri...
Fetele se jucau cu păpuşile, băieţii modelau câte un căruţ de lut,
iar copilul-narator făcea schimb de taine cu Geta (extraordinar
pasaj, încărcat de toată naivitatea primei copilării, pe care autorul
reuşeşte să o menţină intactă întorcându-se la vârsta inocenţei,
povestind, asemenea lui Creangă, cu glasul copilului de atunci).
Textele acestei prime secţiuni ajută (şi) la conturarea unei
monograﬁi a satului – găsim aici secvenţe legate de ocupaţii, de
jocurile copilăriei, de nuntă, de pregătirile pentru Paști,
povestitorul, dar nu numai, ﬁind prins între „credinţa pe care ţi-o
dădea familia, şi necredinţa – pe care încerca să ţi-o inculce
şcoala”.
Sunt chemate din trecut amintiri legate de primii ﬁori
erotici, plecarea tatei la război, fuga acestuia de pe front, mai apoi
anii studenţiei – prilej de a reînvia atmosfera de la Biblioteca
Centrală, de a evoca (sub tulburătoarea întrebare: ”Unde sunt cei
care nu mai sunt?”) ﬁguri emblematice ale Filologiei ieşene –
Teoﬁl Simensky, Petre Caraman, Gh. Ivănescu, Alexandru Dima,
I.D. Lăudat, evident Constantin Ciopraga, „un domn sobru,
inabordabil, purtând povara traumelor din ceţurile/lagărele
siberiene”, magistrul Husar, Ştefan Cuciureanu, toţi în contrast
cu „un I. Agavriloaie”, „socialist vulgar acum”, precum şi pe
„frumoşii nebuni ai promoţiei” – Cezar Ivănescu, Cristian
Simionescu şi Octavian Stoica, alături de alţi şi alţi colegi.
Sub semnul lui Top – prin titlu şi prin faptul în sine – stă
relatarea Cum am devenit ieşean – „nu din dragoste pentru cineva,
ci pentru ceva”! Dar textul trimite – ca multe alte pasaje din
întregul volum – mai ales la Creangă, la ﬁnalul neterminatelor
sale Amintiri…: „…ne despărţeam de-o vârstă, în a cărei magie ne
complăcusem, spre a ne duce spre o destinaţie necunoscută”. ►

● LITERE
„Romanul” devenirii continuă cu debutul editorial, cu
evocarea primelor iubiri, cu relatarea vacanţelor la Neptun, prilej
de aducere la rampă a unor scriitori plecaţi, între timp, la cele
veşnice (tablagii Fănuş şi Băieşu, care se îmbătau cu citronadă,
Constantin Georgescu, câştigătorul în travesti al unui ”bal al
intelectualilor”), dar și de ironice considerații despre cei care,
peste noaptea revoluționară, căpătaseră nu doar o nouă funcție, și
ci o altă înfăţişare. De unde concluzia: „funcţia trage un fel de
cortină despărţitoare [protectoare?] între emanat şi cei din jur”).
De o suavă recepție se bucură ”poetesele în ﬂoare” – care
populau, vara, casa de la Neptun – Ana Blandiana „cu Rusan al
ei”, Denisa Comănescu, Ioana Crăciunescu, Daniela Crăsnaru,
Grete Tartler, Doina Uricariu. Şi peste toate, plutind durerosnostalgic, amintirea lui Rodi, care, plină de entuziasm, vedea
atunci urşii albi tălăzuindu-se spre ţărm…
Mai sunt punctate, printre altele, decernarea premiului
Opera Omnia (fapt ce-i prilejuieşte o autoironie – poloneza
Szymborska, pentru 250 de poezii publicate până la 90 de ani, a
primit Premiul Nobel, autorul nostru, cu cele 200 de poezii ale
sale, nu poate accede decât la Opera Omnia), avatarurile numelui
(de la Turtă la Turtureanu), prima parte a Devenirilor încheinduse cu trecerea ”la o nouă calitate”: aceea de bunic! Aﬂăm „cum
trebuie să ﬁe un bunic adevărat”, evident, cu barbă albă şi baston,
şi asistăm la un delicios dialog, amintind de schiţele lui
Delavrancea, între bunic şi nepoţică: „Uite, vezi, mi se clatină un
dinte… – Dă-l ciorilor, că-i dinte de lapte, să-ţi aducă unul de os…
– Bunicule, poţi să urci aici? – Nu pot… Da' aici? – Nici atât…”.
De un dureros tragism (venit şi din adevărul prins întrun vers: „suﬂetul tânăr, trupul bătrân”), ultimele texte, în diverse
registre de exprimare (pagini de jurnal, poezie…), se constituite
într-o „scurtă discuţie despre moarte”, despre „clipa când îţi dai
seama că eşti înzăpezit iremediabil – şi nu-i vorba neapărat de o
înzăpezire reală, ci de troianul […] muntele alb care se înalţă între
tine şi restul lumii. Deodată, realizezi că drumurile tale s-au
scurtat, spaţiul e tot mai mic […] se strânge funia la par, zicea
tata”: [Ciorile] „îmi bat, cu negre aripi, în ferestre, / ironic
croncănindu-mă: Maestre, / ţi-ai pregătit bagajele de drum?” Un
altfel de drum, drumul către eternitate…
„Eternitatea, desigur…” aduce o împăcare mioritică:
„familia mea, venită din mai multe zări (şi etape), se…
reîntregeşte la «Eternitatea»”: „Ce multă verdeaţă, ce orăşel
frumos / ar spune Tatăl meu / dacă ar ﬁ vară / şi dacă tatăl meu s-ar
aﬂa cu mine / la fereastră, / să admire / cu unicul său ochi /
Eternitatea / un cartier al oraşului Iaşi / unde Mama noastră şi-a
aﬂat / ultimul refugiu // Dar ce fericire să ﬁi îngropat, / ar ﬁ spus
Mama, / în acest cartier al oraşului Iaşi, / renumit prin vinurile sale
/ şi prin poeţii săi, / ei înşişi îngropaţi / în pânzele albe / ale
Eternităţii”.
Celelalte secțiuni ale volumului sunt un fel de „ramă” a
celei dintâi, conturând/ﬁxând/evocând contextul cultural –
temporal (epoca) şi spaţial (locul) –, cu oameni şi întâmplări mai
mult sau mai puţin extraordinare, aşa cum le-a „trăit”, cum le
trăieşte ”cronicarul” Nicolae Turtureanu.
Capitolul Figuri. Legende e un adevărat „divan cu
prieteni” („Am trăit/trăiesc cu convingerea că întotdeauna am
avut/am mai mulţi prieteni decât duşmani. Şi, chiar dacă n-ar ﬁ
adevărat, e reconfortant”), ﬁe ei scriitori, pictori, actori, dar şi…
cărţi! Într-o înşiruire aleatorie (aici): poeţi „mesianici şi
răzvrătiţi” (precum Adi Cusin, Cezar Ivănescu, Ioanid
Romanescu) ori „caligraﬁ metaﬁzici” (Dan Laurenţiu, Mihai
Ursachi, Emil Brumaru, Aura Muşat), actori (Cornelia
Gheorghiu, Costel Popa, Sergiu Tudose, Dionisie Vitcu),
compozitori, dirijori, pictori (Gavrilean, Gânju, Bartoş, Suhar,
Dinulescu…), băcăuanii Doru Kalmuski, Constantin Călin, Petru
Cimpoeşu, Viorel Savin, Jurnalul lui Mircea Radu Iacoban,
Magda Ursache şi „Bătrânul” ei, Nichita Danilov, Daniel Corbu,
Luca Piţu, Valeriu D. Cotea (nonagenarul care, se zice, ar ﬁ murit
înecat cu o felie de portocală), Val Gheorghiu, Grigore Ilisei,
Cătălin Ciolca şi lista este foarte lungă… (Atât de lungă, încât
credem că ar ﬁ fost binevenit, la ﬁnele cărţii, un indice!)
Fac deliciul cititorului farsele şi glumele cronicăreşti –
unele nevinovate (anunţul de 1 aprilie privind venirea la Iaşi a lui
Umberto Eco, amintirea unui Andi Andrieş lăsat să umble cu
pantalonii plesniţi în fund), altele cu consecinţe nu tocmai plăcute
(închiderea „Bufetului Cronicii”, unde Lesnea şi Ion Istrati s-au
duelat în catrene: „Lesnea e poet la modă, / scrie odă după odă, /
când lui… Nicu, când lui Vodă… / Pentru-o viaţă mai
comodă”)… La fel, întâmplările cu haz, ai căror protagonişti au
fost ﬁe unii confraţi (Mihai Ursachi şi George Pruteanu în
ipostaze inedite, inclusiv în postura de prezumtivi hoţi reveniţi la
locul faptei şi umﬂaţi de miliţieni), ﬁe însuşi autorul (precum
întâlnirea ratată cu Mircea Cărtărescu)…
Un loc aparte, desigur, îl ocupă istoria „Cronicii” –
(stră)vechi şi vechi – ce îi prilejuieşte autorului constatarea (la
care subscriem!): „se pare că am fost predestinat Cronicii”.
Amintirile, „ca nişte lungi ecouri unite-n depărtare /
într-un acord în care mari taine se ascund”, precum în celebrele
correspondances baudelairiene, „se-ngână şi-şi răspund”,
învăluite într-un halou de melancolie, uneori meşteşugit
camuﬂată, alteori revărsându-se din plin printre rânduri.
În partea a treia (Adevărul ca poveste. Ficțiunea ca
realitate), părăsind în aparenţă autobiograﬁcul, dar menţinânduse în aceeași „ramă” contextuală, Nicolae Turtureanu aduce în
atenţie (și) chestiuni de istorie literară, într-o manieră pe care aş
numi-o a vaselor comunicante: pornind de la o carte, un articol
(supus analizei), cronicarul interferează cu autorul recenzat,
pentru a ajunge să-şi expună propriul punct de vedere. Spre
exempliﬁcare, „cazul” Mite Kremnitz, asupra căruia stăruie
pornind de la o „cărticică” (Amintiri fugare despre Mihai
Eminescu) publicată de Horst Fassel. În opinia lui Ioan Holban,

***

Nicolae TURTUREANU

Plasă dintr-o mie de ﬁre,
poezia se țesea din iubire.
și iubirea - canar într-o grea colivie,
devenea, fără-a a ști, fără a vrea – poezie.
Astfel ochi înde ochi, acest fraged țesut
dintr-un timp în alt timp uimitor a trecut
Și părea, nu că-i veșnic, dar vă jur, îmi părea
că va ține cît ține, pe aici, viața mea.
I-am creat ambient, i-am adus zilnic ﬂori.
-De ce mint? Aș ﬁ vrut. Însă doar uneori
reușeam s-o înbun, să îi ﬁu chiar pe plac,
pe cînd ea mă-mpungea cu al iilor ac,
înﬂorind și apoi destrămînd ce-a lucrat
penelopă de vis, nesfîrșit zigurat.
I-am dat chei potrivite – însă altora uși,
partituri ne-ncercate încă de vreun arcuș.

Ordin de noapte
dat în zori de zi
N-am somn, cînd știu că ești atît de-aproape.
(Fiind aproape, te îndepărtezi).
Nisipul nopții cade greu pe pleoape.
Cum să te văd, că tu n-ai ochi să vezi?!?
Cînd ești departe, nu mi-i dor de tine.
Abia cînd ești aproape, e un dor
mai alb ca o zăpadă care vine
în plină vară. Și mai trecător.

Dar zadrnic. Cînd ea, poezia, nu vrea
te inundă o apă duhnitoare și rea.

O ie își rîvnește umerașul,
Pădurea-și cere crengile înapoi –
Vreau ca să părăsești urgent orașul!
că ai adus în oase crunte ploi

Parc-ai naște și nu – tu, bărbat, nu ai cum,
că din tine se scurg doar fuioare de fum...

(și-oricum nu este loc pentru-amîndoi).

Numărătoare inversă
Marți
azi nu mai ai nimic-nimic să-mi spui?!?
... a înﬂorit zăpada-ntr-un gutui.
și să mă cerți, nimic-nimic nu ai?
... cum toporașii pe-un picior de plai...
... cum glezna prinsă în urzici și-n scai...
și lacrima ce n-o mai lăcrimai
pe-un colț strivit de gura ta de rai
................................................

Miercuri
Se face miercuri. Biblicul exod
năvală dă pe-al primăverii pod.
Învățătoareo, hai de mă îndrumă
pe Calea Akeronului, postumă,
cu ﬂori de măr și codobelci de spumă!
modul cum Mite Kremnitz l-a perceput (și mărturisit) pe
Eminescu este „cel mai pertinent portret […], mult mai interesant
(şi mai adevărat!) decât, să zicem, acela al lui E. Lovinescu…”
Sau „consemnările” lui Nicolae Turtureanu despre „cel mai iubit
dintre scriitori”, Marin Preda, provocate de „o incredibilă,
monumentală carte”, Marin Preda / Repere bibliograﬁce,
alcătuită de teleormăneanul Stan V. Cristea.
Ca să ne păstrăm în aceeaşi manieră de lucru, m-aş opri
şi eu asupra unei aserţiuni din articolul Aşa vă place istoria…
literară?, referitor la volumul Noutăți de critică și istorie literară,
de Traian D. Lazăr, căruia „istoria literară trebuie să-i ﬁe datoare,
cel puţin în ceea ce priveşte împrejurările morţii lui Liviu
Rebreanu”. Luând de bună povestea morţii relatată de un englez,
Ivor Porter (fost lector la Universitatea bucureşteană, revenit în
ţară prin 1943 ca agent al serviciilor secrete britanice), Traian D.
Lazăr relansează versiunea conform căreia Rebreanu, aﬂat în
drum spre Periș, în maşina condusă de gen. Ion Manolescu
(fratele actorului), ar ﬁ fost împuşcat, întâmplător, de un soldat
român, în noaptea de 23-24 august 1944 şi ar ﬁ murit la spital. De
fapt, incidentul a avut loc în faţa Consiliului de Miniştri, iar
victima a fost regizorul lui Rebreanu, Soare Z. Soare. Lucrurile au
fost deﬁnitiv lămurite de cel mai avizat exeget al lui Rebreanu –
Niculae Gheran, care, printre altele, a dat publicităţii răspunsurile
olografe, ediﬁcatoare, ale doctorului lui Rebreanu, Vasile Tiţescu,
la un interviu pe tema morţii romancierului, solicitat prin anii '80.
Partea penultimă, Conotații, aparţine omului cetăţii,
publicistului Nicolae Turtureanu, implicat, prin atitudine, în
realitatea socială şi politică a prezentului, căci „în deﬁnitiv,
datoria scriitorului nu-i doar de a urca Panta lui Sisif, ci şi de-a se
lupta cu morile de vânt…”, cum constata în ﬁnalul secţiunii
precedente, pregătind imediata schimbare de registru. În fond, tot
un roman al devenirii, scris de data aceasta „în limba peştilor”,
într-o epocă dominată de „legea porcăriei universale”.
De la cuvinte şi sintagme (farmazoană, drăguliţădoamne, trebuşoara asta, ia, sunt şi eu acolo un boţ de humă etc.),
ori recursul la personaje (Păsări-Lăţi-Lungilă) până la declararea
deschisă a preferinţei („scriitorul meu preferat […] Ion
Creangă”), trecând prin ipostaza de povestitor ce „pare a
«conspira» cu tine”, personalitatea lui Nicolae Turtureanu stă,

Tu nu vei mai ști,
nu vei mai ști nimic despre mine.
Telefonul e mort.
Internetul e gol.
La televizor,
ultima emisiune de sport.
Uneori fotbaliștii dau gol.
Golul e un plin.
Un rotund prea gonﬂat.
O imperfecțiune sferică.
Tu nu vei mai ști.
Nu vei mai ști nimic
despre această alcătuire numerică
(1411125221131)
în care (mai) sînt.
Lacrima ta –
frunză-n vînt,
lespede grea pe mormînt.
fără putinţă de tăgadă, sub semnul humuleşteanului. Creangă este
bunicul „care nu oboseşte niciodată, nici nu se enervează, dacă tu
îl rogi să-ţi spună o poveste pe care ţi-a mai spus-o de zeci de ori.
Şi nici n-adoarme înaintea ta”. La fel şi urmaşul său întru spirit şi
poveste, cronicarul Nicolae Turtureanu.
Se poate glosa şi pe marginea ambiguităţii titlului,
ambiguitate creată de jocul de cuvinte: cronice nu este – cum am
ﬁ tentaţi să citim la prima vedere – pluralul substantivului
cronică, ci adjectivul ce numeşte însuşirea a ceva ce se
prelungește vreme îndelungată, care s-a învechit și nu mai poate ﬁ
ușor înlăturat, asemenea „bolii scrisului” de care e iremediabil
atins autorul. Iar anacronice, tot adjectiv, desemnează caracterul
a ceva nepotrivit cu obiceiurile sau ideile actuale. Aşadar,
Cronicele şi anacronicele lui Nicolae Turtureanu se dovedesc a ﬁ
un hronic, un letopiseţ anacronic în vremurile noastre feisbucite,
denudate de lirism, de visătorie, de sentimentul profund al
prieteniei, de multe alte trăiri învechite şi demodate pentru tinerii
cu „cerceluş şi căşti în urechi”. Un basm de demult, în care
protagonistul străbate lungul drum al devenirii de sine, căci, în
fond, ce altceva este basmul decât un bilgdunsroman?!… …
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prejudecata de apoi

CIORĂNITA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE
Motto:
„Suntem Ciorani de două mii de ani”
(Slogan al Partidului Naţional Ciorănist)
n anii '90 – când Cioran poate ﬁ citit şi comentat şi de
alţi autori decât cei autorizaţi de sistemul de
gestiune a culturii socialiste2 - scrisul pe tastatură
intră pas cu pas în deprinderile muncii intelectuale, scurtând
drumul spre tipărirea cărţii. Libertatea de a spune/scrie se
întâlneşte cu abolirea foii albe, spaima lui Mallarmé, folosită
doar de un număr din ce în ce mai redus de ireductibili, utilă
doar pentru print în vederea corecturii. De aici până la
comunicarea fără limite din „reţelele de socializare” era doar
un pas, făcut cu uşurinţă de cei mai tineri ai lui Cioran în 2002,
adică la doar şapte ani de la decesul ﬁlosofului şi de la
publicarea primelor încercări de „popularizare” a acestuia în
spaţiul românesc. Am încercat atunci să explorez acel teritoriu
şi volatila lui populaţie (un „fan-club” efemer).
Tribul virtual este mobilizat pe o durată limitată (trei
zile) având ceea ce în termeni militari se numeşte un
„direcţional” (persoană-reper): „Pentru cei care n-au înţeles,
golem să explice, nu alţii”. În fapt, forumul va funcţiona între
11-12-2002/12:19 şi 15-12-2002 (ultima postare la 23:40),
relaţiile dintre participanţi punând în umbră subiectul în câteva
momente. Statutul de „senior member” ar putea juca un rol în
pilotarea discuţiei (inclusiv acceptarea sau ştergerea unei
postări) şi – în orice caz – pare a se impune în faţa unui „junior
user”.
Diferenţierile între membri sunt date de data
înregistrării (cel mai vechi este din aprilie 2001, ultimul venit –
octombrie 2002), vârstă, „localizare” „nickname” şi nu în
ultimul rând cu un „look” asociat (nu este obligatoriu, dar când
apare vădeşte dorinţa de a marca o atitudine).
„Barbarul” bhuttu (o ﬁ vreo aluzie la numele unui şef

Î

„bhuttu”
DI : Apr 2002
Vârsta: 22
Loc: Babylon

Rolo Tomasi
DI: Oct 2002
Vârsta: 29
Loc: Canada

de stat african3) schimbă replici cu purtătorul de pălărie fără
chip, cu o statuie feminină trimiţând la sculptura grecoromană, dar având ca nickname o combinaţie de litere pe care
nu ştii cum s-o citeşti (o ﬁ „onc”, o ﬁ „oenca” sau „oenchei”) şi
cu un personaj din literatura horror, care se face văzut printrun desen amintind de diavol. Absenţa culorilor nu ne permite
să distingem ţigara aprinsă din colţul gurii Barbarului şi nici
coroana vegetală ambiguă (este verde, dar ar putea ﬁ şi de
spini) de pe frunte. Din acelaşi motiv, impactul desenului lui
„Mr Hide” (roşu intens) este diminuat, la fel şi aerul calm,
destins şi distins al purtătorului de nickname italienizant
(evidenţiat de fundalul bleumarin).
În ﬁecare dintre aceştia vei aﬂa o mică doză de Cioran
(chiar atunci când replicile sunt dure faţă de obiectul discuţiei).
Îi las deoparte pe Mr Hide şi pe Barbar (consonând cu
Decompozitorul prin raportarea la religie şi la imaginarul
violenţei).
„Statuia” poate ﬁ o aluzie la imaginea lui Cioran ﬁxată
de fotograﬁile celebrei Irmeli Jung (reproduse în parte în
4
volumul de Opere , mai puţin crispate decât cele făcute de alţi
autori, însă evidenţiind, paradoxal, jocul de „statuﬁere” a
corpului, acceptat de cel aﬂat în faţa obiectivului). Ea reuşeşte
o performanţă: „faire sourire Cioran” în virtutea curentului de
simpatie care circulă între ceea ce francezul sigur de
ascendenţa-i proprie numeşte „métèques”: «Nous nous
comprenions. Tous les exilés ont, entre eux, cette imperceptible
5
solidarité. ».
Pălăria (absentă în cea mai mare parte a fotograﬁilor lui
Cioran) ne trimite însă la imaginea lui când a întâlnit-o pe
Simone: „Venea la cursuri cu mine şi toată lumea îl
remarcase, pentru că era singurul care purta pălărie, într-un
6
moment în care nimeni nu purta pălărie în Franţa.”
*
Există, în lista interlocutorilor de pe fan.ro, personaje
fără look, cu nume din mitologia greacă („Hera”, „senior
member” fără vârstă indicată şi fără localizare, putem cel mult
presupune o identitate feminină, ca la „omk”), numele unei

mărci de lactate („danone”, „junior user” care nu-şi indică nici
vârsta, nici locul). Dar şi un nume cu voită rezonanţă
germanică („aphextwinz”, eventual derivat din „Winzer” –
viticultor sau din adjectivul „winzig”, „minuscul”, prima parte
putând ﬁ o formă personalizată – prin „tuning graﬁc” pentru
„Aﬀekt” –„emoţie” – procedeu curent în comunicarea online).
În acest ultim caz nu avem cum evita conexiunea cu pasiunea
pentru germană a tânărului Cioran şi (de ce nu?) pentru o tânără
doctorandă în ﬁlosoﬁe din Köln în amurgul vieţii (devenită
publică în 2001).
Acestea sunt personajele, vom încerca să extragem
împreună liniile de forţă ale schimbului de opinii, raportândune la unele detalii pertinente pentru aspectele
„comunicaţionale”7. Voi păstra, în citare, graﬁa autorilor,
întrucât „regularizarea” pe baza normelor limbii scrise duce la
modiﬁcarea perspectivei, la pierderea efectului de adâncime
rezultând din contra-punerea acestui tip de discurs cu cel
caliﬁcat (publicaţii literare, ştiinţiﬁce – de la articole până la
volume).
„Stimulul” propus de Rolo Tomasi este o temă
recurentă a rostirii ciorane: Sinuciderea. La numai zece minute
de la postarea fragmentului pe care-l aﬂaţi în note8, „bhuttu”
replică: „Cioran? Nihilist, ipocrit, nerealist. Nu-mi place.”
Unui loc comun i se replică scurt printr-un cumul de
caliﬁcări negative – nu neapărat congruente – ﬁecare dintre ele
ﬁind un clişeu vehiculat de-a lungul timpului (ceea ce nu
presupune „preluare” în sens strict, este vorba de cuvinte
circulând „dans l'air du temps”). Elementul inedit este
caliﬁcativul „nerealist”, fără nici o legătură cu textul comentat
şi – în genere vorbind – cu ﬁlosoﬁa morală. El îşi aﬂă o
justiﬁcare nu în ignoranţa enunţătorului (cum ar crede un cititor
indignat, purtător al valorilor bunei şcolarizări), ci tocmai în
elemente reziduale ale educaţiei literare în şcoală, în care
realismul constituie o trăsătură inconturnabilă a tot ceea ce e

Onk
DI: Dec 2001
Varsta: 19
Loc: /?/

Mr Hyde
DI: Sep 2002
Vârsta:
Loc: ascuns adânc
în suﬂetului tău

poezie. Sau chiar o axă valorică, la fel ca şi abordarea realistă a
problemelor vieţii (un alt criteriu la care EMC ar ﬁ fost
„repetent” dacă s-ar ﬁ aplicat normele sociale – atât cele de la
noi, cât şi cele din ţara în care a trăit).
După un interval de neînţelegeri între „forumişti” (cu
pasaje simpatice de hărţuieli şi recentrări) tema este relansată
(după douăsprezece ore) încorporând o parte din prima reacţie9.
Intervalul orar următor pare anume destinat insomniacilor din
România (specie care-şi poate revendica un minumum de
„cioranitate”) în timp ce iniţiatorul „Rolo Tomasi” – dacă
locuieşte într-adevăr în Canada – funcţionează în regim diurn
(ora 5:19 a.m. pentru postarea iniţială, 17:12 pentru cea
conţinând formularea problemei). Confruntarea care urmează
10
între „Hera” şi „stefan” trebuie raportată şi la faptul că ambii
se aﬂă în regim nocturn, cu toate avantajele presupuse orei
(posibilitatea de a ﬁ izolat, de a nu avea zgomot de jur
împrejur).
11
„Hera” (02:04 ) preia distincţia dintre Eul empiric (al
experienţei individului, „Cioran-omul”) şi Eul auctorial
(„Cioran-scriitorul”) însuşită în şcoală (prin lecţiile în care se
învaţă noţiuni precum Narator, Eu liric), pentru a-l apăra de
acuzaţia lui „bhuttu” privind „ipocrizia”. Pe de altă parte,
introduce distinaţia dintre „a promova” şi „a încuraja”
(referitor la actul sinuciderii) şi balansând argumentarea între
impresie şi amintire (pentru scriitorul Cioran) pe de o parte şi
certitudine (pentru Cioran-individul).
Replica lui „stefan” (care-o ironizează rezumând prin
„bla-bla-bla” o parte a demersului de apărare a lui EMC de
către „Hera”) vine la mai puţin de o oră (02:50) este mult mai
combativă şi adună în ea o serie de spuneri simptomatice
pentru o bună parte a celor care-l refuză pe autorul
„incriminat”12.
„Cioran-individul” îi stârneşte o compasiune
amestecată cu silă (corelaţia dintre tristeţe şi presupusul
autoerotism), în timp ce „Cioran-scriitorul”este tratat cu
înverşunare. Mecanica discursivă se bazează pe o retorică a
concesiei:

Da, o ﬁ mişto stilul dar personal...
E adevărat, având în vedere că şi eu am început să am
insomnii în ultima vreme, îl înţeleg
oarecum...problema mea e că...
Ce-i reproşează poate ﬁ găsit şi la alţii, mai pregătiţi
pentru combaterea lui Cioran (vezi mai ales volumul realizat de
Marin Diaconu 13 ). Mai interesant este – în orizontul
comunicării interactive – tonul pătimaş, care revine şi în
postarea destinată mult mai târziu (13-12-2002, 00:25) lui
14
„aphextwinz” pentru a-şi preciza diferenţa faţă de „bhuttu” .
Găsesc în el agresivitatea ateului faţă de discursul bisericesc,
militantismul educaţional (incluzând preocuparea faţă de
tinerii care ar putea cădea pradă acestui individ).
*
Reacţia pasională aduce a ceea ce Lacan numea
„hainamouration” – ura stârnită de decepţia într-o dragoste
care a dezamăgit (deşi, vinovat în asemenea situaţii este cel
care s-a amăgit). „Axiologia” personajului se construieşte pe
două paliere:
-prin raportare la sine (inserţia unui cuvânt englezesc
putând juca rolul de a ranforsa refuzul):
...personal nu mi se pare un autor care sa-mi
dea de gandit or something.(subl. ns.)
- prin asocierea cu înlocuitori posibili de calitate
îndoielnică (autori de texte „rap”, gen de mare impact în primii
ani din noul secol):
nu reprezinta nici un model pentru nimeni, nici macar
un ganditor nu poti sa zici ca e... Pacat ca adolescentii astia del devoreaza (de-l devorau, acum ii devoreaza pe alde Hiena,
Soparla, Guster) nu se gandesc la asta.
Ar ﬁ absurd să insistăm asupra caracterului sumar al
susţinerilor (speciﬁc comunicării interactive între persoane
fără caliﬁcare speciﬁcă şi fără o bună şcoală a argumentării).
Este vorba de o carenţă esenţială a întregului sistem
educaţional autohton, la acest capitol « stefan » nu e cu nimic
inferior câtorva zeci de profesori (de la universitate la colegiu)
pe care i-am auzit– în dezbateri publice – blamându-i pe
«francezi» întrucât, după moartea lui Cioran, îi dezgropau
„trecutul legionar”. Era vorba, în fapt, de câţiva autori,
populaţia din Hexagon avea şi alte treburi, mai numeroşi erau
cei care-l „apărau” şi cu un «poids» de reprezentare superior
(printre alţii, un nepot prezindenţial, Frédéric Mitterrand, „om
de stânga”, puţin dispus la concesii faţă de ideologiile
naţionaliste).
Astfel de postări au meritul de «a nu merge pe linie»,
evidenţiind falii posibile ale « raţionalizării » lui Cioran în
vederea includerii lui în patrimoniul naţional, pe linia
profetismului exploatat fără măsură pentru Eminescu, în ale
cărui articole de gazetă s-au găsit idei premergătoare ale
teoriilor economice, politice contemporane.
Putem, à la rigueur, circumscrie fenomenul în pătrăţica
decupată de Gabriel Liiceanu din cultura românească sub
denumirea de „mahala” – înţeleasă ca o „categorie stilistică”
opusă Istoriei (am folosit majuscula, chiar dacă autorul citat o
evită).
În istorie, spaţiul public are solemnitate şi poate
genera „spirit obiectiv”, în mahala, graniţa dintre
public şi privat se pierde şi familiaritatea şi bătutul pe
burtă pot submina şi „dezanşanta” cele mai sacre
15
instituţii ale statului.
Un aspect deloc neglijabil însă, pentru ceea ce am numi
„Webmahala” este faptul că discuţiile preiau elemente din
rostirea liiceană. Tastavragiul acceptă ideea că EMC are stil,
dar nu i se pare că autorul ar ﬁ ﬁlosof. În Uşa interzisă găsim –
la un alt grad de elaborare, următoarea distincţie: „ﬁlozoﬁa
presupune codul, pe când literatura stilul”16. Iar dezabuzarea
„mahalagiului cultural” îşi poate găsi oricând un punct de
sprijin în pasajul de mai jos:
Kierkegaard pălăvrăgeşte enorm; Hegel e ca o
ﬂaşnetă; Lévinas e mediocru; Hesse e plicticos; Cioran
e minunat, dar previzibil17
Faptul că experimentatul autor nu poate folosi – în
această schiţă de culturologie locală – decât un franţuzism (a
cărui explicare ar ocupa un paragraf şi ar duce la diluarea
discursului) este un indiciu al limitelor idiomului.
„Dezvrăjirea” (termen consacrat în etnologia românească) este
termenul refulat/refuzat poate în virtutea semantismului prea
marcat. Cel de-al doilea aspect derutant este asocierea statului
cu sacralitatea: naturală în cadrul monarhiei de drept divin, ea
se reduce la o ﬁgură de stil în momentul în care, prin
mecanismul democraţiei rezumată funcţional la un mecanism
electoral, înalţi deasupra celorlalţi un individ pentru un mandat
limitat (lucru de neconceput pentru o divinitate) şi
împuterniceşti un grup de oameni pentru a modiﬁca Tabla
Legilor – Constituţia (îşi imaginează cineva că Moise putea
convoca o constituantă prin care să modiﬁce „prevederile”
transmise la început de mandat întrucât nu se mai potriveau cu
spiritul vremii?).
Continuând pe linia lui Liiceanu, care vede în România
un ţinut unde cu greu se poate spune unde se termină mahalaua
►
şi unde începe istoria – drept care „ziaristul şi nu istoricul
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este ﬁgura emblematică a lumii în care trăim” – am
putea ajunge la imaginea „forumurilor” ca formă extremă a
mahalalei, „gaură neagră” a spaţiului public, în care se
exprimă o parte a societăţii fără acces la media şi la instituţiile
în care se produce opinia autorizată despre cultură, absorbind
o parte din energia unei părţi a populaţiei. În fapt, cine ştie
dacă – postând acele comentarii – „stefan” nu-şi atinge
scopul terapeutic la care Cioran ajungea pe o cale mult mai
complicată.
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Doctor în ştiiinţe psihonautice, coautor la un eseu despre Luca Piţu
(Editura Junimea, 2016).
2
Contrar ideilor larg răspândite, Cioran nu a fost totalmente interzis în
perioada comunistă. El fusese introdus în doze homeopatice prin fragmente
apărute în „Caiete critice”, apoi printr-o selecţie de texte realizată de
Modest Morariu, în perioada când pericolul ideologic venea de la Răsărit
(prin perestroika, glasnost' şi alte erezii).
3
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga(1930-1997), cunoscut
iniţial ca Joseph-Desiré Mobutu personaj controversat al politicii
africane, preşedinte al statului purtând atunci numele de Zaire (fostul
Congo belgian), sprijinit de americani în virtutea politicii anticomuniste
dar guvernând prin metode autoritare.
4
Œuvres, « Quarto », Gallimard, 1995.
5
http://irmeli.jung.free.fr/accueil.htm accesat la 03/08/16.
6
Interviu inedit cu Simone Boué „Nu cred deloc că-i scăpa frumuseţea
lumii“ de Gabriel Liiceanu, apărut în „România literară” (31/2009),
consultat la adresa http://romlit.ro la 25 iulie 2016.
7
Intervalul dintre replici, adresarea directă sau oblică atunci când este
contestată o idee sau reformulată o temă, relaţia dintre „tastavrageală” şi
oralitate etc.
"8Cum e greu sa aprobam motivele pe care le invoca ﬁintele, ori de cite ori
ne despartim de ﬁecare dintre ele, intrebarea ce ne vine in minte este
totdeauna aceeasi: cum de nu se omoara?"
9
Mii de scuze. Cred ca am facut o greseala . De fapt am vrut sa postez pe
citate si am apasat pe butonul gresit. De asta nu se intelege ce vrea sa
trateze subiectul asta.
Acum ramiane sa hotariti voi daca vreti sa-l inchideti sau sa ramiana ca un
subiect despre Cioran. Oricum dupa cite vad nu prea se intimpla mare lucru
pe Literatura.
Daca vreti sa ramiana atunci propun o discutie:
Cioran = ipocrit? O viata intreaga promoveaza sinuciderea dar el traieste
bine mersi pina la adinci batrineti. Sau daca nu propuneti voi ceva.
si... inca o data scuze.
10
Păstrez inclusiv graﬁa numelor: faptul că „Hera”, „Rolo Tomasi” şi Mr
Hide folosesc majuscula la începutul ﬁecărei părţi a „numelui de forum”
este semniﬁcativ într-un mediu în care, din comoditate, se lucrează
prepoderent cu litere mici.
11
Poate doar Cioran-scriitorul, Cioran-omul, promoveaza sinuciderea (
desi promoveaza nu cred ca e chiar bine-spus, din cate imi amintesc eu ,nu
incurajeaza direct sinuciderea, eu nu am vazut scrierile lui despre
sinucidere ca si cum ar promova-o, incuraja-o,s.a.m.d.) , insa Cioranindividul cu siguranta nu o promoveaza.
12
Mai Hera, nu vreau sa ﬁu artagos, da' eliptica mai esti.
Hm... Mi-as ﬁ dorit sa imprumut stilul lui SOD pentru a formula acest
post...
Dupa parerea mea, Cioran e un labagiu trist/sic !/ care toata viata a scris
carti in care a repetat aceleasi doua (sau trei) idei cu oarecare variatii
stilistice. Da, o ﬁ misto stilul, dar personal nu mi se pare un autor care sa-mi
dea de gandit or something. E adevarat, avand in vedere ca si eu am inceput
sa am insomnii in ultima vreme (si nu e prima oara) il inteleg oarecum, e si
el un nene necajit*, problema mea e cu faptul ca e atat de supraevaluat, si
ca nu reprezinta nici un model pentru nimeni, nici macar un ganditor nu
poti sa zici ca e... Pacat ca adolescentii astia de-l devoreaza (de-l devorau,
acum ii devoreaza pe alde Hiena, Soparla, Guster) nu se gandesc la asta.
13
PRO ŞI CONTRA EMIL CIORAN – Între idolatrie şi pamﬂet, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1998, 460 pagini.
14
Mai, bhuttu era cu problema cu sinuciderea (treaba cu ipocrit alea alea),
eu am vrut sa spun doar ca omul nu e in nici un caz un mare ganditor, cu atat
mai mult un role model. E doar un stilist si cam atat. Legatura dintre ce a
scris si ce a facut... e un alt subiect, mi-e lene sa debitez pe tema asta, asa ca
incerc ceva pe scurt. Cioran la un moment dat a intrat intr-un fel de "rutina
a disperarii", din care nu avea chef sa iasa, de aici si repetitivitatea lui, si de
aceea probabil nici nu s-a sinucis; iar inﬂuenta pe care a exercitat-o,
facandu-i pe unii sa se sinucida... Acum io stiu, decat sa creasca mari si sa
posteze pe forumul animalx ? Fiecare cu discernamantul lui, daca esti atat
de impresionabil incat sa te convinga Cioran sa te sinucizi e si vina ta.
El nu cred ca a avut pretentia sa ﬁe profet, mai degraba a scris si el ce
simtea. Pe unii ii ajuta sa scrie despre chestiile care ii marcheaza, asta a
facut si el. Deci, Leo mama, nu cred ca e vorba de ipocrizie, omul trebuie
inteles cu limitarile lui. A fost si el un nene necajit rau de tot care cu timpul
s-a obisnuit cu ideea ca life sux si ca oricum e prea lenes ca sa faca ceva, asa
ca din cand in cand mai scria cate o carte in care imbraca aceleasi idei in
metafore, comparatii etc. frumoase si altii l-au luat prea in serios. Eu zic ca
face sens, voi ce ziceti?
Hera, ai raspuns la postul meu sau la al lui bhuttu, btw?
15
Uşa interzisă, 207-209.
16
Ibid., 136.
17
Ibid., 38.

aperto libro

DESPRE
CULTURĂ
ncă un remarcabil volum de convorbiri. În Între scris
şi sânge, celebrul scriitor argentinian Ernesto Sábato
poartă un dialog profund şi incisiv despre literatură şi
educaţie, artă şi ştiinţă, gramatică şi metaﬁzică, dar şi despre
scepticism, obsesii, credinţe, politică şi câte altele. Convorbirea,
realizată de Carlos Catania, bun cunoscător al operei şi
personalităţii lui Sábato, sintetizează în fond esenţa meditaţiei
unuia dintre cei mai temeinici reprezentanţi ai culturii
contemporane.
Când mai întâlneşti astăzi creatori care cred cu adevărat
în artă şi dialog, în demnitatea omului, în libertate şi gândirea
liberă, în cultură şi valoare, în carte si lectură stai şi te întrebi
aproape uimit: cum supravieţuiesc asemenea specii care, după
opinia multora, pot ﬁ considerate deja pe cale de dispariţie?
După Sábato, cultura este o aventură fascinantă a omului şi a
gândirii sale, a imaginaţiei şi a voinţei sale: „De la inventarea
roţii şi a planului înclinat până la ﬁlozoﬁe, de la descoperirea
focului până la crearea limbajului, de la dansurile primitive până
la muzica epocii noastre, nimic care să ţină de enciclopedismul
mort, de cataloage cu nume şi date de bătălii, cu nume de munţi,
ci numai fapta vie şi tulburătoare a omului în lupta lui împotriva
frustrărilor ﬁzice şi spirituale“.
Opinia lui Sábato coincide aici cu cea a lui Max Scheler,
care susţine că omul cult - prin esenţă este cel care ştie că nu ştie,
omul nobilei tradiţii a Doctei ignoranţia. Un om cu adevărat cult
ştie că ceea ce ştie este abia o mică parte din ceea ce ignoră, doar
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ȘI PIOȘENIE
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utorul scrierii memorialistice „Ziua în care mi
s-a sfârșit copilăria” (Editura Pim, Iași, 2017),
Corneliu Carp, și-a descoperit târziu, pe la 60
de ani, talentul de scriitor și de jurnalist, publicând, până acum, în
acest deceniu, mai multe volume de proză și de poezie,
încrezător în destin și fără complexul debutantului. Volumul
începe cu locul de suﬂet (parcul Copou), locul sfânt al vieții
culturale ieșene, unde Corneliu Carp și-a petrecut copilăria și
adolescența, continuate în crâșma La Garaj, unde își întâlnește
prietenii. Amintirile joacă un rol esențial în progresul narațiunii,
iar dialogul convine de minune cititorului prin simplitate și prin
ușurință la lecturare: „Mi-am petrecut copilăria și adolescența
într-un cartier dintre Copou și Păcurari, pe strada Aurora, dintre
Regiment și parcul cu Teiul lui Eminescu, strada copilăriei mele,
cu un farmec deosebit, datorită locurilor de joacă și maidanelor,
care cuprindeau cât vedeai cu ochii. ” (p.3).
Evenimentele copilăriei, nu multe în raport cu cele de
mai târziu, dar, ﬁresc, mai însemnate, în ansamblu, sunt evocate,
cu emoție în primele 292 sute de pagini, celelalte, 293-322,
consemnând trecerea bruscă la „maturitate”. În conținutul idilic,
romantic, dar și zbuciumat și plin de tumult, autorul se regăsește
mai întotdeauna în centrul povestirii, alături de martorii
evenimentelor.
Evocarea este emoționantă atât prin nararea comună,
parțial și evenimențial, cât și prin aceea a contemporanilor și
înaintașilor săi (și chiar și cu aceea a urmașilor), ﬁe tot copii, ﬁe
maturi, care empatizau între ei, și vor empatiza în ciuda grelelor
vremuri postbelice. Ei își găseau, totuși, rostul, temporar,
existențial, fără să-și pună probleme de evadare în alte lumi,
superioare, dar ﬁctive, astfel că fericirea, câtă era, îi mulțumea.
Prozatorul îi înțelege pe deplin. Citind astfel de micronarațiuni
relaționate, cititorul comun, mai ales cel născut și trăitor în
cartiere similare, își retrăiește copilăria ca pe o perioadă
acceptabilă, cu bune și cu rele, fără regrete.

un fragment dintr-un uriaş continent, plin de enigme şi secrete
înceţoşate. „Pe cine numeşte Scheler om de cultură? Pe cel care
posedă un ansamblu de sisteme elastice, conferite de intuiţia,
stăpânirea şi evaluarea realităţii“.
Cultura reprezintă capacitatea de a înmagazina ştiinţa?
Nu. Ea este o calitate a ﬁinţei! Şi Sábato se explică: omul cult
care se vrea a ﬁ idealul unei comunităţi nu este acel individ care
cunoaşte un lucru sub toate aspectele sale, nici inginerul care
poate proiecta un pod, nici astronomul care poate să prezică o
eclipsă cu precizie absolută cu un secol înainte, nici cel care ştie
care este diferenţa dintre o izobară şi o izotermă. Toţi aceştia sunt
erudiţi în specialitatea lor şi chiar remarcabili oameni de ştiinţă,
dar nu oameni culţi.
Cultura presupune viziune de ansamblu, puterea de a
judeca principii şi sisteme, disponibilitatea de a medita asupra
temelor fundamentale ale existenţei umane. Nu atât informaţie,
cât formaţie! „Recitiţi dialogurile lui Platon şi veţi înţelege
avantajul unui maestru ca Socrate“, spune Sábato.
Întrebat de mulţi, şi tineri şi vârstnici, ce recomandări de
lectură le-ar face, scriitorul vine cu un răspuns dat unui domn de
vreo 50 de ani, constructor de meserie. „Cu multă modestie, el
mi-a explicat că viaţa nu i-a permis să studieze serios şi
consecvent şi că acum citeşte în chip dezordonat. Citea patru sau
cinci cărţi în acelaşi timp. E bine, e foarte bine, i-am răspuns, aşa
trebuie să citiţi. Cum mă privea surprins, i-am explicat că se
citeşte în funcţie de starea de spirit, că sunt momente în care simţi
nevoia să citeşti un roman, apoi sunt clipe când doreşti să citeşti
aforisme“.
Prin urmare, esenţial este să citim cu pasiune şi interes, să
citim acele cărţi care ne pun mereu pe gânduri, care ne fac să ne
punem întrebări şi să ne îndoim, pentru că o cultură autentică nu
se formează prin stări de indiferenţă, ci numai prin acelea prin
care omul doreşte să recâştige o iluzie, o copilărie, un timp ce s-a
scurs inexorabil sau doreşte să schimbe lumea şi să caute
absolutul. Şi mai zice Sábato: „A trăi fără a crede în ceva este ca
şi cum ai face dragoste fără să existe iubire“.

Interesantă, cu deosebire pentru cititorul profesionist, este
tehnica narativă a lui Corneliu Carp prin desfășurarea ei
cronologică atribuită, succesiv, diferiților, participanți sau
martori ai evenimentelor astfel că perspectivele se deosebesc, dar
se și îmbină, întărind sentimentul unității în varietate. Acest
sentiment este susținut și de altă modalitate tehnică a
prozatorului de a-l potența, și anume menținerea numelor reale
de persoane, și a pseudonimelor, fapt evident pentru oricine le
recunoaște din pasajele în care sunt citate numele mai multor
contemporani.
Oralitatea stilului este deﬁnitorie și funcțională. Ființa sa
interioară gândește și suferă de cele mai multe ori când își
amintește de cei apropiați: „Nu mi-am cerut iertare de la părintele
meu, ﬁindcă abia acum realizez cât de mare necaz avea în suﬂet
cu acea expropiere, însă nu-mi spusese nimic. Ar ﬁ fost alinat să
audă de la mine cuvântul IERTARE! Gândesc, și acum, la mama.
Nu știu de ce noi, oamenii, avem rețineri să zicem cuvântul
IERTARE!, cuvânt ce n-ar trebui să lipsească când ne adresăm, în
special celei ce ne-a născut”. (p.169-170).
Prozatorul își amintește cu pioșenie de cei care i-au netezit
calea vieții, angajându- l pentru a-și câștiga existența: „Ionel a
fost cheia și lacătul accesului meu în acel loc de muncă. M-a
susținut continuu. L-am respectat foarte mult. Cred că știa acest
lucru. Datorită lui Ionel Vornicu, am reușit să fac multe lucruri.
Voi ﬁ recunoscător toată viața, acelui prieten bun la suﬂet.
Datorită distincției sale, mi-am regăsit traseul pe care-l
pierdusem la un moment dat. De multe ori i-am greșit, dar îl rog
să mă ierte, deoarece nu am apucat să-i mulțumesc pentru ceea ce
a făcut pentru mine.”(p.170-171).
Pentru perioada de sfârșit (p.292-322) a „copilăriei” și
începutul perioadei „maturității” Corneliu Carp este singurul
martor și reporter al dramei pe care a trăit-o cu intensitatea unei
victime, căreia atât lui, cât și soției lui, „glonțul le-a trecut pe la
ureche”. Aici, memorialistica autorului are structura unui
reportaj în genul celor scrise de la Geo Bogza.
O bogată iconograﬁe (51 de fotograﬁi, în Anexă) atestă
adevărul reportajului, autorul având tăria suﬂetească de a-l scrie.
Adecvarea lui la realitate se exprimă prin termeni tehnici și prin
folosirea lor adecvată (în aceste pagini Corneliu Carp dovedind
pregărirea lui profesională, ca absolvent de Politehnică).
Cităm, selectiv: „În curte, capacul din fontă al unui cămin
ce juca rol de bașă („adâncitură în pardoseala unui beci, pentru a
colecta apele în exces”) fusese aruncat la douăzeci de metri în
stradă [...] Nu mirosea a Mercaptan, ﬁindcă Mercaptanul
(„derivat organic al hidrogenului sulfurat, cu miros neplăcut,
folosit la odorizarea gazelor pentru a semnala pierderile de gaz”),
foarte scump la preț pentru E.On, fusese înlocuit cu altceva, cu
altă substanță mai ieftină sau poate cu nicio substanță [...]”
(p.305-306); ca mulți alții, „am văzut și eu, cu emoție și
indignare, urmările dezastrului provocat de acea explozie, mai
impresionante, ﬁind însă traumele ﬁzice și morale suferite de
soții supraviețuitori”. (p.307-311).
Ideea generală, viabilă, a acestei scrieri este că omul
trăiește în „copilărie” până la vârsta – oricare vârstă, lungă sau
scurtă - în care o dramă existențială îl propulsează brusc în
„maturitate”. Rămâne în „copilărie” cine nu trăiește astfel de
drame și devine „matur” cel care supraviețuiește, aceasta este
morala proprie a prozatorului Corneliu Carp.
Descrierea locurilor, a stării de spirit a personajelor din
acest volum, a comportamentului lor, de la exaltare la pioșenie,
dau o încărcătură specială acestei scrieri, ﬁindcă ies în evidență
astfel autenticitatea relatărilor dar și valoarea lor literară.

● LITERE

MIHAI DRĂGAN: „(...)POLEMICA ÎNSEAMNĂ,
CA ACT DE CULTURĂ, DREPTUL LA CONTROVERSĂ”
S-a născut (4 decembrie 1937) într-o familie de țărani din satul Viișoara, comuna Târgu Trotuș. După cursurile gimnaziale și
secundare absolvite în Târgu Ocna, s-a înscris la Facultatea de Filologie din Iași. A fost profesor de literatură română al
Universității „Alexandru Ioan Cuza” în anii 1960-1993. În același timp, s-a manifestat ca istoric și critic literar în presa culturală.
A îngrijit ediții de texte literare clasice, iar cercetările mai extinse s-au concretizat în cărți: Aproximații critice, 1970, G.
Ibrăileanu, 1971, B. P. Hasdeu (studiu monograﬁc), 1972, Reacții critice, 1973, Lecturi posibile, 1978, Eminescu. Interpretări,
1-2, 1982, 1986, Clasici și moderni, 1987. Unele reviste de proﬁl și Uniunea Scriitorilor i-au acordat premii între anii 1964 și
1989. În perioada 1974-1990, a asigurat coordonarea științiﬁcă a colecției Eminesciana (52 volume), tipărită la Editura
Junimea. Mihai Drăgan a făcut parte, ca redactor-asociat, din prima redacție a revistei ”Cronica” (1966), rămânând un
colaborator frecvent și fervent al acesteia, în anii următori. Sfârșitul neașteptat (1 noiembrie 1993) a curmat prea devreme o
existență dedicată, cu pasiune și onestitate, didacticii și scrisului.

Ioan V. BALCANU

PASIUNE ȘI RIGOARE
nceputurile. Pe când eram elevi de gimnaziu, cei
de pe Gălean (periferie a Târgului Ocnei) şi cei din
Viişoara ne întâlneam ducând vacile la păscut pe
aceeaşi vale a Găleanului. Încingeam oina şi alte jocuri de
odinioară, legând astfel şi prietenii de durată. Pe mine şi pe Mihai
ne-a apropiat în special pasiunea pentru istorie şi literatură. În
anii de liceu, am ajuns şi la discuţii cu subiecte mai serioase.
Mihai era un anticomunist convins, un revoltat care se exprima şi
în versuri. Mi le citea în mare secret, mai ales că familia sa se aﬂa
în atenţia organelor. Umpluse vreo trei caiete, păstrate cu mare
grijă sub o scândură din prispa casei. Îmi spunea uneori că se
visează un fel de Tudor Şoimaru (personaj de roman
sadovenian), ca să dea de pământ cu toţi răii, în numele unei lumi
mai drepte decât aceea în care eram nevoiţi să trăim. Pe atunci nu
ne puteam permite decât să visăm. Eram ţinuţi din scurt, cum se
spune. La lecţiile de istorie veneau să asiste activişti ai partidului
comunist, încât profesorul Marinoiu nici nu ne privea în ochi
când trebuia să spună că în 1918 România ar ﬁ “cotropit”
Basarabia, iar în 1940 aceasta ar ﬁ revenit la “patria-mamă”,
Rusia (!). La română nu erau studiaţi mari scriitori, ca Blaga,
Arghezi, Barbu, Bacovia, Goga. În biblioteca şcolii abia de
găseam ediţiile cronicarilor, dar şi acelea cu multe ﬁle rupte, ca
să nu aﬂăm nimic despre actele de jaf practicate de Rusia ţaristă
în Țările Românești. Am avut norocul să câştigăm încrederea
preotului Parincu, un om cultivat şi generos, posesor al unei
biblioteci bogate, o adevărată comoară din care ne înfruptam
adesea, desigur, tot în secret. La el am văzut pentru prima dată
ediţii de carte veche, în limbile latină și greacă.
Farmecul istoriei. Îmi amintesc cât de mult ne
emoţiona ideea că sub pământul pe care îl călcam (cu picioarele
goale!) zăceau, de sute şi mii de ani, osemintele unor oameni
trăitori sau doar trecători pe aici, pe drumul către Ardeal sau
dinspre Ardeal. Cu gândul acesta am urcat împreună cu Mihai pe
plaiul Mastacănului, unde apăreau din pământ relicve ale unei
vieţuiri de tip Cucuteni, cum aveau să constate arheologii puțin
mai târziu. Am încercat să restaurăm obiecte de ceramică din
cioburile culese de noi, dar nu ne-a ieşit. Tot pe atunci Mihai m-a
dus în şcoala aﬂată peste drum de casa familiei sale, la
învăţătorul Ilie Săvescu, un pasionat de arheologie. Ne-a și fost
ghid în micul muzeu improvizat într-o cameră din casa
inginerului Nemeşiu (preluată de Stat în interesul
învăţământului). Același învățător a făcut săpături şi în Podei, alt
sit cucutenian important, şi a înﬁinţat un mic muzeu de
arheologie în Târgu Ocna, gestionat, prin 1959-1960, de istoricul
ieşean C. Buzdugan. Expedițiile noastre în teren au continuat și
mai târziu. De la Mastacăn, pe drumul spre Brătești, am cercetat
un loc numit La Chimniță (Pivniță!), niște bolți de piatră
prăbușite, de unde localnicii se aprovizionau pentru construcții.
Am vizitat și biserica Adormirea Maicii Domnului (sub Măgura
Brătești), construită din lemn de stejar, pe la mijlocul sec. al
XVIII-lea. Ceva mai departe ne-am minunat de locul misterios
numit La Darabană, unde pământul suna a gol pe o suprafață
destul de mare și pe unde vacile nu aveau voie să pască deoarece,
spuneau sătenii, își pierdeau laptele.
Cărțile. În anii de liceu ni s-a alăturat la un moment
colegul Aurel Beldea, de asemenea un anticommunist declarat şi
ceva mai vocal decât noi, dar tot în limitele necesarei prudenţe.
Pe atunci ne-a fascinat o carte plină de cele mai uimitoare
ipoteze: Dacia preistorică, de N. Densusianu. Eu reușisem să
mai salvez câte ceva din movila de volume “epurate” din
biblioteca gimnaziului Oituz (transformat de noul regim în
“școală medie mixtă”). Foarte interesante pentru noi, viitori
profesori, au fost Istoria Pedagogiei, semnată de Dr. Petru Pipoș
și tipărită în 1892 la Tipograﬁa Diecesana din Arad, studiul Între
profesori și elevi, de Sebastian Popovici (extras din „Revista de
Pedagogie”, Cernăuți 1939), celebra Didactica Magna a lui Ioan
Amos Comenius (o traducere de Petru Gârboviceanu, tipărită la
București în 1921), Câteva idei asupra educațiunii, de John
Locke, Partea I: Educațiunea suﬂetului (traducere de George
Coșbuc, București, 1921). Citeam și comentam împreună
fragmente și idei ignorate cu totul în acei ani, când pedagogii
noștri erau intoxicați până la greață cu Poemul pedagogic al
sovieticului Makarenko (educația prin muncă silnică!). Primele
două cărți mai sus menționate i le-am împrumutat lui Mihai și pe
când era student în Iași, iar eu încă nu absolvisem cursul liceal,
datorită unui accident. Mai multe pagini poartă semnele lui
marginale (un h sau hic = aici), inclusiv semnătura și un legat
glumeț făcut cu bunul său prieten (și coleg de cameră), Traian
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Asăvoaie. O lectură extrem de instructivă a fost și Istoria
doctrinelor politice a lui Petre Ghiață, Editura Ideia, București,
1938. Această sinteză asupra cugetării politice de la Platon la
Vilfredo Pareto oferea curiozității noastre și concluzii de-a
dreptul “periculoase” privind vremelnicia dictaturilor (deci și
aceea a proletariatului!) sau eșecul ideologiei lui Marx. Citez un
fragment subliniat apăsat, nu știu dacă de Mihai sau de mine:
„…Experiența regimului proletar, instaurat în Rusia
sovietică, servește umanității o lecție așa de aspră, în
ceea ce privește libertatea, egalitatea și justiția
perfectă, încât nu știm cine ar mai ﬁ ispitit să
c re a d ă î n f o r m a p a r a d i s i a c ă a
colectivismului marxist” (pag. 220).
Tentative publicistice. În
viața acelor adolescenți care am fost
existau, în afara lecturilor interzise
de autoritățile comuniste, și alte
moduri de asumare a unor libertăți
ce însemnau creștere și maturizare.
Mi-amintesc că Mihai a avut o
bună prietenă, pe numele de familie
Olaru. Urma și ea cursul liceal, într-o
clasă inferioară. Într-o vară fata s-a
îmbolnăvit şi, cum chirurgul Vasile
Pascal lipsea din oraş, a fost dusă la
spitalul din Moineşti, unde s-a stins foarte
repede. Se pare că făcuse o peritonită ce ar ﬁ
trebuit operată urgent. Prietenul meu a fost foarte
afectat de această pierdere. În anii de studenţie ieşeană
încă nu se împăcase cu plecarea ei neaşteptată. După ce, nu mult
după admiterea în liceu, suportase o exmatriculare pentru “vina”
de a veni dintr-o familie de așa-ziși “chiaburi”, moartea fetei a
fost încă un eveniment ce l-a determinat să scrie destule versuri
pesimiste. Dar viața mergea înainte, iar noi am găsit un alt loc de
consumare a energiilor de tineri cărturari: Stația de radioﬁcare a
orașului. În acea oră de seară rezervată prezentării evenimentelor
locale intram și noi cu mici reportaje și prezentări de cărți. Mihai
prefera clasicii, ferindu-se de literatura propagandistică a
momentului. Se înțelege că textele noastre aveau nevoie de
avizul dat de raionul de partid. Mi-amintesc de o cronică făcută
de Mihai la un spectacol de teatru (de amatori), în care era
elogiată interpretarea unei tinere talentate. Culturnicul de la
partid a cenzurat numele fetei: tatăl făcuse politică liberală…
Mihai a continuat colaborarea radiofonică și în prima vacanță de
student. Numele său devenise de o anume notorietate în Târg. Tot
în acea perioadă a început să publice recenzii literare în ziarul
Steagul Roșu din Bacău.
Profesorul. Deşi devenise universitar (în 1960), iar eu
rămăsesem profesor de ţară, relaţia noastră a rămas la fel ca în
adolescenţă. Îl vizitam la Iaşi, la Catedra de Literatură. M-a
ajutat mult prin soţia sa, doamna Lenuța Drăgan, care îmi punea
la dispoziţie cărţi la Biblioteca Universitară, inclusiv titluri aﬂate
la secret. Mi-a fost îndrumător la lucrarea de licenţă. La prima
întâlnire mi-a cerut să reduc textul la jumătate. M-a chestionat şi
asupra unor titluri din bibliograﬁe și mi-a recomandat să citesc
acele cărți din scoarță în scoarță. Comisia de examen mi-a pus
întrebări chiar din respectivele lucrări. Am înțeles încă o dată că
Mihai era extrem de riguros și nu accepta jumătăţile de măsură.
Ne-a invitat, de câteva ori, pe mine și pe colegul Aurel Beldea, în
camera închiriată din strada Profesor Cujbă, 19, apoi în
apartamentul din blocul F5, strada Ciurchi. Deși, cu timpul, au
devenit mai rare, întâlnirile noastre au însemnat, între altele, și o
întoarcere reconfortantă în anii adolescenței, cu acele trăiri unice
și experiențe intelectuale ce ne-au marcat deﬁnitiv.

Constantin CĂLIN

O

„SÎNT IAR
PE PICIOR*
DE RĂZBOI”

revelaţie inclusiv pentru mine care le-am recitit
acum în continuitatea lor, scrisorile primite de la
Mihai Drăgan pot ﬁ deﬁnite, datorită
frecventelor relatări de natură polemică, un „jurnal de front”
(literar), însă, în primul rînd, ele sînt un document psihologic,
întrucît redau graﬁcul mişcărilor interioare ale unui om complex,
cu trăiri intense, variate, tip reactiv, neliniştit, oscilînd între
romantism şi realism, opusul inşilor placizi, monotoni, reci. Avea
o ﬁre de luptător, loială, expansivă. Se ataşa statornic de persoane
şi cauze şi pretindea un devotament egal.
Hiperactiv, croia mereu planuri şi tactici. În timpul
relecturii acestor scrisori, mi-au venit adesea în minte
trei vorbe: una a cronicarului nostru („odihna
altora îi păriia că-i ieste cu pagubă”), alta a lui
Victor Hugo („Nu există duşmănii
adevărate decît duşmăniile literare”),
alta a lui Spinoza („ﬁecare are atîta
dreptate cîtă poate să apere”). Dotat cu
o rară putere de muncă şi însuﬂeţit de
o mare ambiţie, Mihai Drăgan îşi
dorea un permanent excelsior,
forţînd aﬁrmarea. În Iaşul universitar
şi publicistic, avea orgoliul de a se
situa în frunte, deasupra. Orice
obstrucţie, orice amînare, orice
ignorare era resimţită ca sabotaj ori ca
atac contra sa. Nu se ferea de război
(termenii militari sînt aci de rigoare), ci
mai degrabă îl căuta. Riposta energic, cu
sentimentul că dreptatea şi adevărul sînt de
partea sa, că, polemizînd, apără echitatea, ordinea
şi ierarhiile bazate pe merite reale. Ilustra un tip şi un
rol: acela de justiţiar. Era convins că are toate datele şi motivele
pentru a şi-l asuma. Lecturile din Maiorescu, Hasdeu, Ibrăileanu,
Eminescu – scriitori cărora li s-a dedicat încă din faza cea mai
receptivă a personalităţii sale – îl impulsionau să lupte, îl
revigorau, îi sugerau atitudini, îi furnizau arme şi mijloace. Dar
strategia cea mai bună pe care şi-a însuşit-o de la cei citaţi mai sus
e aceea că, în polemică, importantă este ţinuta, că principiul
trebuie să surpaseze mobilul personal al conﬂictului. („Numai
atunci cînd îndărătul chestiei personale se arată o chestie de
princip, lucrul merită discuţia publică”, scria Maiorescu.) Mai
simplu spus, trebuie să vorbeşti ca autoritate şi cu autoritate.
Mihai Drăgan a reuşit aceasta în cele mai multe dintre situaţii.
Libere de convenţii, scrisorile lasă să se vadă lucruri pe
care, cel mai adesea, „discursul critic” (cronică, articol,
conferinţă publică etc.) le acoperea. Ele relevă de ce critica lui
Mihai Drăgan e, atît ca întindere, cît şi ca tendinţă, preponderent
contestatară. Cauzele sînt mai multe şi împletite strîns:
temperamentul, mediul, elementele de biograﬁe socială şi
intelectuală.
Negreşit, temperamentul său era al unui războinic –
viguros, hotărît, temerar – pentru care lupta e soluţia cea mai
ﬁrească de a tranşa un conﬂict: luptă deschisă, cavalerească,
bazată pe muncă şi convingeri, nu lucrătura vicleană, „înţepătura
pe la spate” „critica orală”. În timp ce unii, comozi, împăcaţi cu
propria lor evoluţie, laşi, tăceau în faţa anumitor situaţii
anormale, a unor limitări sau a unor abuzuri, el „ieşea la bătaie”:
„... trebuie – îmi scria la 9 iunie 1976 – să facem (...) ceea ce ne
spune conştiinţa noastră, chiar dacă ar ﬁ să plătim pentru
rectitudinea ei.” Şi adăuga cu solemnitate: „Cine spune mereu
adevărul trebuie să ﬁe pregătit pentru suferinţă”.
Mediile prin care a trecut Mihai Drăgan (cel tîrgocnean
şi, îndeosebi, cel ieşean) i-au provocat destule nemulţumiri şi lau obligat să se aﬁrme prin contrast. Momentul istoric şi unii
dintre oameni i-au fost, în mai multe rînduri, potrivnici.
Încordarea lui îşi avea originea încă din perioada copilăriei
(ciudat, nu l-am auzit niciodată povestind o întîmplare fericită de
atunci) şi a adolescenţei. Tinereţea i-a intensiﬁcat-o, uneori pînă
la paroxism.
Scrisorile corectează imaginea idilică pe care, din
superstiţie, unii o au despre universitari şi despre intelectualii din
presă, nebănuind, mai ales în cazul celor dintîi, existenţa
rivalităţilor, a „împoncişărilor”, a certurilor dintre ei. Or, avem
în aceste pagini dovezi că domni lustruiţi de cărţi, în aparenţă
eleganţi (ba şi doamne ﬁne), care fac gargară cu fraze
moralizatoare, n-au cea mai elementară cinste suﬂetească, iar
vanitatea şi ura le inspiră impardonabile ticăloşii. Stresat şi
scîrbit de acţiunile lor josnice, cu nervii dezlănţuiţi, într-un
moment de paroxism, Mihai Drăgan îi/le numeşte „javre
didactice”, „scîrnăvii didactice”. Oricît de grele, de
neacademice, asemenea invective sînt uşoare prin comparaţie cu
răul concertat pe care cei încondeiaţi astfel i l-au făcut. Violenţa
cu care îi judecă e pe măsura suferinţei ce i-au pricinuit-o. O
poreclă sau o insultă nu-i tot atît de gravă ca o tentativă
►
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de linşaj profesional şi moral! Scrisorile conﬁrmă
tragica realitate din titlul Universitatea care ucide, dat de
prozatoarea Magda Ursache primului dintre romanele sale.
Pivotul biograﬁei intelectuale a lui Mihai Drăgan l-au
constituit – lucru pentru care poate ﬁ considerat norocos –
marii clasici. Cine ajunge să-i cunoască (iar el, în peste un
deceniu de seminarii, a făcut-o treaptă cu treaptă, lărgind
studiul în cursuri) are un sentiment special, comparabil cu al
alpinistului care a cucerit o cotă dintre cele mai înalte. Vederea
de pe culmi a unui peisaj (inclusiv al celui literar) excită,
entuziasmează, fortiﬁcă. Marii clasici sînt un teritoriu sacru,
inatacabil în oricare curriculă. Didactic vorbind, odată ce l-ai
ocupat, doar pensionarea sau moartea te mai poate scoate din
el. Neîndoielnic, siguranţa aceasta a inﬂuenţat
comportamentul criticului. „Dicţia” lui a devenit din ce în ce
mai fermă, pe alocuri apodictică şi cu evidente accente de
superioritate. Aceste manifestări nasc însă nu numai
admiraţie, ci şi ostilitate.
Dincolo de alura şi gesturile de o anume clasicitate pe
care le etala public, Mihai Drăgan era un om greu de mulţumit.
Mai tot timpul – frămîntat, hortativ, precipitat, susceptibil,
indignat, virulent, revoltat. Se aprindea repede, se zbătea
pentru orice, punea suﬂet în toate. Flacăra lui creştea sau
scădea în mod imprevizibil. Lua hotărîri aprige, se angaja la
cutare lucru, dar dacă nu-i ieşea ceva la socoteală, se răzgîndea
ori se reorienta. Variaţiile acestea meteorologice erau rele
pentru redactorul care i-a ţinut un loc în planul de sumar. Pe
scurt, nu era un colaborator confortabil, şi nu doar sub aspectul
respectării termenelor. De altminteri, oriunde a scris, mai
devreme sau mai tîrziu, s-au ivit discontinuităţi. Imperativ în
privinţa publicării anumitor articole, Mihai Drăgan ţinea prea
puţin seama de contexte, de oportunităţi, de urgenţe (în afară
de cea a propriei exprimări), de interesele divergente ale celor
ce alcătuiau o redacţie. Luptătorul nu admitea răgazuri, aşa că
– nu o dată – cînd observa vreo ezitare sau i se propunea o
amînare, muta articolul sau nota acolo de unde putea să
lovească mai repede, în concepţia sa, critica ﬁind un exerciţiu
de demonstrare a puterii şi o armă. Mai avea şi ideea că nu
trebuie să rămînă dator. „Măsură pentru măsură”, uneori şi
asupra de măsură! Pe unul trebuia musai să-l „jumulească” ori
să-i bage „un cui”, altuia să-i dea „o pleasnă”, iar pe cei
„ortomani” „să pună tunurile”. Folosea loviturile în forţă,
principala sa grijă ﬁind efectul lor: „ard”, zdruncină, năucesc
pe cine trebuie? Deşi cititor al lui Lovinescu, nu ţinea seama
de sfatul acestuia că „Spiritul polemic nu se cultivă la
temperaturi înalte, ci numai la temperaturi medii şi chiar reci”.
Hărţuirile, dinamitările, pregătirea „rachetelor” şi aruncările
de „bombe” îi dădeau satisfacţie, îl amuzau, dar după beţia
scurtă a loviturilor reuşite urmau îndoielile asupra eﬁcienţei
lor.
„O polemică – spunea Camil Petrescu – impune o mică
sforţare”. Zeci de polemici aproape înlănţuite înseamnă
negreşit o foarte mare sforţare, care duce la oboseală, la
„căderi”, la „pase proaste”, la boală. „Toată luna ianuarie –
îmi relata la 4 februarie 1974 – m-am simţit prost (aproape
zilnic la... policlinică). Şi mai rău, suﬂeteşte, dar mă
străduiesc zilnic să devin un ﬁlosof senin”. Cîteodată obţinea
seninătatea, însă n-o păstra prea mult timp.
Polemiştii sînt sau devin trişti. Ei se bucură cel mai
puţin de lecturile lor, pe care le fac cu nervii strînşi şi cu gîndul
la modul cum vor utilza greşelile depistate. Din tot ceea ce
citesc, adună „muniţie” pentru campaniile prezente şi
viitoare.
Mihai Drăgan n-a scăpat nici el de acest blestem. În
general, nu putea să iasă din ﬁgura omului serios, preocupat,
unidirecţional. Sesiza uşor comicul din diverse situaţii şi
aﬁrmaţii, nu-i ocolea pe glumeţi, era uneori tare în ironii,
„pişca” urzica, înţepa, avea acuitate, dar n-avea jovialitate.
Putea să surîdă, nu şi să rîdă. În două decenii de relaţii
apropiate, nu cred că l-am văzut barem o dată hohotind, în
schimb, cu fruntea plecată, concentrat – mai mereu.
Scrisorile sale sînt rareori (şi atunci, ici-colo, prin cîte
o observaţie) înveselitoare; din contra, multe din ele induc o
tensiune, ca să nu zic o nevroză. Transferă neliniştile
expeditorului asupra destinatarului, căruia i se cere să
acţioneze într-o chestiune sau alta şi să răspundă „neapărat”,
„urgent”, categoric. Chiar şi cînd aduc veşti bune au nişte note
alarmiste. Toate sînt scrise de mînă, cu stiloul, pe coli întregi
(numai la începutul corespondenţei noastre, cîteva, pe coli
îndoite). Literele sînt înalte, înclinate uşor spre dreapta, iar
între rînduri e totdeauna o distanţă care permite introducerea
unor completări la lectura de dinaintea expediţiei. Unui
grafolog i-ar ajunge o singură pagină pentru a-l caracteriza pe
autor drept un om de stil impetuos, convins de poziţia şi
atuurile sale, redutabil, care se supraveghează în permanenţă.
Debitul epistolar al lui Mihai Drăgan (aş putea vorbi
de o vocaţie episolară) era deosebit de puternic. De obicei
grăbit, scria „pe fugă”, ,,dintr-o suﬂare”, cîteodată la ore tîrzii,
în majoritatea cazurilor fără nici o ezitare de condei, făcea
sublinieri (cu una, două şi trei linii, ridicînd cota de atenţie),
adăuga „peseuri” peste „peseuri” şi „nota bene” (în maniera
didactică). Născut săgetător, nu-l interesau ornamentele, nu-l
terorizau repetiţiile, nu-şi oprea ﬂuxul ca să caute sinonimii.
Pe ansamblu, însă, variaţia nu lipseşte: înﬁerbîntări şi răciri,
iluzii, dezamăgiri şi iarăşi iluzii; entuziasme şi mîhniri,
accente epice şi accente lirice; contraziceri etc.

*

Note pe marginea unui epistolar

CONFESIUNI
- Secvențe dintr-un interviu cu Mihai Drăgan,
realizat de Grigore Ilisei (...) M-am născut într-o familie de ţărani cu o mare
dragoste de carte, cititori de cărţi de istorie şi de presă zilnică.
Dacă ar ﬁ putut merge la şcoli mai înalte, mama mea ar ﬁ devenit,
poate, învăţătoare, iar tata, cu siguranţă, profesor de istoria
naţională. El avea o pasiune neobişnuită pentru cunoaşterea şi
înţelegerea istoriei şi buna lui memorie, vădită în reţinerea
notelor esenţiale, precum şi darul nativ de a le expune simplu şi
logic, nu odată cu popasuri explicative, m-au atras, încă de copil,
spre o realitate pe care, atunci, o vedeam mai mult prin aburii
poveştilor. Mai ales întâmplările din istoria trăită (experienţa
tragică a ultimului război), povestite cu înclinaţia instinctivă de a
le aşeza într-un scenariu dramatic, mi-au dat emoţii şi au trezit în
mine, de timpuriu, curiozitatea de a cunoaşte şi de a înţelege
vremurile şi oamenii. (...) Într-o vară, aveam poate 12-13 ani, am
petrecut cu tata o excursie în munţi, pe Cireşoaia, Măgura şi până
spre Slănic Moldova, locuri istorice unde se desfăşuraseră lupte
grele în primul război mondial. Tot drumul ne-a povestit cu o
mare bogăţie de date şi cu o orientare uimitoare „în teren”
momente importante din acele timpuri. Îmi amintesc şi acum de
un fapt tulburător. Aﬂându-ne pe culmea muntelui Cireşoaia, tata
mi-a spus: „Aici a murit, apărând pământul nostru, şi un poet - Ion
Grămadă”. Tocmai această lecţie de istorie am regăsit-o
întocmai în paginile cărţii lui Const. Kiriţescu.
(...) Cum nu mă pot lăuda că am scris poezii la vârsta de
şapte ani şi că la zece ani mi-am descoperit vocaţia de critic
literar, îmi este, cred, îngăduit să spun că în şcoala generală şi în
liceu am fost un elev temeinic pregătit la istorie, interesul pentru
studiu în această direcţie ﬁindu-mi stimulat de la catedră de
profesorii mei. Este drept apoi să mărturisesc aici că tocmai
contactul cu istoria vie şi cu vicisitudinile ei m-au determinat să
„aleg” în cele din urmă literatura în care am găsit un refugiu şi,
totodată, un mijloc de existenţă spirituală. (...) Pentru mine,
lectura literară, ca refugiu în ﬁcţiune, a devenit o posibilitate de ami regăsi ﬁinţa adevărată, de a ﬁ eu însumi.
(...) Universitatea, cei cinci ani de studii ﬁlologice
(1955-1960), au însemnat, pentru mine, foarte mult. Opţiunea
deﬁnitivă pentru literatură m-a condus la lectura sistematică a
unor cărţi fundamentale, în primul rând a reperelor stabile din
cultura noastră, nefăcând o discriminare între studiul limbii şi cel
al literaturii, cum procedau, în spirit îngust, unii ﬁlologi locali.
Chiar dacă nu puteam obţine toate cărţile pe care aş ﬁ voit să le
citesc, Biblioteca Centrală Universitară „M. Eminescu” a devenit
pentru mine un simbol al libertăţii spiritului de a alege, o şansă
unică de a mă forma ca un intelectual, ca viitor profesor de Limba
şi Literatura Română. Fiecare din profesorii pe care i-am audiat la
cursuri – Const. Ciopraga, Şt. Cuciureanu, Al. Dima, D. Gaﬁţanu,
I. D. Lăudat, N. I. Popa, Th. Simenschy, E. Stere, A. Vraciu - ,
citindu-le totodată ceea ce tipăriseră mai înainte şi ceea ce
publicau atunci, mi-au fost, într-un fel, modele, în primul rând de
temeinicie şi de rigoare intelectuală, înţelegând prin acesta,
înainte de toate, o logică strânsă a expunerii şi o deschidere, pe cât
era posibil în acea vreme, spre funcţionarea liberă a spiritului
critic ce mă implica în spaţiul marii culturi şi al literaturii
naţionale, refuzând mistiﬁcarea ei. De aici mi-a fost uşor ca prin
lectură şi iniţiativă proprie să găsesc şi marele modele în critică şi
acestea au fost Maiorescu, Ibrăileanu, Călinescu, Vianu,
Lovinescu.
(...) O adevărată revelaţie pentru mine, ca proaspăt
absolvent al facultăţii, a fost cunoştinţa cu T. Vianu (cu prilejul
unei vizite a savantului la catedra noastră) şi posibilitatea de a ﬁ
discutat în două rânduri cu acest mare profesor care, sub o
glacialitate aparentă, ascundea un suﬂet ardent, dornic să
comunice mereu cu tinerii. (...) Această întâlnire a însemnat
pentru mine, la vârsta aceea, încă plină de nehotărâri, un îndemn

cu efect aproape miraculos.(...)
- (...) Am făcut mulţi ani şi critică literară de
întâmpinare (cronică, articol, recenzie), fără să am o rubrică
permanentă, dar prin natura preocupărilor de la catedră m-am
orientat mai mult spre istoria literară. Şi una şi alta presupun însă
existenţa spiritului critic şi acesta, deﬁnit scurt, este capacitatea
de a recunoaşte, de a analiza, a discerne şi a stabili valori. O
asemenea operaţie intelectuală, ﬁe că se aplică pe poezia lui
Eminescu, ﬁe pe aceea a unui contemporan, implică, în chip
automat, evaluare şi perspectivă istorică. În efortul ei de
cuprindere a totalităţii literaturii noastre, istoria literară,
concepută ca formă de cunoaştere şi ierarhizare a valorilor, are de
câştigat dacă o raportăm la critica de întâmpinare. Acesta din
urmă are ea însăşi de câştigat foarte mult dacă în formularea
judecăţilor de valoare nu se dispensează de perspectiva istorică.
Nu despart critica şi istoria literară de creaţie. Structura
operei literare nu poate ﬁ analizată şi recompusă într-o viziune
proprie fără imaginaţie critică şi un limbaj adecvat, dar nu în chip
obligatoriu pur literar. Critica, dacă nu abjură de la funcţia ei
esenţială, aceea valorizantă, este în primul rând o operaţie
intelectuală şi ea nu se poate dispensa de rigoare. Critica
transformată în fantezie critică şi speculaţie este un gen de
impresionism, dar nu întotdeauna din acela veritabil. Eseistica
devine atotstăpânitoare în cazurile când criticul vrea să şocheze
cititorii prin scriitură, dar şi prin cantitate, şi mai puţin prin idei şi
adevăr. Când nu ai timp să citeşti cărţile despre care vrei să scrii,
trebuie, în locul analizei, să inventezi, să fantazezi, ca să dai
repede articolul la publicat. De aceea, mă mir cum de unii pot să
scrie despre mai multe cărţi decât pot citi într-o săptămână sau
într-o lună!
- (...) spiritul critic presupune opţiune, de unde natura
lui primordial polemică. Toleranţa fără margini, numai ca să nu
supărăm spiritele conservatoare şi birocratice, îmi displace.
Critica este un act de cultură prin aspiraţia ei continuă de a se
delimita şi atunci spiritul polemic nu mai ţine de temperament; el
este o caracteristică a criticii, fermentul ei vital, un mod de a ﬁ
liber în opţiunile şi judecăţile tale.
Nu mi-am făcut niciodată iluzii că prin polemică se
poate ”impune mai repede o idee”, pentru că, de fapt, impunerea
oricăror idei este un act polemic. Tăgăduieşti ceva ca să poţi
aﬁrma altceva. Este posibil ca acei pe care i-am ”deranjat”,
ﬁindcă preferă ”spiritul lăudăcios” şi sentimentalismul desuet,
să-mi ﬁ atribuit ceea ce Dv. numiţi ”voluptatea confruntării”.
Într-un cuvânt, polemica înseamnă, ca act de cultură, dreptul la
controversă şi aceasta presupune, în chip automat, să admiţi, ca
metodă, dialectica în căutarea adevărului. (...) Polemica
înseamnă democraţie.
(...) Toţi marii noştri critici (şi nu numai) din trecut, de
la Maiorescu şi Ibrăileanu, până la Lovinescu şi Călinescu, şi-au
susţinut ideile prin luptă, acceptând înfruntarea ca o condiţie
indispensabilă a însăşi existenţei şi identităţii lor intelectuale.
(...) Istoria literară (pe care n-o despart de critica
literară) oferă, din punctul meu de vedere posibilităţi mai mari de
construcţie, organicitate şi stabilitate. Aşa se explică şi faptul că
de un deceniu şi mai bine am investit mult timp şi energie
intelectuală în coordonarea colecţiei „Eminesciana”(ce apare la
Editura ”Junimea”), colecţie care, pentru a ﬁ ceea ce şi-a propus
să ﬁe, are de urmat, în continuare, un plan realist şi sistematic,
gândit în perspectivă, dincolo de capriciul întâmplării şi al
improvizaţiei. Alături de reeditarea unor exegeze importante sau
de-a dreptul fundamentale, precum Opera lui M. Eminescu de G.
Călinescu, de atenţia necesară se vor bucura studiile unor tineri
înzestraţi, care au dovedit deja, prin articole şi studii parţiale, că
pot contribui la împrospătarea receptării critice a operei
eminesciene.
(Interviu aparut mai întâi în ”Convorbiri literare” nr.12
(1216), decembrie 1987 și reluat în volumul Convorbiri,
taifasuri, divanuri, portrete, Editura Doxologia, 2015).
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inamic şi inventiv, în permanentă căutare a
unui proﬁl deﬁnitoriu, în condiţiile unei
oferte festivaliere concurente excedentare –
şase festivaluri de teatru concomitente la Bucureşti în luna
octombrie, un răstimp, e adevărat, propice, cu vreme încă
blândă şi plăcută, tocmai bună pentru setea de artă a celor
dornici să se întoarcă în sălile primitoare –, Fest(in) pe Bulevard
şi-a îmbogăţit anul acesta oferta spectaculară cu reprezentaţii
din şapte ţări (România, Republica Moldova, Germania,
Bulgaria, Croaţia, Coreea de Sud, Argentina), de pe trei
continente (Europa, Asia, America de Sud). Oferind publicului
39 de spectacole în unsprezece zile, şi-a multiplicat şi şi-a
intensiﬁcat reuniunile de reﬂecţie artistică, printr-o tematică de
acută
actualitate şi relevanţă, şi-a diversiﬁcat relaţiile
parteneriale şi a adăugat un plus de eleganţă şi vizibilitate prin
prezenţa Andreei Marin, ca prezentatoare, şi prin parteneriatul
cu BNW (Automobile Bavaria Group), care a adus ultimele
modele ale celebrei mărci în serviciul invitaţilor, ca la marile
manifestări internaţionale. Oricum, preocuparea constantă a
conducerii
teatrului de a-şi
atrage, asigura şi forma
categoriile de public e evidentă în strategiile
constante, dar şi în tematica ediţiilor, care
urmăreşte de ﬁecare dată criza, atât de frecventă
în diferitele domenii ale vieţii, ţinând de însăşi
esenţa existenţei şi generând intense conﬂicte
dramatice. Interesând, prin implicaţiile inerente,
grupuri numeroase de oameni.
Axată anul acesta pe criza pubertăţii,
criza adolescenţei, manifestarea a ţintit mai cu
seamă publicul tânăr, categorie umană într-o
vijelioasă schimbare, prin transformările
ﬁziologice şi psihologice multiple, dar şi prin
adaptarea şi integrarea în noua eră digitală.
Extrem de mobili, cu neaşteptate impedimente interioare,
reaşezări şi disfuncţii ale relaţiilor cu familia, grupul de colegi
şi de prieteni, cu diﬁcultăţi în dezvoltare şi în încadrarea socială,
adolescenţii devin enigme pentru cei din jur, de multe ori,
izolaţi şi însinguraţi. Au noi deprinderi, aşteptări şi complicaţii,
probleme şi predilecţii adesea greu de sesizat, de acceptat şi de
urmat de generaţiile mai vechi.
Tineretul – mai cu seamă, preadolescenţii şi
adolescenţii – au devenit o prioritate în investigaţia de toate
tipurile şi, ﬁreşte, în abordarea dramatică, dar şi în aceea
spectaculară. De aceea, tema centrală a festivalului a antrenat
nu numai o suită de criterii care au ghidat repertoriul
reprezentativ, realizat de cele trei selecţionere, directoarea
teatrului şi a festivalului, Marinela Ţepuş, Raluca Rădulescu şi
Narcisa Mocanu, ci şi dezbateri teoretice, între care, aceea
moderată de Cristina Rusiecki, intitulată Teatru.Versiunea 20,
referitoare la vârstă şi la particularităţile ei psiho-sociale, în
care şi-au adus contribuţia experţi ai crizei – scriitoarea Simona
Popescu, psihologul şi scriitorul suprarealist Sebastian
Reichmann, regizorii Alexander Hausvater – care a făcut ample
referiri şi la experienţa lui de viaţă –, Ion Mircioagă şi tânărul
Alexandru Mâzgăreanu. Festivalul a păstrat aceeaşi structură
complexă cu şase secţiuni, care vădesc preocuparea pentru
diversitatea ofertei repertoriale, în dorinţa de a-şi atrage şi
mulţumi un public cât mai numeros: Bulevardul comediei,
Premiere în FEST(in), Invitaţi speciali, Criza adolescenţei,
Text sau pretext, Evenimente conexe (spectacole de stradă,
coordonate de Mihai Lungeanu, casting de public, expoziţia
de fotograﬁi a Mariei Ştefănescu, cu imagini din montările
Nottara, spectacole-lectură la Librăria Cărtureşti-Verona,
lansări de carte de teatru, In memoriam, care a comemorat marii
actori, pe George Constantin, Ruxandra Sireteanu, Petrică
Popa, şi deopotrivă, Vedeta de lângă tine, care a celebrat artişti
îndrăgiţi, aﬂaţi în activitate: Alexandru Repan, Catrinel
Dumitrescu, Ion Haiduc, Anda Caropol.
Teatrul Nottara a găzduit şi Întâlnirile AICT.ro,
moderate de Oltiţa Cântec, preşedinte al Asociaţiei
Internaţionale a Criticilor de Teatru din România. S-au dezbătut
probleme de prim interes ale breslei, Critica de teatru între print
şi on line şi, în directă legătură cu tema festivalului, Teatrul
pentru adolescenţi, o nişă în expansiune. Secţiunea, devenită
tradiţională, Bulevardul comediei, a beneﬁciat de un juriu,
alcătuit din spectatori ﬁdeli şi avizaţi ai teatrului, prezentaţi pe
larg de Andreea Marin, în deschiderea manifestării, care a
prefaţat şi a instaurat totodată atmosfera colocvială şi apropiată,
în care s-a desfăşurat dialogul direct cu publicul, după
paisprezece dintre reprezentaţiile din ﬁecare seară. Toate
acestea au transformat teatrul într-un spaţiu intim şi primitor, al
întâlnirilor priteneşti, oferind spectatorilor o atmosferă aparte,
îmbietoare la vorbă şi la exprimarea opiniilor.
Spectacolele s-au desfăşurat la Teatrul Nottara, în cele
două săli, la Teatrul Ţăndărică, la Teatrul Odeon, la Teatrul
Naţional I.L.Caragiale, la Teatrul Act, la Institutul Maghiar
Balassi şi în autobuz, la Librăria Cărtureşti-Verona. Ceea ce
probează vocaţia teatrului Nottara spre deschidere, asocieri,
reciprocă recunoaştere între instituţii. Bine strunit şi precis
executat de echipa de organizatori, întregul mecanism
festivalier a funcţionat impecabil de-a lungul celor
douăsprezece zile încărcate, cu toată multitudinea lor de
evenimente. În spectacolele stradale, în plină zi, actorii au
întâmpinat trecătorii, instaurând ad hoc sărbătoarea, jocul şi
discuţia despre teatru…
La
festival au participat
trei
teatre
din
Chişinău, dând seamă de arta scenică a basarabenilor.
Invitat special, Teatrul de Revistă Ginta Latină, aﬂat într-o
relaţie specială, foarte apropiată, cu Nottara, a deschis seria de

Diriginta obtuză şi răuvoitoare sau Forurile, preşedintele
demagog, judecătorul, poliţistul etc. sunt răspunzători de
rătăcirea şi decăderea fetei, de traumele suferite – viol, avort,
droguri – şi tovărăşiile distrugătoare şi, în ﬁnal, de sinuciderea
ei. În rolul Puştoaicei, a ieşit în evidenţă talentul Alexandrinei
Grecu, nominalizată şi ea pentru interpretare feminină, studentă
în anul întâi la actorie, la Universitatea din Sibiu, dar şi
constantul devotament al trupei, care a secondat-o cu dăruire.
Această prezenţă remarcabilă a teatrelor basarabene,
cuprinzând arealul teatral românesc pe întinderea sa istorică,
prefaţează sărbătorile Unirii, în care, nu întâmplător, Nottara se
implică devotat, de bună vreme.
Tot din secţiunea Criza pubertăţii, criza adolescenţei
a făcut parte spectacolul Somnambulism, producţie a Teatrului
Nottara, de autoarea rusă Iaroslava Pulinovici (traducere:
Bogdan Budeş), în care vârstei imaturităţii şi bulversărilor
existenţiale îi aparţine nu numai ﬁul familiei, ci şi indecisul,
şovăielnicul, neisprăvitul lui tată, Slava. Scenograﬁa Rodicăi
Der materializează frământările personajelor şi oscilaţiile lor
abulice, tortura morală în faţa unor adevăruri greu de dus.
Volute bizare răsucite ca nişte şerpi sau monştri
încadrează scena, ridicat ameninţător pe un teren
contorsionat şi vălurit, presărat cu crucile
Doina MODOLA
cimitirului, având în centru un soi de tablă cu
anunţuri anulate prin linii. După moartea soţiei,
Slava, interpretat cu forţă interioară de Ion Grosu,
aﬂă că băiatul pe care l-a crescut nu e ﬁul său. Natură
amorfă şi nesigură, e cu totul nepregătit (cine n-ar ﬁ
?) să digere şi să gestioneze această năucitoare
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noutate. Vestea îi răstoarnă echilibrul, oricum precar,
ADOLESCENŢII ÎN PRIM-PLAN
se apucă să bea în neştire, neglijându-şi nu numai
datoriile familiale, ci şi pe acelea profesionale, care îi
asigură existenţa. Bunăvoinţa colegilor (Karl Baker,
Sorin Cociş) nu-l ajută cu nimic, în ciuda prieteniei, sincerităţii,
înţelegerii lor.
Meritul tânărului regizor Alexandru Mâzgăreanu este
nu numai acela de a ﬁ conturat foarte exact caracterele, ci şi
acela de a ﬁ decupat ferm situaţiile şi a le ﬁ dozat cu măiestrie. A
rezervat studiului şi relevării motivaţiilor o atenţie deosebită,
izbutind să surprindă nociva împletire de iresponsabilitate,
amărăciune, dezamăgire de sine şi de ceilalţi a protagonistului.
Rănit şi ultragiat în ce are mai ﬁresc, paternitatea, Slava, care nu
a excelat vreodată nici ca părinte, nici ca soţ, se trezeşte singur,
neajutorat în cele mai elementare îndatoriri casnice şi menajere.
Şi, mai cu seamă, devastat de indecizia poziţiei sale, a rolului
său. Ce îi este el băiatului? Ce datorii îi revin? Ce să facă cu el?
Cum să procedeze ? Ce să-i spună? Pe de altă parte, Maksim (
credibil reprezentat de tânărul Iulian Mihai Cristea, elev în clasa
a IX-a la Liceul de artă, prin simplitatea şi interiorizarea lui
necontrafăcută) nu are nici o vină în toată tărăşenia. E un băiat
bun, aﬂat la o vârstă oricum diﬁcilă, strivit de moartea mamei,
fără apărare, aparent inert, în realitate, paralizat, teriﬁat
de
ce
se întâmplă. Şi fără vreo alternativă de viaţă.
Năucitoarea veste că Slava nu e tatăl lui, depăşeşte puterea lui de
înţelegere. Abătut cum e, nu prinde sens în capul şi în conştiinţa
lui acest adevăr. Scenele de confruntare cu Slava îl dezvăluie,
îngrozit, blocat în faţa avalanşei de neînţeles a noutăţilor şi a
izbucnirilor neobişnuite şi insuportabile ale acestuia. Orfan,
confuz şi neajutorat, vulnerabil, ﬁreşte că nici el nu e în stare să
se descurce în noua situaţie. Se însingurează, fuge de la
şcoală, îi e groază de orice companie. E incapabil să facă faţă
frământărilor,
dezvăluirilor şi agresivităţii tatălui, duşmăniei
montată la noi, Oscar şi Tanti Roz de Eric-Emmanuel Schmitt,
sale involuntare şi inconştiente, care transferă asupra lui
în regia lui Petru Vutcărău, în care actorii s-au remarcat nu
resentimentele şi umilinţa de care băiatul nu e vinovat. Şi îl
numai prin dramatismul partiturilor, ci şi prin rostirea literară
alungă.
Dar sentimentele ﬁliale ca şi acelea paterne sunt un
îngrijită şi prin jocul ﬁresc şi tulburător. Tânărul interpret al lui
teren mult mai adânc, mai plin de legături, de hăţişuri, de
Oscar, Ştefan Bouroşu, a fost nominalizat, de altfel, pentru
imponderabile şi afecte neştiute decât poate cuprinde raţiunea,
interpretarea plină de prospeţime şi candoare, în tandem cu
orgoliul,
ﬁe el rănit. E uimitoare intuiţia şi cunoaşterea de viaţă a
inimoasa lui prietenă, Tanti Roz, – întruchipată cu discretă
tânărului regizor, capacitatea lui de a decela nuanţele, de a doza
omenie de Ala Menşicov – care a încercat din răsputeri, cu cele
timpii, pauzele, lucrurile nerostite sau oprite în ultima clipă.
mai fanteziste trucuri, să-l aline în suferinţă. Cadrul realizat de
Toată
această latură dostoievskiană a conﬂictului e condusă cu
Tatiana Popescu, luminat alb-ceţos, ireal a reprodus atmosfera
subtilitate şi siguranţă.
de spital şi de boală incurabilă, febrilă şi insidioasă, în care
Momentul bulversării existenţei sale prin decesul
apariţiile deznădăjduite şi stângace ale părinţilor băiatului
soţiei
e
pentru
Slava şi unul al examenului de conştiinţă, care îl
(Laurenţiu Vutcărău, Inna Colbasiuc), sau ai fetei (Iuliana
copleşeşte,
năvăleşte
intempestiv asupra lui, sufocându-l,
Vornicescu, Dan Melnic), ca şi ale doctorului Duserdolﬀ
amintindu-i
propria
lui
inﬁdelitate şi eschivare de la datoriile
(Anatol Guzic) nu fac decât să sporească anxietatea micului
familiale,
incapacitatea
lui
de a ﬁ fost acolo cu suﬂetul întreg.
suferind în faţa sfârşitului implacabil. Doar prezenţa micuţei
Propriul
adulter
nu
îl
lasă
să
ridice piatra, îl afectează, căci, la
Peggy Blue (fragilă, naturală şi copilăroasă, Ştefania
rândul
său,
a
fost
necinstit,
josnic
şi poltron. Iar acum nimic nu
Vutcărău), pe care tot el o îmbărbătează, mai aduce o rază de
se
mai
poate
îndrepta
sau
curăţa.
Totul
rămâne confuz, murdar,
căldură repede trecătoare înaintea întunericului necruţător, în
compromis.
Slava
nu
se
descurcă
nici
în vechea lui relaţie
care, nevârstnic şi speriat, Oscar exersează, ca într-un funest joc
amoroasă,
care
se
destramă
precipitat
tocmai
acum, deşi are
accelerat, viaţa netrăită şi înfruntă îngrozit marea trecere.
prilejul
să
se
legalizeze.
Copleşit
de
frământările
sale şi de
Teatrul Naţional Satiricus I.L.Caragiale a evoluat cu
complicaţiile
în
care
s-a
trezit,
eroul
fuge
îngrozit
de
Puştoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de veşnic tânărul
perspectiva
oﬁcializării
legăturii,
dispărând
şi
cufundându-se
dramaturg şi om de teatru Mircea M. Ionescu, o piesă în care
în
alcool.
Şi mărturisindu-şi, la strâmtoare, epuizarea
eroina cade victimă neînţelegerilor părinţilor, care o sacriﬁcă în
suﬂetească
şi
evaziunea.
Crenguţa Hariton a realizat în Alla,
războiul conjugal, iar după despărţire, o abandonează în voia
iubita
răbdătoare
şi
neconsolată,
care descoperă marele eşec al
sorţii, ﬁecare văzându-şi de ale lui, risipindu-se în lume. În
aspiraţiilor
sale
matrimoniale,
exact
pe când lucrurile păreau să
regia lui Sandu Grecu, monologul devine un spectacol muzical,
se
rânduiască
prin
intervenţia
destinului.
Actriţa şi-a surprins
cu o distribuţie numeroasă, înscenând relatarea, în care scenele
eroina
cu
sensibilă
înţelegere
şi
nuanţare,
atât în afecţiunea
de grup sunt animate şi deﬁnite de dans. Rând pe rând, mama
ei
tandră
şi
profundă,
dornică
de
stabilitate
şi ocrotire, cât şi
(Natalia Caraman), arţăgoasă, plină de ură pentru fostul soţ,
în
iritarea
în
faţa
absurdităţii
situaţiei
şi
a
reacţiilor
haotice ale
etalându-şi amanţii (Eugeniu Matcovschi, Artiom Oleacu) fără
celui
iubit.
Stenică,
echilibrată,
chibzuită
şi
plină
de
bunăvoinţă,
jenă, dezmăţat, în faţa fetei şi expunând-o la molestări, Tatăl
după ce programase plină de speranţă viaţa lor comună,
(Alexandru Crîlov), cu ambiţiile lui pripite, lipsite de tact şi
împreună
cu copiii (avea şi ea o fată), eroina rămâne
răbdare, dezertând repede de la obligaţiile paterne, după ce se
descumpănită
şi profund dezamăgită de epava în care se
recăsătoreşte, Bunica (Nina Toderico), rece, dură şi agresivă,
transformase omul iubit.
Antrenorul de tenis (Roman Mălai), progresiv neimplicat,

spectacole cu comedia neagră, My darling Missis Kronky de
John Patrick, în regia directorului instituţiei, Mihai Ţărna
(semnatar şi al ilustraţiei muzicale), care, la începutul
festivalului a adresat cuvinte emoţionante publicului, ca şi
colaboratoarea şi soţia sa. Bizuit pe un umor aparte, în care
scenograﬁa lui Adrian Suruceanu a avut o contribuţie aparte,
graţie ingeniozităţii de a crea un spaţiu dărăpănat,
în
neîncetată surpare, spectacolul a amuzat prin şansa
protagonistei, întruchipată cu bonomie de Lilia Bejan, de a
dejuca fără voie, dar salutar şi sistematic, urzelile sinistre ale
unei şleahte de infractori înrăiţi – cărora le-au dat chip pitoresc
Ion Munteanu, Alexandru Rusu, Dana Rusu-Ciobanu, Nicu
Ţărna, Vitalie Jacota –, prin simpla ei bună-credinţă şi
generozitate, cu totul străină de primejdiile puse la cale.
Înscrise în tema crizei, celelalte două trupe din
Republica Moldova au avut în centrul conﬂictului copilăria
nefericită, spulberată, prin cruzimea destinului implacabil sau
din inconştienţa şi iresponsabilitatea părinţilor. Teatrul
Eugène Ionesco s-a prezentat cu faimoasa piesă, adesea
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ntrasem în top. Învinsesem culisele, eram de acum artist de Piatra Neamţ.
Domesticit şi cu deplină încredere în forţele mele, în muncă, în talentul ﬁscutenist.
La Piatra Neamţ munca era obligatorie, forţată şi sfântă, mai ales noaptea, când
liniştea şi inspiraţia se îngemănează. Noaptea, numai noaptea, la repetiţiile de noapte statornicite
de Iani Cojar, fără plata sporului de stres, de periclitate, ne înnobila talentul. Ne rămânea timp
suﬁcient, să întârziem până la cinci dimineaţa la „Ceahlăul”, la taclale, glume şi nebunii potrivite
profesiei şi vârstei. Când auzeam „ora închideriii” ne ridicam cu greu şi ﬁecare se trăgea spre
culcuşul lui.
Toţi locuiam împrejurul teatrului. Coman avusese grijă să ne aibă aproape. Dimineaţa la
ora 9 începeau repetiţiile şi el, directorul Ion Coman, stătea în cabinetul său după perdea şi
monitoriza pe cei ce întârziau 5, 10, 15 minute. Ne-a lecuit de întârzieri prin penalizări la salar, 10,
15, 20%. Scandal, proteste, degeaba. Ne-a domesticit repede şi degrabă. Dimineaţa la 8.30,
puteam ﬁ văzuţi în colţ, la alimentara, vis-à-vis de teatru, cu sticlele de lapte la gură ca nişte
trompetişti, spălându-ne maţele de otravă. Intram în teatru bâiguind şi numai ce auzeam glasul
frumos timbrat al lui Traian Stănescu prin culisele teatrului, eu nu-mi bârfesc directorul meu,
slogan care de cele mai multe ori ajungea la urechile omului, care oricând se putea aﬂa în spatele
nostru, şi atunci cineva ca să ne atragă atenţia striga tare „să trăiţi tov. director” şi acesta era, de
obicei, Cristian Vasile, regizorul tehnic.
Timpul s-a scurs în clepsidră şi a venit ziua când m-am hotărât să mă aciuez în trupa
Teatrului Naţional din Iaşi.
Directorul Ion Coman aﬂând de intenţia mea, şi cum repetam în Vulpoiul din Răzvan şi
Vidra, s-a interesat când este programat concursul la Iaşi, şi-mi pune vizionare. Iar am sfeclit-o, ce
mă fac? Trebuia neaparat să obţin cumva un certiﬁcat medical... la Coman nu era de joacă, atunci
când era vorba de teatru şi despre programul teatrului.
Un prieten, medic ieşean, abia ieşit de pe băncile facultăţii, mi-a propus să mă opereze ca
să-mi dea certiﬁcat medical. Coman avertizase pe toţi medicii prieteni, că-i dă pe mâna securităţii,
dacă îndrăznesc cumva să-l saboteze cu actorii şi, cu toate că doctorii erau prieteni cu noi, nu s-a
încumetat nimeni să treacă peste avertismentul lui Coman. M-am hotărât să mă operez de
amigdale. M-am înfăţişat doctorului, i-am spus că vreau să plec la Iaşi, că am probleme cu gâtul.
Fornăiala mea era un indiciu că ceva nu-i în regulă medical, marele specialist, mi-a atras atenţia că
nu sunt probleme şi nu e cazul. Am insistat, am vrut neaparat, proﬁtând de o pauză la teatru,
minţeam şi…
După câteva zile vizionare! Vitcu lipsă! E operat. Ce are; ceva cu gâtul, dar în câteva zile
se face bine şi vine. Cred totuşi că directorul meu ştia tot. Nu era omul să înghită orice minciună,
era tot timpul informat de tot. Ştia ce se întâmpla în teatrul lui şi în toate teatrele din ţară.
A dat un telefon la Iaşi, era prieten cu Lazăr Miscovici, un mare manager de teatru, aﬂă că
s-a ţinut concursul şi că un actor de la Piatra a fost admis.
Cu gâtul umﬂat, cu bucuria în suﬂet şi cu transferul în buzunar m-am prezentat la
secretariatul teatrului. Coman n-a vrut să vorbească cu mine, a trecut pe lângă mine fără să se uite.
Am continuat repetiţiile, s-a ţinut în sfârşit vizionarea şi totul a fost foarte bine. Am realizat un
Vulpoi de top; iar felicitări, iar cărţi de la Sandu Lazăr cu urări de noroc „în noul tău teatru”, cu
mulţumiri din partea directorului pentru realizarea rolului(!)
Ultima premieră a stagiunii '66-'67, Răzvan şi Vidra în regia lui Gabriel Negry, cu Olga
Bucătaru şi Cornel Nicoară în rolurile principale.
Lumea din teatru se pregătea de vacanţă. Înghesuială mare la casieria teatrului, la uşă şi
prin apropiere, Ion Coman. Coman era peste tot, printre noi, şi era şi când nu era. Ştia tot.
Ajuns la rând mi s-a înmânat un plic mare. Deschid plicul şi amuţesc. În plic găsesc
decizia prin care eram premiat şi avansat la categoria II-a, lucru rar petrecut în Teatrul românesc,
la acea dată. Mi-au dat lacrimile, m-am apropiat de Coman, mi-a întins mâna şi mi-a mulţumit
pentru serviciile aduse teatrului. Aveam remuşcări. Eu, care i-am făcut atâtea neplăceri (şi nu eram
singurul), eu, care l-am jignit cu voie, sau inconştient, sunt premiat în bani şi ridicat în rang…!
M-am apropiat din nou de el, m-am uitat rugător în privirea lui întrebător-mirată, mi-a
întins din nou mâna şi mi-a urat succes. Era obişnuit cu trădările actorilor, prietenilor şi femeilor!
Eu am fost un actor iubit, cultivat şi răsplătit cu prisosinţă de directorul Ion Coman, Edy
Covali şi Al. Lazăr - consultant apropiat al lui Coman. Îndrăgostit până la totală dăruire de
colectivul Teatrului Tineretului, dintotdeauna şi din toate timpurile.
Decizia directorului Ion Coman de a mă avansa la categoria II-a după trei ani şi jumătate
de activitate a însemnat pentru mine primul titlu de glorie şi de recunoaştere practic a calităţilor
mele.
Ani de zile câţiva actori apropiaţi ca vârstă au cerut directorului Teatrului Naţional cu
insistenţă să nu-mi ﬁe recunoscută decizia lui Coman şi să ﬁu adus în rândul lor cu salariul; actori,
care de altfel, atunci când nu le ieşea ceva prin talent şi har, o trăgeau spre băşcălie, lucru care îl
practică şi astăzi. N-am ţinut seama de ei şi mi-am urmat crezul în studiile postuniversitare de la
Piatra Neamţ.
La mai bine de jumatate de secol de la debutul meu din Teatrul Tineretului, mă gândesc
cu recunoştinţă la cei care au cultivat în noi, în mine în special, dragostea pentru frumos prin teatru,
pentru Teatru, şi pentru actorie. Atât cât mi-a stat în puteri le-am urmat exemplul şi am considerat
Teatrul Tineretului dintotdeauna trambulină de lansare a tinerilor actori şi la cursurile mele de la
Universitatea de Arte din Iaşi i-am rezervat un capitol important.
Rămână veşnică amintirea pionierilor teatrului românesc instruiţi la Piatra Neamţ sub
direcţia celui mai mare şi mai împătimit om de teatru, omul care şi-a sacriﬁcat totul din viaţa lui
privată pentru Scenă şi slujitorii ei talentaţi - ION COMAN.
Septembrie 2017
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unoscut-am, în viața mea de critic, feluriți oameni de condei. Unii, aparent mai
placizi, lăsându-și creațiile să-și urmeze soarta, alții, dimpotrivă, grijulii peste
poate, forțând roata destinului. E greu de spus al cărui atu e mai eﬁcient. Mai
forte. Pentru operațiunea de delicată cântărire nu prea avem instrumente de maximă ﬁnețe.
Putem măsura însă gradul de atașament al autorilor la producțiile pe care inspirația lor
le-a născut. Printre cei cu instinct de cloșcă, dacă expresia nu supără, iubindu-și scrisul peste
poate, George Genoiu căuta cu o tenacitate rară să-și facă loc. Putea deveni agasant cu modul
ăsta de a insista, numai că dramaturgul credea cu adevărat în valoarea scrierilor sale.
Le corcolea, le dorlota, făcea orice ca să le făurească o punte spre succes. Uneori i-a
reușit și piesele lui au făcut o oarecare carieră scenică. Altele n-au depășit stadiul de
efemeride. Sunt piese de modă veche, înfășurate în jurul unui discurs etic ce nu evită
schematismul. Câtorva, ca să folosim o metaforă, le priește trecerea prin „veranda verde”.
Păcat că nu e o postură de durată.
Dacă scriitorul pe atunci băcăuan m-a abordat, fără să mă cunoască, e pentru că mi-am
făcut-o, vorba aia, cu mâna mea. Scrisesem, în revista ieșeană „Cronica”, un comentariu
eseistic la un volum de teatru cu semnătura lui Genoiu, ceea ce autorului, mereu la pândă, navea cum să-i scape. Așa încât s-a grăbit să îmi trimită un mesaj de mulțumire. Un mesaj, și
încă unul, și alte drame și comedii, vădind o spornicie neistovită. Îți trebuiau resurse, nu
glumă, să faci față. Mi-aduc aminte, am fost nevoit la un moment dat, ca să-mi trag suﬂetul, să
invoc o problemă medicală. Reală, ce-i drept, nu inventată. Dar alimentîndu-i, probabil, lui G.
G. accesele de mizantropie.
Omul părea sociabil, dar te amăgeai dacă îl socoteai prietenos. Spurcat la gură, avea
cinismele lui și se simțea „fericit în singurătate”, într-o lume de gregarioți și pănărămoși.
O lume slută, dar, sub condeiul înțepător și buruienos, cum naiba să ﬁ fost altfel?
Stimate domnule
FLORIN FAIFER,
Am încercat să vă abordez telefonic, pentru a vă mulțumi sincer. Comentariul
dumneavoastră din revista „Cronica” mi-a creat o reală satisfacție deoarece a fost prima
reacție a unui critic literar, iar evaluările estetice le-am receptat cu interes, ﬁind diferite de
ale celor care au discutat textul pieselor respective în raport cu spectacolul.
Mă folosesc de acest prilej pentru a vă transmite gândurile mele de recunoștință,
însoțite de urări de sănătate și succese în activitatea de istoric și teoretician al teatrului pe
care o desfășurați cu aplicație și devoțiune.
Cu sincere sentimente de sitmă și prețuire,
George Genoiu
Bacău, 30 octombrie 1989
[scrisă la mașină, cu semnătura în cerneală albastră]
București, 8.12.94
Către Stimatul DOMN
FLORIN FAIFER,
M-a bucurat faptul că v-a reținut atenția piesa oferită spre lectură. „Împăcare târzie”
se adaugă dramelor „Decepții și tracasări” și „Fericit în singurătate”.
Regret sincer că vă confruntați cu o situație delicată, pe care doresc s-o depășiți cât
mai curând posibil.
Trăim vremuri care ne duc la concluzia că te simți fericit în singurătate, spre a te
regăsi și salva de imbecilizare gregară și deriziune.
Ne-a mai rămas speranța în gentilețea unor semeni precum DUMNEAVOASTRĂ.
Vă doresc tot binele.
Sincere urări de sănătate,
George Genoiu
[scrisă pe un formular de adrese cu antetul Fundației Culturale Rampa și Ecranul, al cărei
director general era]20 aprilie/2002
Către domnul
Florin Faifer,
Conform înțelegerii, vă expediez exemplarul făgăduit, însoțit de urări sincere de sănătate!
Dacă o să găsiți de cuviință să-mi sugerați unele observații, vă rog să le comunicați. Pentru
vol. III, consacrat spectacologiei, vă rog să propuneți o colaborare. Despre cartea lui
Bogdan Ulmu puteți scrie?
Cu mulțumiri,
George Genoiu
N.B. Paște fericit, cu sănătate și împliniri dorite.
G.G.
[scrisă pe un formular de adrese cu antetul Fundației Culturale Rampa și Ecranul, al cărei
director general era]
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RENCONTRES
MUSICALES
INTERNATIONALES
„GEORGES ENESCO”
(Paris, octombrie 2017)

ntr-un Paris ce te amăgea că toamna va ﬁ eternă,
caldă, îmbătată de culoare, cu forfota
bulevardelor şi relaxarea din cafenele, din
parcuri, a avut loc al patrulea Festival de muzică franceză şi
românească din secolele 20 şi 21. Asociaţia Noesis Arts et
Culture, Societatea muzicală franceză Georges Enesco,
Societatea editorilor şi autorilor de muzică (SEAM),
Institutul Cultural Român din Paris, Muzeul naţional

Î

secolului 20. Impresionantă a fost întîlnirea cu pianistul şi
profesorul Corneliu Gheorghiu. Discipol al profesoarei
Florica Musicescu, interpret şi pedagog recunoscut în
România, unde a activat pînă în 1978, preţuit în Franţa,
Corneliu Gheorghiu dovedeşte şi acum, la 93 de ani, o
admirabilă şi reconfortantă tinereţe spirituală, o memorie
excelentă, simţ al umorului, înţelepciune.
Standul de cărţi publicate în România, traduse în imba
franceză, a oferit alte mărturii despre muzicienii români
intraţi în cultura Franţei şi a lumii - Enescu, Lipatti,
Gheorghiu.
Organizarea ireproşabilă, implicarea mass-mediei din
Franţa (tv Mezzo, revistele Opéra Magazine, La Lettre du
Musicien, Cadences, Radio Classique), din România (TVR
Iaşi, Radio Iaşi) participarea substanţială ca pianistă în
concurs şi în festival i-au conferit Alinei Pavalache, director
artistic, calitatea de suﬂet şi „cap limpede” al tuturor
acţiunilor muzicale de la Paris. Un festival necesar,
important, reuşit.

Alex VASILIU

ÎNTÂLNIRI ȘI SIMPOZIOANE
"George Enescu" din Bucureşti, Conservatorul de muzică
Claude Debussy, Şcoala Normală de muzică Alfred Cortot au
contribuit la organizarea unui adevărat festival-concurs la
care au participat muzicieni valoroşi din generaţia tînără,
aﬁrmaţi pe scenele europene.
Demnă de preţuire este ideea organizării concursului de
canto „George Enescu”, o competiţie ce provovează creaţia
camerală pentru voce şi pian a compozitorului românofrancez, iar prin secţiunile rezervate amatorilor luminaţi
oferă prilejul veriﬁcării, al ieşirii la rampă celor care studiază
arta cîntului vocal doar din pasiune. Ascultînd concurenţii
din Franţa, China, Elveţia, Coreea de Sud, Rusia care au
prezentat în faţa juriului lieduri şi melodii de Enescu, arii din
opere, am constatat nivelul ridicat de pregătire muzicală ce
le-a permis să pronunţe corect textele în limba română, să
interpreteze cu o bună tehnică vocală şi sensibilitate opus-uri
romantice, impresioniste sau contemporane. Nu mă sﬁesc să
subliniez că unii concurenţi amatori au lăsat impresia stabilă
că erau studenţi la clasa de canto a unei instituţii de
învăţămînt muzical superior, ceea ce spune multe despre
pasiunea, dorinţa de a cînta a ﬁecăruia şi nivelul profesional
al dascălilor. Una dintre melodiile lui Enescu prezentă în
programul de concurs al multor tineri a fost Eu mă duc,
codrul rămîne, cea mai apreciată interpretare aparţinînd
chinezoaicei Liga Y, căreia i s-a acordat premiul I.
Din juriul prezidat de mezzo-soprana Viorica Cortez au
făcut parte soprana Leontina Văduva, regizoarea Anda
Tăbăcaru, baritonul Florin Estefan, directorul Operei
Naţionale Române din Cluj, compozitorul Henry Naﬁlyan,
consilier artistic al concursului şi festivalului, profesori la
Conservatoare din Franţa.
Programele din Festivalul de muzică franceză a
secolelor 20 şi 21 au creat imaginea clară a momentului
stilistic în care s-a integrat Enescu-autorul de muzică pentru
voce şi pian, moment dominat de Fauré şi Ravel. În concertul
de la sala Colonne am ascultat-o pe soprana Sarah Defrise cu
o minunată interpretare a lied-ului Silence, iar mezzosoprana Antonia Cosmina Stancu a cîntat cu eleganţă şi
profunzime Le desert.
La împlinirea unui secol de la naşterea pianistului şi
compozitorului Dinu Lipatti, concertul a cuprins o serie de
lied-uri ale sale, interpretate de tenorul Daniel Magdal.
Absolvent al Universităţii de Arte din Iaşi, aﬁrmat pe scene
europene de operă (de vizionat şi ascultat înregistrările sale
de pe Youtube), Daniel Magdal a demonstrat din nou calităţi
vocale, tehnică şi înţelegere a spiritului muzicii lui Lipatti.
Alina Pavalache, directorul artistic al Întîlnirilor Georges
Enesco, a programat şi o interpretă din Franţa, Jennifer
Coursier, care a interpretat lied-ul Parole. A fost un omagiu
neaşteptat, parcă premonitoriu, adus compozitorului Liviu
Dănceanu, care s-a stins după cîteva zile (26 octombrie).
Unul dintre cele mai impresionante momente ale
festivalului de la Paris a fost recitalul susţinut de violonista
Clara Cernat şi pianistul Thierry Huillet. Interpreţi apreciaţi
în marile centre muzicale din lume, cei doi au reuşit versiuni
de mare acurateţe stilistică şi velocitate tehnică a Poemului
de Ernest Chausson, a Sonatei opus 25 în la minor în caracter
popular românesc.
Trei mini-expoziţii cu documente legate de viaţa şi
creaţia lui Dinu Lipatti şi Corneliu Gheorghiu au menţinut
permanent publicul în ambianţa istorică şi muzicală a
Bucureştiului, Romanului şi Parisului din prima jumătate a

SIMPOZIONUL DE
MUZICOLOGIE DE LA
NICOSIA (CIPRU)

O

bişnuit să asculte în sala de concert şi de
spectacol sau prin mijlocirea înregistrărilor
capodopere ale creaţiei academice
europene şi americane, publicul nu ştie mai nimic despre
tradiţia muzicală balcanică, despre actualitatea componistică
din acest spaţiu etno-cultural. Este de remarcat din nou, cum
se întîmplă tot mai des, paradoxul necunoaşterii valorilor
spirituale reprezentînd zone megieşe românilor, în folosul
produselor comerciale lipsite de calitate introduse în
circuitul mass-media de persoane fără nici o competenţă. La
noi în ţară, cultura tradiţională şi modernă din Balcani este
aproape total ignorată, în condiţiile interferării creatoare
dovedite, cu elemente din cultura românească. Iaşul este
oarecum privilegiat deoarece prezentări şi comentarii pe
această temă au avut loc în luna iulie 2013, cînd facultatea de
muzică a Universităţii Naționale de Arte "George Enescu" a
organizat conferinţa „România muzicală şi culturile
învecinate”. Au participat atunci muzicologi din aproape
toate ţările balcanice.
Cea mai recentă întîlnire (6 - 10 septembrie) a
cercetătorilor din multe ţări a fost organizată de Asociaţia
regională pentru studierea muzicii din Balcani în colaborare
cu Programul muzical al Departamentului de Arte al
Universităţii Europene din Cipru, cu susţinerea Centrului
cipriot pentru studiul şi cercetarea muzicii. Sesiunile paralele
găzduite în trei din modernele săli de curs ale Universităţii
Europene din Nicosia au pus în lumină teme generale în care
au fost incluse comunicări. Iată cîteva titluri: Arta muzicală
în Balcani - tradiţie, inﬂuenţe, noi
orientări; Muzica veche din
Grecia: mitologie şi dramă;
Concepte ale teoriei muzicale din
Anticihitatea greacă pînă în
prezent; Tradiţiile muzicale orale
în comunităţile italo-albaneze
din Sicilia şi Calabria;
Paleograﬁe, interpretare şi
educaţie în muzica bizantină şi
post-bizantină; Studii culturale şi
sociologice în zonele balcanică şi
mediteraneană; Muzica în
lagărele de concentrare greceşti
din timpul celui de-al doilea
război mondial şi din perioada
1947-1955; Muzica şi ideologia
în fostele republici iugoslave;
Relaţia est-vest şi rolul muzicii
instrumentale; Cîntecele
liturgice ca punct de legătură
între Bizanţ şi Lumea
Occidentală.
Deschiderea
organizatorilor spre subiecte

vizînd raportul tradiţie-modernitate ca mod de păstrare a
identităţii spirituale s-a concretizat şi prin includerea în
programul simpozionului a comunicării despre muzica
arhaică din Balcani - sursă de inspiraţie a compozitorului şi
improvizatorului rus-bulgar Anatoly Vapirov, comunicare pe
care am avut surpriza plăcută să o susţin în faţa unui mare
număr de cercetători inocenţi în privinţa creaţiilor lui
Vapirov, dar care au ascultat cu multă atenţie şi, ulterior, miau cerut informaţii suplimentare, înregistrări. A fost un prilej
important de a ﬁ subliniată întîietatea României în genul
etno-jazz, primele înregistrări în acest stil ﬁind realizate de
pianistul Jancy Körössy împreună cu cvintetul său la
Bucureşti în 1956. Toate comunicările s-au bucurat de mare
interes din partea cercetătorilor sosiţi din Austria, Croaţia,
Georgia, Italia, Germania, România, Israel, Bulgaria,
Elveţia, Liban.
Au fost prezentate creaţii ale celor mai importanţi
compozitori greci din secolul XX: Mikis Teodorakis, Manos
Hadjidakis sau Manolis Kalomiris. Am dat numai trei
exemple. Din România au participat Elena Şorban şi Bianca
Temeş (Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj),
Laura Vasiliu, Loredana Iaţeşen şi Alex Vasiliu
(Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Iaşi),
Nicolae Gheorghiţă şi Costin Moisil (Universitatea
Naţională de Muzică, Bucureşti).
Pentru că fenomenul mondializării are ca efect
negativ estomparea tot mai accentuată a caracteristicilor
naţionale, efect întărit de media audio-video care urmează
o nefericită politică de difuzare cu predilecţie, nu
întotdeauna justiﬁcată, a culturii pop anglo-americană,
aceste adevărate congrese de muzicologie au meritul de a
face cunoscute valorile arhaice şi moderne din zona
Balcanilor, care, oricum, de aproximativ patru decenii,
inﬂuenţează în mod considerabil artele vizuale şi arta
muzicii. În special în Europa. Difuzarea tot mai frecventă a
celor mai recente ﬁlme artistice şi documentare la posturi
importante de televiziune este un argument greu.
În cele opt zile petrecute în Cipru am remarcat în
primul rînd legătura dintre temele de cercetare propuse la
simpozionul de muzicologie şi viaţa de zi cu zi. Din cele 21
de posturi de radio, cîte am recepţionat, numai unul
transmitea exclusiv muzică europeană preclasică şi clasică,
restul difuzau folclor grec şi cipriot. Muzică pop americană,
foarte puţină. La fel de important, în localuri, în magazine, în
mijloace de transport se auzea, cînd radio-urile erau
deschise, destul de rar, tot muzică folclorică din această
zonă. Discret, fără să agreseze urechea şi atenţia cuiva, aşa
cum se întîmplă în România. Există în Cipru regula,
respectată de toată lumea, de a se cultiva muzica naţională.
Sigur că aﬂuenţa considerabilă a turiştilor străini contribuie
la păstrarea de către gazde a identităţii proprii cu mijloace, să
le numesc mirene, ale civilizaţiei cipriote moderne. Aceasta
a fost o potrivită introducere pentru cei care, la fel ca mine, au
ascultat comunicările participanţilor la simpozionul de
muzicologie.
De menţionat este că unii muzicologi pe care iam cunoscut la Nicosia nu se mărginesc la studiul teoretic al
muzicii religioase de factură bizantină, ci o interpretează în
cadrul unor formaţii instrumental-vocale. Şi mai important,
alţi teoreticieni au alcătuit ediţii discograﬁce de patrimoniu
menite să ilustreze şi să tezaurizeze multe pagini de scriitură
din trecute veacuri, pagini care ar ﬁ rămas, altfel, între
coperţi de carte. Trebuie să remarc prezenţa operei lui
Dimitrie Cantemir în studiile unor participanţi la
simpozionul de la Nicosia. Cunoscut şi respectat cercetător
german, Ralf Martin Jagger, pe parcursul conferinţei
initulate Opinii despre transmiterea şi transculturalitatea
muzicii în estul mediteranean, a avut ca elemente de referinţă
scrierile despre muzică rămase de la Dimitrie Cantemir. Ar ﬁ
fost interesant şi cu atît mai convingător dacă temele
comentate de R.M. Jagger ar ﬁ
fost însoţite de exemple muzicale.
Lipsa înregistrărilor la aproape
toţi cei care au prezentat
comunicări a redus puterea de
convingere a textelor, chiar dacă
întrebările şi discuţiile ce au urmat
comunicărilor s-au dovedit
incitante.
Studiul benedictin al
tradiţiei muzicale arhaice, laice şi
de cult, comentarea solid
argumentată a evenimentelor
politice fundamentale pentru
istoria muzicii din secolul XX,
orgoliul temperat, dar justiﬁcat, cu
care au fost evocate personalităţile
creatoare din Cipru şi din Grecia
pot ﬁ considerate motive de
interes, demne de a ﬁ luate ca
exemplu de toţi cei competenţi în
a valoriﬁca istoria şi prezentul
muzicii din zona pe care o
reprezintă.

● ARTE
Sorina BĂLĂNESCU

EMIL COȘERU
FAȚĂ CU ROLURILE SALE

L

conservator, al ieșenilor de atunci. În memoria subiectivă,
ﬁrește, a spectatorului care eram atunci și am rămas pînă acum,
Emil rămîne tulburător prin adevărul sugrumat de emoție al
artistului Treplev-Coșeru, trup și suﬂet cu personajul lui
Cehov, într-un spectacolul gîndit și întrupat cehovian, prin
noutatea muzicală a tratării. A contat, de la bun și promițător
început, șansa de a lucra cu regizori mari, aﬂați la început de
carieră. În regia Cătălinei Buzoianu, Emil a jucat și comedie
tinerească, antrenantă, de copii amuzați de jocul în care se lasă
conduși. Alte două debuturi regizorale, importante pentru viața
teatrului românesc, îl au ca interpret solidar cu valorile
generației sale: Anca Ovanez ( cu Războiul vesel de Goldoni, tot
în '69) și Cristian Hadji-Culea (cu Tango de Mrožek, în 1978;
peste ceva ani, nu va ezita să-l distribuie, cu folos pentru
reprezentație, în Baronul din Azilul de noapte). A urmat o serie
întreagă de spectacole semnate de Buzoianu, Ovanez și HadjiCulea, unde junele-prim Coșeru (de dramă, dar și de comedie)
este o prezență demnă de luat în seamă. Doi regizori din altă
generație îi datorează și ei succesul debutului (sau al aproapedebutului): a fost un Borkin memorabil în Ivanov,
spectacolul fără cusur al lui Ovidiu Lazăr (1988), iar
Irina Popescu-Boieru l-a văzut, cu ochi sigur în David
Cutrere în Orfeu în infern de T.Williams (1991), în
Avocatul acuzării din Spectatorul condamnat la moarte
de Matei VIșniec (1992), și în Trigorin din Pescărușul
(1992).
 Răbdător, nevînător de roluri, soldat disciplinat în
front, Emil Coșeru a fost ( și este) actorul care citește,
pentru ﬁece rol, cît și regizorul. La întîlnirea cu un rol sau
altul, Emil Coșeru, unul dintre actorii cei mai cultivați,
vine după ce a aﬂat cît mai multe despre autor, despre
epocă, despre eroul dramatic, chiar dacă regizorul aduce
o altă viziune asupra piesei; actorul știe să se supună
privirii care unește toate resorturile în spectacol, drept
care nu-l contrazice pe responsabilul reprezentației,
pentru că așa se cuvine, în interesul teatrului.
Dacă n-a cerut și nu cere roluri, rolurile vin spre
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colțișor, sufocat practic de nișe, de mobilele vechi, de dantele și
abajururi, simbolizând astfel atmosfera cotidiană apăsătoare de care
vrea să se despartă, după moartea soțului ei, însăși atoateștiutoarea,
tiranica Violet. Nu întâmplător Iuliana Vîlsan își asumă și sarcina de
a elabora lighting-designul spectacolului, manifestându-și, și în
acest chip, preferința pentru luminile joase, folosite întru marcarea
atmosferei de sfârșit de lume care coboară asupra familiei. Vegheată
de Violet zi și noapte, chiar și după antologica scenă a mesei de
pomenire, admirabil susținută de întreaga distribuție, când se
realizează aparentul transfer forțat de putere dinspre Mamă către
Fiică. Către Barbara care va trebui să își recunoască - la masa tristă,
singuratică, contrapunctică din ﬁnal - înfrângerea, acceptând că cea
mai puternică, adevărata șefă, rămâne pe mai departe Mama.
Excelentă ideea punerii în fereastră, pentru câteva secunde, a mamei
etern și atoate veghetoare.
Ajuns la vârsta deplinei sale maturități artistice, Vlad
Massaci își pune semnătura aurită pe un superb spectacol de actori,
așa cum nu mai prea există astăzi prin Teatrele din România. Odată
cu Ținutul din miezul verii, Vlad Massaci realizează un simbolic arc
peste timp, regăsindu-și și desăvârșindu-și stilul minuțios de lucru
cu actorii, așa cum s-a mai manifestat el, cel mai pregnant în
Aniversarea (Festen), din anul 2009, de la Teatrul Nottara.
Firește, spectacolul cu Ținutul din miezul verii se
recomandă în primul rând ca unul al extraordinarei actrițe c Rodica
Negrea, deținătoarea desăvârșită a rolului Violet. Interpreta Mamei,
puțintică la trup, căreia nu-i scapă nimic, aﬂase într-o eternă stare
discursivă. Impresionează vocea, rostirea căutat împiedicată,
atenția acordată ﬁnalurilor de cuvinte, valorării bizare a unor silabe,
intonația aparte la care face apel actrița. Impresionează deopotrivă
gestica mecanică, deliberat supradimensionată cu care Rodica
Negrea își înzestrează personajul. Avem de-a face cu un autentic
vârf de sarcină în explozia din momentul mesei de pomenire, atunci
când s-au acumulat nenumărate indicii că
Mama e pe punctul de a pierde deﬁnitiv partida.
De notat și ﬁgura cvasi-îmbufnată, perfectă
disimulatoare a satisfacției victoriei din ﬁnal. O
victorie plătită cu prețul maxim al spulberării în
mii de arșice posibile a familiei.
Însă Ținutul din miezul verii este
deopotrivă spectacolul Andreei Grămoșteanu,
curajos distribuită de Vlad Massaci în rolul
Barbarei. Firește, o cunoșteam dinainte pe
Andreea Grămoșteanu, îi recunoșteam talentul
de actriță de comedie și de raﬁnată interpretă de
roluri secundare. Acum ni se revelează
puternică, de-a dreptul fulminantă în Barbara.
Andreea Grămoșteanu punctează excelent nu
numai în momentele de confruntare dintre
personajul ei și acela al Mamei, ci și în clipele de
descumpănire, atunci când nu știe cum să
managerieze neprevăzutul din propria ei
familie.
Andreea Grămoșteanu este excelent gardată de
Dana Dembinski- Medeleanu (Mattie), de felul

a vremea căderii frunzelor, taman în ziua cînd
calendarul îi anunța o rotunjire de ani civili,
actorul nu-și permite răgazul privirii înapoi:
era prea-ocupat de Bătrînul, rolul pe care a-l duce la București,
pe scena Festivalului de Teatru Național, în Măcelăria lui Iov,
spectacolul lui Radu Afrim, iar la Naționalul din Iași, peste alte
cîteva, puține, zile, avea să se confrunte cu umbra lui George
Vraca și Toma Dimitriu (Emil Coșeru era prea tînăr să-i poată
vedea pe viu la Naționalul bucureștean), care dăduseră ﬁor
tragic frămîntărilor mitologicului Manole Crudu, în Moartea
unui artist de Horia Lovinescu.
Emil Coșeru ține de stirpea actorilor care știu să
rămînă frumoși, sﬁdînd ﬁlele nemiloase din agendă, în orice rol
unde un regizor ori altul îl așează. Ca spectator de cursă lungă
însă țin să alipesc imaginea actorului de un anume rol . În
toamna lui '69, am avut norocul să asist la un dublu și
semniﬁcativ început de carieră - călcau cu dreptul în teatru
regizoarea Cătălina Buzoianu și actorul Emil Coșeru cu
Pescărușul, spectacol care n-a prea fost pe gustul, destul de

bsolut lăudabilă ideea regizorului Vlad Massaci
de a propune destoinicei conduceri a Teatrului
Mic introducerea în repertoriu a piesei
americanului Tracy Letts Ținutul din miezul verii. Între paranteze ﬁe
spus, Gelu Colceag merită elogiile noastre pentru faptul că din
ianuarie încoace, deși instituția pe care o conduce de puțină vreme se
confruntă cu condiții de joc nu tocmai favorabile, a izbutit cel puțin
trei premiere remarcabile. Celor deja comentate cu Deșteptarea
primăverii și cu Karamazovii, adăugându-li-se aceasta cu Ținutul
din miezul verii - un spectacol de mare impact artistic care valoriﬁcă
scenic cu totul remarcabil un text extrem de à l américaine, scris de
Tracy Letts. Actor de profesie, deținător al unui premiu Tony pentru
evoluția lui dintr-un spectacol cu celebra scriere a lui Edward Albee
Cui îi e frică de Virginia Woolf, căruia sus-menționata piesă i-a adus
și un premiu Pullitzer pentru dramaturgie.
Piesa, căreia i se pot găsi antecedente în felul în care își
concepea scrierile pentru teatru Eugene O' Neill până la cel în care a
scris Sam Sheppard, a mai ﬁgurat în repertoriul unei instituții de
spectacole din România. E vorba despre Teatrul Național Vasile
Alecsandri din Iași pe scena căruia a fost montată de Claudiu Goga
(atunci s-a jucat sub titlul Acasă, în miezul verii), ocazie pentru
actrițele Mihaela Arsenescu-Werner și Doina Deleanu să
strălucească în rolurile Violet, respectiv Barbara. Să ne reamintim și
că, în ﬁlm, cele două roluri principale au fost jucate de Merryl Streep
și Julia Roberts.
Vlad Massaci a avut la dispoziție o nouă traducere datorată
Smarandei Nicolau. A intervenit drastic și cu bune rezultate în text, a
operat consistente reduceri la capitolul replici și acțiuni nu tocmai
necesare, fără a afecta defel nici substanța dramaturgică, nici cea
dramatică a partiturii, nici consistența rolurilor. A conceput o
versiune incandescentă a întâmplărilor consumate sub acoperișul și
între pereții casei unei familii strânse peste noapte, cu ocazia
dispariției și morții neașteptate a Tatălui, un poet obscur, aﬁrmat
cândva prin anii '60 și uitat curând după apariția unui volum ce îl
recomanda drept o voce promițătoare, dar și profesor universitar
socotit de toți, în primul rând de soția sa, Violet, ca ﬁind unul
mediocru, fără vocație. Sau obligat să devină astfel, șters, de tiranica
lui nevastă.
Într-un interval limitat de timp, asemănător celor 24 de
ore din tragedia clasică, familia este supusă unor deconturi absolut
devastatoare. Ies la iveală nu doar relația chinuitoare dintre mama
tiranica, dependentă de droguri, atoateștiutoare, și cele trei ﬁice cu
vieți și destine dintre cele mai încâlcite, ci și tot felul de detalii
biograﬁce absolut senzaționale. Socotite până atunci de toți secrete
zăvorâte sub tot felul de lacăte, dar pe care le cunoștea în amănunt
autoritara Mamă. Piesa, o succesiune bine dozată de lovituri de
teatru, surprinde, așadar, crepusculul, momentele de extincție ale
unei familii care, de altminteri, de multă vreme nu mai putea ﬁ
numită astfel.
Vlad Massaci gestionează și discret și eﬁcient respectiva
succesiune de dezvăluiri aiuritoare. Își aﬂă un prim aliat de nădejde
în decorul Iulianei Vâlsan care învinge, rând pe rând, toate
servituțile spațiului de joc extrem de restrâns de care dispune la ora
actuală Studioul Teatrului Mic. Exploatându-i la maximum ﬁecare

actor și-l scot din rînd cu oferte, care ispititoare, care ﬂasce,
toate însă marcînd sigur un traseu sinuos. Lista lungă a rolurilor
jucate, toate pe scîndura Naționalului ieșean ( de care s-a
despărțit numai în cei doi ani de profesorat în Italia),
impresionează prin diversitate. Actorul însuși constata amuzat
că din portofoliu îi lipsește partitura lui Romeo (mai lipsesc,
zicem noi, și alte posibile prestații cu roluri din Shakespeare).
Junele-prim place la public, place criticilor, dar, la un
moment dat, se produce declicul trecerii spre vîrsta maturității
artistice (nu biologice). Aș pomeni aici rolul Marchizului de
Posa (în Don Carlos de Schiller, în regia lui Dan Nasta, 1980),
Cain (din Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă de Horia
Lovinescu, în regia Nicoletei Toia, 1985) și, mai ales, personajul
principal din Epitaf pentru George Dillon de John Osborne, în
regia Nicoletei Toia, 1985). Actorul schimbă optica
spectatorilor caliﬁcați: comentatorii-meseriași constată cu
satisfacție că junele prim merită să ﬁe urmărit în detaliile jocului
cu mult mai multă atenție. Și dacă paradigma critică își schimbă
direcția, lui Emil Coșeru i se alocă spații mult mai întinse de
comentariu, cu folos pentru actor și pentru public.
Din lungul șir de spectacole în care a jucat și joacă, la
loc sigur, printre preferatele mele, rămîne Smirnov din Ursul
cehovian (în regia lui Ion Sabdaru, din 2004), un Urs nervos,
furios, convingător (și... comic, fără apăsări în farsă). Actorul
aducea în scenă adevărul credibil pe de-a-ntregul, nu
vodevilesc, al personajului gata să schimbe sfada cu neajutorata
văduvă într-un duel, pe viață și pe moarte).
În spațiul maturității, unde nu refuză oferte
îndrăznețe, care îi pot pune la încercare ori descoperi noi valențe
actoricești, actorul își lucrează cu migală și credință rolurile din
piesele puse în scenă de Alexander Hausvater (din 2002), una
mai neașteptată decît cealaltă. De la Teibele încoace, Hausvater
zdruncină zdravăn deprinderile pașnice ale lucrului cu actorii curios, aceștia se întrec a ﬁ distribuiți de Hausvater, pentru
exercițiul energetic anterior spectacolului, pentru felul în care îi
(supra)solicită.N-ar ezita să accepte și partituri mici, dacă
regizorii aduc garanția unor viziuni originale. Nu se dă bătut,
dacă i se propun roluri grele, solicitante și ﬁzic.
Actorul nu-și permite răgazul unor pauze dedicate
momentelor aniversare. Îl țin în priză și nu-i permit să iasă din
ritm alte oferte, pe care, cu siguranță, le dorește cît mai
solicitante. Cînd și dacă o să-și ia un moment de respiro, o să aﬂe
că ceea ce face cu devoțiune și talent pe scena Naționalului din
Iași, de ceva ani încoace, nu poate trece neobservat.

Mircea MORARIU

ACTORIA
LA PUTERE
în care punctează momentele de criză Mădălina Ciotea (Karen) și
de Valentina Popa (Ivy). Foarte bun Ionuț Vișan (Charles jr.) în
surprinderea personalității asﬁxiate a micului Charles; cu totul
remarcabil Mihai Călin în Bill, tatăl veșnic amorezat de
adolescente, o apreciabilă miniatură actoricească izbutește în
secvența rugăciunii ratate Claudiu Istodor (Charles); rețin atenția
deopotrivă Cuzin Toma în rolul bărbatului aﬂat în neostoită
disponibilitate sexuală; tot mai sigură pe mijloacele de expresie
speciﬁce profesiei Silvana Mihai (Jean) și cu o prezență de efect
Cezar Grumăzescu în Șeriful.
Exact cât și ceea ce trebuia muzica și ilustrația muzicală asigurate
de Bibi Vongehr.
'
Teatrul Mic din București- ȚINUTUL DIN MIEZUL
VERII de Tracy Letts- Traducerea-Smaranda Nicolau- RegiaVlad Massaci- Decoruri, costume și light design- Iuliana VîlsanMuzica originală și ilustrația muzicală- Bibi Vongehr- CuRodica Negrea, Andreea Grămoșteanu, Valentina Popa,
Mădălina Ciotea, Dana Demebinski-Medeleanu, Silvana Mihai,
Mihai Călin, Claudiu Istodor, Ionuț Vișan, Cuzin Toma, Cezar
Grumăzescu, Viorica Mureșanu- Data reprezentației- 28
octombrie 2017
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„CHEMĂRI
SPRE MÂNTUIRE"

D

e trei veacuri şi peste tustrele pătrimi, de când
moaştele Cuvioasei Parascheva au poposit în
cetatea Iaşilor prin strădaniile luminatului
voievod Vasile Lupu, cinstirea acestei Sﬁnte, emblemă şi simbol ale
Moldovei şi României Ortodoxe, a îmbrăcat slava unuia dintre cele
mai impresionante pelerinaje creştine ale Europei. În acest an,
2017, celebrarea de la 14 octombrie , aﬂată într-un crescendo de la
un an la altul, a cunoscut un nou moment strălucitor. Cântărilor cele
bătrâne, troparului şi altor imnice creaţiuni, ce răsună de ﬁecare dată
la Sărbătoarea Cuvioasei Parascheva în agora ieşeană, intonate de
slujitori şi pelerini laolaltă, pslamodiind aidoma cetelor sﬁnţilor şi
îngerilor din ceruri, li s-au alăturat, încununând evlavia, sonorităţile
Oratoriului „Chemări spre Mântuire, Pelerini la Sfânta
Parascheva", lucrare componistică semnată de un raﬁnat plăsmuitor
de muzică, compozitorul Viorel Munteanu. O diademă melodică a
împodobit cu splendoarea ei sărbătoarea. Ca într-o albie de ﬂuviu în
ţesătura melosului se regăsesc acorduri cu parfume de vechime,
logodite cu altele noi, ivite din imaginaţia fecundă a acestui făuritor
de frumuseţi compoziţionale. Toate acestea se înlănţuie melopeic în
straiul de brocart, cu ﬁr de mătase, aur şi argint, al oratoriului,
lucrare vocal-simfonică prezentată în primă audiţie, în seara zilei de
16 octombrie 2017, pe scena istorică a Teatrului Naţional din Iaşi,
într-un spectacol de ţinută şi vibraţie, cu mulţi protagonişti, ca într-o
altă ipostază a pelerinajului şi în faţa unui public select, ce fost-a
cutia de rezonanţă a iradierii acelei stări fără de pereche, cea a
căutării Mântuirii. Oratoriul compus de acest muzician suit pe
platoul înalt al măiestriei artistice, având în palmaresul său o operă
întinsă, policromă şi polifonică, cu un diapazon larg, de la
compoziţiile corale la cele camerale, până la compoziţiile vocalsimfonice şi simfonice, reprezintă o culminaţie a creaţiei sale şi, în
acelaşi timp, se înscrie ca o preţioasă pagină a muzicii de gen.
Oratoriul lui Viorel Munteanu urmează celor două compuse de
Paul Constantinescu, „Patimile şi Învierea Domnului", oratoriu
bizantin de Paşti, şi „Naşterea Domnului", oratoriu bizantin de
Crăciun.

Lucrarea lui Viorel Munteanu închinată Cuvioasei
Parascheva este însă prima creaţie vocal-simfonică românească
inspirată de viaţa şi faptele unei ﬁguri sacre. Floarea adusă în dar
Sﬁntei şi Bisericii nu şi-a deschis întâmplător înmiresmata ei
corolă pe pajiştea viu smălţuită a creaţiei lui Viorel Munteanu.
Oratoriul este fructul rodit ﬁresc în curgerea anotimpurilor
creatoare ale meşterului de la Iaşi. Născut la Reuseni, satul
bucovinean în care Ştefan cel Mare şi Sfânt a ridicat o biserică în
amintirea morţii tatălui său, ucis de Petru Aron, Viorel Munteanu a
crescut în cultul tradiţiilor voievodale, în constelaţia cărora muzica
psaltică ocupa un loc însemnat. Acolo a auzit copilul scăldat în
iubirea de Dumnezeu cum se urzeşte monodia „Letopiseţului de la
Putna" şi ce-a ascultat i-a îmboldit inima să cuteze şi el a-i da glas.
Mai târziu, după temeinicele studii muzicale de la Iaşi, şi din Italia,
de la Academia „Santa Cecilia", unde l-a întâlnit pe Roman Vlad,
admirabilul său mentor, în vremea când îşi căuta vitejeşte drumul şi
amprenta proprie, Viorel Munteanu s-a îndreptat cu pasiune spre
izvoarele muzicii psaltice. A cercetat în profunzime zăcămintele
muzicale aurifere ale Şcolii de la Putna, cu al ei corifeu, Evstatie
Protopsaltul. A găsit aici mari satisfacţii estetice, dar şi surse pentru
demersul său componistic, ce se contura cu tot mai multă
proeminenţă. În 1980 a dat la iveală o compoziţie de referinţă nu
doar pentru creaţia proprie, ci și pentru muzica românească cultă a
timpului, „Glasurile Putnei", poem pentru orchestră de coarde şi
cor bărbătesc. Distinsă cu Premiul „George Enescu" al Academiei
Române, creaţia a deschis o fereastră şi a revelat, într-o epocă de fel
prietenoasă cu acest tezaur, splendoarea comorilor muzicii noastre
psaltice, uitate şi troienite de vreme. A redat aceste bijuterii
publicului într-o transpunere originală, apelând şi la un alt izvor la
fel de bogat, cel al folclorului. Ancestralele motive au fost
înveşmântate de compozitor în haina contemporaneităţii, arătânduse în minunata şi nestinsa lor frumuseţe, una a purităţilor
paradisiace. Peste ani, boltind un arc în timp, compozitorul a
călătorit deseori în grădina înﬂorită a muzicii psaltice şi a făurit, în
monturi noi, prin herotofanie, piese cu tematică religioasă, în
cuprinderea cărora motivele cele de demult şi-au sporit substanţa şi
expresivitatea ca urmare a ingeniosului apel la contribuţia sunetelor
şi acordurilor orchestrale şi a multiplicării vocilor, în rostiri când
contrastante, când contrapunctice. Ilustrative sunt în acest sens
„Triptic psaltic", „Suita a II-a de Crăciun", „Strop de ler".
Şi pe acest tărâm, drumul compozitorului a fost unul suitor.
Culmea pe care a urcat se proﬁlează în înălţimea sa prin acest
Oratoriu. Fiind o operă sumă a acestei direcţii a creaţiei sale
componistice. Viorel Munteanu a realizat, cum el însuşi o
mărturiseşte, o frescă muzicală, în lăuntrul căreia se regăsesc în
înnoită transcripţiune sonorităţi imnice bizantine, îmbrăţişate
organic cu plăsmuiri sonore originale, smerite rugi pe versuri de
Eminescu, Blaga, George Popa, sau pe stihuri ale preoţilor

cartea de teatru

Constantin Sturzu şi Sever Negrescu. În cele cinci tablouri ale
Oratoriului sunt înfăţişate muzical şi dramatic căile Mântuirii, pe
care pelerinii le străbat călăuziţi de Sﬁnţi, între care în prim plan se
aﬂă Cuvioasa Parascheva. Căile devin prin forţa de transﬁgurare a
muzicii urcuşuri spre cer pe scara virtuţilor. Oratoriul s-a dorit a ﬁ,
cum s-a destăinuit compozitorul, o ofrandă componistică. Viorel
Munteanu a izbutit să o întrupeze la capătul a trei ani de trudă
încordată. A compus ca sub puterea unui dicteu divin şi s-a găsit tot
timpul în faţa partiturii într-o stare de rugă, ca un creştin care
încearcă să se mântuiască prin actul jertﬁtor al creaţiei. Este postura
caracteristică pentru creatorii care abordează subiecte ale sﬁnţeniei.
Ruga a generat suﬂul necesar unei asemenea lucrări. Doar aşa a fost
cu putinţă a semăna în miezul notelor muzicale sâmburele evlaviei,
cel în stare a aprinde în ascultători focul comuniunii şi a crea prin
sunete atmosfera înălţării împreună la ceruri.
O astfel de ambianţă a domnit în acel ceas şi mai bine al
primei audiţii a Oratoriului „Chemări spre Mântuire, Pelerini la
Sfânta Parascheva" din sala Teatrul Naţional din Iaşi. Protagoniştii
spectacolului s-au transpus cu toată ﬁinţa trăirii sacre. Starea lor de
smerenie şi iluminare celestă s-a transmis pe de-a întregul mulţimii
ascultătoare, ce-a răspuns prin gând şi faptă „Chemărilor spre
Mântuire". S-a iscat minunat o hlamidă ce i-a cuprins pe toţi cu
lumina ei cerească. Dinspre scenă sau fosă, din lojile din apropiere,
unde erau dispuşi unii dintre interpreţi, pornea o horă a sunetelor şi
în dănţuirea acesteia se prindea toată suﬂarea. Împreunarea cea
fericită s-a datorat în primul rând compozitorului Viorel Munteanu,
dar şi artiştilor care s-au ridicat la altitudinea de spiritualitate a
momentului. E vorba de Orchestra Filarmonicii „Moldova", Corul
Academic „Gavriil Muzicescu", al aceleiaşi instituţii, dirijat de
Doru Petru Morariu, Corul „Byzantion" al Universităţii de Arte
„George Enescu" Iaşi, dirijor Adrian Sârbu, Corul de copii „Muzica
Viva", dirijor Daniela Doroşincă, soliştii Ana- Maria Donose,
Daniela Goria, Mihaela Blându, Petru Pavel, Daniel Mateianu,
Adrian Sârbu, recitatorul preot Mircea Stoleriu, conducătorul
artistic Daniel Oroşanu, regizorul Victor Zaharia, regizorul videodesign Andrei Cozlac. Nu mai puţină recunoştinţă se cuvine
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei sub patronajul căreia s-a
săvârşit fapta aceasta însemnată.
Am împărtăşit cu toţii, protagonişti şi ascultători, bucuria
unei seri memorabile, ce se va răsfrânge îndelung şi adânc în
suﬂete. Compozitorul Viorel Munteanu a reuşit să ne dăruiască, ca
un veritabil dăruitor ce este, această operă importantă. Făgăduise să
o ofere Bisericii Moldovei în 2014, la jubileul de 70 de ani de viaţă.
A spus atunci, la primirea din partea Mitropolitului Teofan a „Crucii
Moldave", că se va ruga mult să-i dea Dumnezeu sănătate să-şi
poată duce la îndeplinire gândul. Vrerea s-a rostuit superb prin duh
şi a luat naştere o creaţie dăinuitoare şi tămăduitoare pe Căile
Mântuirii.

Ștefan OPREA

TINEREȚEA FĂRĂ BĂTRÂNEȚE A ACTORULUI

F

undaţia Culturală „Camil Petrescu” şi revista
„Teatrul azi”, ambele conduse de criticul Florica
Ichim, se aﬂă în prim-planul acţiunii de elaborare
şi editare a cărţii de teatru. Cine a urmărit această acţiune şi a reuşit
să-şi procure volumele apărute în ultimii câţiva ani sub egida
acestor două instituţii are acum un întreg raft de bibliotecă ocupat
de cele circa 110 titluri câte au văzut lumina tiparului, ca suplimente
ale revistei „Teatrul azi”. Grupate în şapte serii distincte (Galeria
teatrului românesc, Eseuri, cronici, însemnări teatrale, Dramaturgi
de azi, Mari regizori ai lumii, Dramaturgie clasică – noi traduceri,
Eu, tu el... şi istoria şi, în sfârşit, seria
„Camil Petrescu”) cărţile au ca autori
cunoscuţi oameni de teatru, critici şi
istorici ai domeniului, regizori, profesori
universitari şi alte personalităţi implicate în
viaţa teatrului românesc şi universal.
Numai în seria regizorilor, de pildă,
întâlnim nume celebre precum Lev Dodin,
Jerzy Grotowski, Vsevolod Meyerhold,
Edward Gordon Craig, Tadeusz Kantor,
Peter Brook, Arianne Mnouchkine, Pippo
Delbono ş.a., ale căror lucrări, editate în
această serie, oferă iubitorilor de teatru, dar
mai ales specialiştilor, practicienilor şi
studenţilor în teatru, o nepreţuită sursă de
studiu, de informare, de cunoaştere a celor
mai semniﬁcative experienţe pe care ni le
propune istoria teatrului.
Cea mai bogată dintre serii
rămâne însă Galeria teatrului românesc, în
care au apărut până acum peste 40 de titluri,
cărţi despre mari actori, despre regizori
români, despre scenograﬁ, compozitori de
muzică de scenă ş.a.m.d. Florica Ichim – cu
dinamismu-i cunoscut, cu puterea de
convingere şi activizare ieşită din comun, a
reuşit să adune în jurul ei şi al revistei
„Teatrul azi” un grup de autori din „pana”cărora au ieşit mai sus
număratele volume. Printre aceştia se aﬂă: Margareta Andreescu,
Sorina Bălănescu, Constantin Paraschivescu, Mircea Morariu,
Doina Papp, Roxana Croitoru, Vera Molea, Andreea Dumitru, Anca
Mocanu, Marinela Ţepuş, Cristina Modreanu, Irina Zlotea şi
Florica Ichim însăşi; ba chiar şi subsemnatul.
Am avut ocazia, pe la sfârşitul lunii octombrie, în zilele
Festivalului Naţional de Teatru, să particip la lansarea unora dintre
cele mai recente volume apărute. Au fost cinci cărţi noi: Toca se
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povesteşte vol. I şi II (îngrijite de Florica Ichim), Ştefan
Braborescu. Portret din crâmpeie (de Roxana Croitoru şi Irina
Zlotea), Anton Tauf – vocaţie sau damnare (de Eugenia Şarvari),
Scenograﬁa românească a sec. XX. Decorul (de Ion Cazaban) şi
Ileana Ploscaru. Teatru, teatru şi iar teatru (de Const. Paraschivescu
şi Irina Zlotea). Întrucât pe aceasta din urmă am avut onoarea să o
prezint publicului în sala Arcelor de la ARCUB, Hanul Gabroveni,
voi reţine aici câteva dintre datele care au stat la baza prezentării pi
care constituie, în fapt, temeiul cărţii dedicate preţuitei actriţe a
Teatrului de stat din Constanţa. Şi voi
începe cu o informaţie surprinzătoare:
actriţa are 86 de ani şi încă joacă; cea mai
recentă premieră a ei, Bătrâna şi hoţul de
Viorel Savin, e datată 2017!
Cartea pe care i-o dedică cei doi
autori este o antologie teatrologică
alcătuită din câteva interviuri pe care actriţa
le-a oferit în diferite etape din viaţa şi
cariera ei (cel mai important şi mai
cuprinzător ﬁind realizat de Constantin
Paraschivescu în 2016 – o retrospectivă
cvasicompletă în care actriţa îşi deapănă
amintirile, succesele scenice, momentele
cheie care i-au marcat cariera şi viaţa,
evocă marile întâlniri profesionale de care a
avut parte, personajele pe care le-a
interpretat, regizorii sub bagheta cărora a
evoluat, etc.). Aﬂăm astfel că a debutat în
1951 pe scena Teatrului Naţional din Cluj
(după ce tot la Cluj absolvise studiile
dramatice). Primul ei rol a fost Giacinta din
Fântâna turmelor de Lope de Vega. A avut
şansa să ﬁe parteneră a marilor actori
George Vraca şi Gh. Storin (invitaţi în
spectacol). A urmat un deceniu de succese,
c u r o l u r i d i n m a r e a d r a m a t u rg i e :
Colombina din Mincinosul de Goldoni,
Eliza Doolitle din Pygmalion de G.B. Shaw, Ioana D'Arc din
Ciocârlia de Jean Anouilh, Mirandolina din Hangiţa de Goldoni,
Ofelia din Hamlet de Shakespeare. În aceeaşi perioadă, l-a jucat (în
travesti) pe Guliţă din Chiriţa în provincie de Vasile Alecsandri.
Când – în 1961 – s-a mutat la teatrul din Constanţa, avea
30 de ani şi era o actriţă deplin formată, cu o experienţă acumulată
într-un colectiv teatral de valoare recunoscută. Constănţenii i-au
acordat ﬁreasca recunoaştere, astfel încât rolurile importante n-au
întârziat să-i revină. Simpla înşiruire a acestora ar putea ameţi până

şi actriţe experimentate. Iată: Irina (Trei surori de Cehov), Prinţesa
de Eboli (Don Carlos de Schiller), Catarina (Femeia îndărătnică de
Shakespeare), Anna Christie ( de O'Neill), Gittel (Doi pe un
balansoar de Gibson), Elida (Femeia mării de Ibsen), Andromaca
(Război cu Troia nu se face de Giraudoux), Vasilisa (Azilul de
noapte de Gorki), Edith Piaf (Nu, eu nu regret nimic), la care se
adaugă marile personaje din teatrul antic: Medeea şi Hecuba din
piesele omonime ale lui Euripide, Clitemnestra din Legendele
atrizilor, apoi Andromaca lui Racine, apoi alte personaje celebre
din teatrul lui Shakespeare, Tennessee Williams, Giraudoux, fără a
ocoli dramaturgia naţională (Delavrancea, Horia Lovinescu, Victor
Ion Popa, Ion Omescu, G. Ciprian, Tudor Muşatescu, ş.a.). Cea mai
recentă premieră e datată 2017: Bătrâna şi hoţul de Viorel Savin. La
86 de ani actriţa e încă activă şi e meritul trupei constănţene că îşi
preţuieşte valorile, că nu le trimite la pensie după criterii
funcţionăreşti.
Din cele şase interviuri pe care actriţa le-a acordat în
diferite perioade ale carierei sunt de interes opinii care ne dezvăluie
pasiunea, iubirea inﬁnită pentru teatru, relaţiile profesionale care iau favorizat succesele, diﬁcultăţile cu care s-a confruntat uneori –
mărturisiri emoţionante folositoare generaţiilor tinere care se
lansează în cariera teatrală. Nici urmă de infatuare sau de
supraevaluare a talentului propriu şi a marilor succese de care a
avut parte. În toate frazele interviurilor acordate domină modestia
şi credinţa în teatru şi în misia nobilă a actorului. Întrebată ce este
un actor, răspunde astfel: „Cred că este un om cu suﬂetul atât de
plin, încât simte nevoia să-l deschidă şi să-l dea tuturor. Altfel numi pot imagina de ce mă bucur atât de mult când pot face oamenii să
râdă sau să plângă la spectacolele mele. Asta înseamnă că suﬂetul
meu a ajuns la suﬂetul lor; mie tocmai lucrul acesta mi se pare
esenţial pentru un actor”; „După părerea mea, actorul nu are vârstă.
În actor există o neostoită tinereţe spirituală, o tinereţe fără
bătrâneţe a suﬂetului, a capacităţii sale de dăruire totală pe scenă”.
A doua parte a volumului cuprinde teatrograﬁa actriţei –
amănunţită, completă, cu toate datele referitoare la cele peste 120
de spectacole în care actriţa a evoluat. Împreună cu notele de subsol
(care sunt miniproﬁluri ale personalităţilor teatrale cu care Ileana
Ploscaru s-a intersectat în cariera ei) şi cu bogata iconograﬁe, acest
capitol al volumului este o contribuţie de istorie teatrală pentru care
cei doi autori, Constantin Paraschivescu şi Irina Zlotea, merită
aplauze.
Pentru cititorul iubitor de teatru e o bucurie să primească
– din paginile cărţii – mărturisirile unei mari actriţe pentru care
teatrul a însemnat totul: aerul de respirat, bucuria comunicării cu
lumea, lacrima plânsă, visul visat, credinţa în bine şi frumos – totul.

● ARTE

GALERII POSIBILE

A

rbori bătrâni şi Imago mundi au un nume, pe
Florin Ghenade, la intersecţie şi fac parte din
seria acelor proiecte pe care le bănui şi apoi cu
satisfacţie constaţi că nu duc lipsă de scop, miez, direcţie. Cele
născute dintr-o pasiune longevivă şi verde, care se simte şi inevitabil
se vede, ﬁe şi prin ceaţa densă a unui val contemporan întreţinut
maniacal de haotic livrate experimente, menite a demonta mesajul
dintr-ale artei argumente.
Primul îşi are "cartierul general" (s-a tot perindat pe unde
a fost invitat) la Galeria Posibilă, un spațiu atipic din sectorul 2
bucureştean, în care proiectul se derulează deja de 5 ani şi e departe
de a se apropia de ﬁnal. Lucrurile s-au armonios preciptat pornind
de la intenţia tânărului artist fotograf de-a se auto-provoca. De-a
cere clasicului melanj suprafaţă / materie / substanţă, altceva.
Misiunea aparent (im)posibilă era de a surprinde nu doar "one
moment in time", atuu pe care ştim că fotograﬁa îl deţine deja, ci,
dimpotrivă, o imagine a timpului desfăşurat. Iar o dată ﬁxat

Raluca SOFIAN-OLTEANU

Fise și ﬁșe după Aﬁșe
obiectivul, interogaţiile s-au alternat: Cum ar ﬁ să stai de vorbă cu
cineva de 600 de ani? Dar de 900? Câte ar avea de spus? Poveştile
ar ajuta? Există astfel de capsule vii? Şi dacă da, cum le obţii?
Inﬂaţia de foto-documente se dovedea reală în orice caz.
Răspunsul n-a venit imediat dar s-a reliefat natural, odată
cu primul arbore secular portretizat. Pe întuneric dar să ﬁe lumină!,
cum povesteşte Florin Ghenade că ar ﬁ exclamat un privitor
încurcat, văzând stejarul comunei în conul de lumină reﬂectorizant.
Concret, timp de trei ani, Florin Ghenade alături de Cristian Stănoiu
au fotograﬁat și înregistrat, noaptea, pe plan-ﬁlm, arbori pe lângă
care ar ﬁ păcat să treci fără să îi ﬁ remarcat. De la bătrânul
Carpaţilor din Mercheaşa, la salcia Lizucăi din Dumbrava cea
Minunată. De la fagul împăratului, la părul tătarilor sau plopul din
Rafaila. De la castanul Unirii din Vişani la baba groasă din
Pădurea cea nebună. De la ulmul din Căpeni la clopotul stejarului
ce străjuieşte Biserica Sﬁnţilor Voievozi (Dioşti, Dolj) şi de la
scoruşul din Şomcuţa Mare, la teiul bisericii din Leliceni, cel care
a cunoscut celebritatea europeană la un moment dat, ca suprem
laureat al competiţiei Cel mai frumos copac. De atunci, România
nu a mai înscris în concurs niciun exemplar.
Aşadar încercarea aceasta de a ″a documenta documente
vii″, pusă de către autor sub semnul ″împăcării contrariilor″
(Coincidentia opositorum) e binevenită şi ar putea declanşa un,
ceva mai viu, interes naţional. Pentru că abordarea nu ţine doar de
tehnică ci şi de feelingul uman: "Voiam să văd cum se poate să

P

ictura artistei Nicoleta Gaiginschi expusă în
această perioadă la Galeria “Th. Pallady”,
izvorăşte din peisajul interior, al stărilor care îi
cuprind suﬂetul, transpuse în elaborate sugestii vizuale. Lucrările
Nicoletei Gaiginschi dovedesc faptul că artista a aderat la unele
precepte ale lui Paul Klee, care scria că a ﬁ abstract ca pictor
înseamnă să faci abstracţie de posiblităţile de comparare cu obiecte
naturale, şi să te bazezi independent pe aceste posibilităţi de
comparare pentru rezolvarea de relaţii plastice pure – clar şi obscur,
culoare şi clar-obscur, culoare şi culoare, lung şi scurt etc. Punctul
pregnant de apreciere este nu dacă în lucrare este reprezentat un
câine, o pisică sau nimic”, ci dacă reprezentarea se serveşte de
mijloace aşezate în tablou sau de mijloacele care stau în afara
acestuia.
Lucrările de pe simeaza sunt supuse unui sistem stilistic
de factură expresionist abstractă, încărcate cu o sensibilitate
cromatică fermă ce explorează zonele expresivităţii cromatice şi a
tuşelor de culoare energice, a culorii
interpusă în tuşele dinamice. Pictura,
bine organizată, rezolvă relaţiile
compoziţionale, raporturile cromatice,
echilibrul sau dezechilibrul dintre
traseele de culoare, arhitectura imaginii
şi metafora vizuală.
Melanjul Occident-Orient, la
nivelul suportului folosit, sensibila
hârtie de orez ce absoarbe şi dilată
gestul, arată predilecţia stabilirii unui
propriu limbaj ce însumează vigoarea şi
dinamismul abstracţionismului
american cu armonia adusă de ﬁlosoﬁa
asiatică. În caligraﬁa japoneză (dar şi
chineză), trăsătura de penel are o
importanţă primordială. Aşa se face că
Nicoleta Gaiginschi caută în cele câteva
lucrări ce păstrează coordonatele
scrisului de semne (în fapt ideograme
proprii) să reducă la minimum
contrastul dintre subiect şi obiect,
simţind că participă în mod activ la o
serie de evenimente continue, probabil
inﬁnite (prin compararea proceselor
cosmice de generare şi regenerare).
Ar ﬁ naiv să presupunem că
proprietățile distincte prezente în ﬁecare

documentez: apropiindu-mă cu grijă și declanșând gânduri despre,
prin sugestie, nu prin informație. Am stat vreo două luni și m-am
uitat la fotograﬁi și nu erau ce trebuie. Lipsea acel mic ajutor pentru
canalizarea atenției. Pe întuneric, reușesc să îl pun în atenție fără a
mai face acel inevitabil comentariu civic, social, despre vecinătăți,
cabluri, gunoaie – tot ce înseamnă zgomot. Aparent, negrul dă mai
puțină informație, dar eu speram să funcționeze invers, să trezească
interes”. Arborii sunt ﬁltraţi printr-un procedeu contrastant:
fotograﬁați în întuneric dar luminați artiﬁcial, ascunși dar devoalaţi,
meticulos arhivaţi dar fără a li se anula misterul timpului amprentat.
Dacă spaţiul se citeşte cu lumină, se prea poate ca, paradoxal, timpul
să se vadă pe întuneric, nu-i aşa? În fond noaptea e cel mai bun
fundal abstract şi singurul care nu contaminează ci potenţează, în
acest particular caz, energiile vibrante ale subiectului focusat.
Cert e că deşi a debutat ca demers expoziţional, proiectul
a, între timp, "explodat" virând înspre un veritabil laborator
interdisciplinar. Până la conștientizarea valorilor ecologice,
biologice, literare și antropologice ale arborilor seculari n-a fost
decât un pas, iar noile perspective sunt explorate printr-o serie de
conferințe susţinute de Ioana Popescu (Despre frumusețea
imperfecțiunii) și Tibor Hartel (Arborii bătrâni între protejarea
valorilor și valorile protejării), cel care-şi propune un veritabil
recensământ național al acestor copaci prin crowdsourcing – ﬁecare
poate contribui înregistrând coordonatele marilor arbori pe care îi
întâlnește.
Iar cum aventurile mai mult decât imagistice ale acestui
demers cu totul special solicitau și concentrarea într-un produs
editorial, echipei astfel lărgite i s-a alăturat şi scriitoarea Simona
Popescu prin textu-i dedicat bătrânilor martori contorizaţi. Copacii,
ca oamenii, aşadar.
·
Al doilea proiect, Isvor, este tot particular, marcă a
ansamblului Imago Mundi, deci preponderent muzical, dar, clar!
culisele evenimentelor-serial pe care le-a provocat, sunt mai
(atot)cuprinzătoare decât te-ai aştepta. Cu o istorie de 16 ani, primit
cu entuziasm la Londra, New York, Lisabona, Berlin, Viena, Tunis
sau Granada, ansamblul Imago Mundi propune, aşa cum nu ezită să
o spună niciodată în „apărarea” sa, o reconsiderare a muzicii
tradiționale româneşti din perspectiva compoziției contemporane.
După „Isvor. Dimitrie Cantemir”, prin care opera
prințului moldovean era contextualizată muzicii vechi și
tradiționale românești și „Isvor. George Enescu”, Imago Mundi
revine cu 11 compoziții și aranjamente muzicale semnate de Cătălin
Ștefănescu-Pătrașcu şi dedicate celui mai celebru sculptor român.
Vorbim de un tandem vizual/ sonor, o reinterpretare a lumii lui
Brâncuşi, de la cea gorjeană, unde s-a născut şi hrănit spiritual, la
cea pariziană, care l-a desăvârşit sub aspect artistic şi cultural. În
acest demers, muzica tradițională oltenească, Maria Tănase (voce şi
muză) în special, muzica lui Erik Satie, compozitor francez,
precursor al minimalismului şi al "théâtre de l'absurde", interesat de
muzica lăutarilor români şi bun prieten cu sculptorul român, sau, pur
şi simplu, opera lui Constantin Brâncuşi de la Muza adormită,
Pasărea măiastră sau Cumințenia pământului, la Masa tăcerii
sau Coloana cu drum inﬁnit s-au dovedit surse de inspiraţie greu de
stăvilit.
În mod particular, interesant este accentul stratiﬁcat al
acestui program. Astfel, structura instrumentală a ansamblului e

lucrare apar în mod izolat de la o una la alta în timp ce sunt făcute. În
realitate, aceste lucrări sunt toate momente, fracţiuni de şi în timp.
Aşa cum nu poţi măsura momentul, senzaţia şi nici intimitatea
artistei cu pictura, în parametrii propriei tale cunoaşterii, aşa nici
lucrările nu pot ﬁ clasiﬁcate din dorinţa de a stabili o ierarhie.
Artista ştie că prin tuşa spontană, eliberată din orice încorsetări
dogmatice, poate elibera acea dorinţă ce consolidează evoluţia şi
împinge elementele pe un teritoriu nou, necunoscut.
Un aspect deosebit al acestui spectacol vizual este că
ﬁecare lucrare, sau mai precis, experiență, trăire, emoţie, este unică.
Uneori, orice sugestie de “formă” pare ar ﬁ dispersată în întregime,
favorizând o soluție mai completă. În prezenta expoziţie suntem
martorii unei game libere de mișcare, combinând multiplele aspecte
ale vocabularului vizual pe care le-a dezvoltat constant în ultimii
ani. Dacă ar ﬁ să delimităm în câteva capitole mari creaţia expusă a
Nicoletei Gaiginschi, o primă chestiune ce se ridică este cea a
cromaticii. Culorile sale, ce nu se afundă în spatele unei atmosfere
ci se scufundă până în urzeala
materialului, plină, nesfârșită, îşi
aﬁrmă pozitiv textura ﬁzică și
prezența, oferind un spațiu mai divers
și în continuă schimbare. Reunirea de
culori primare și secundare, împinse și
atrase în conﬁgurații aparte: gesturi
verticale, înclinate spre orizonturi
suportive sau disruptive, prezintă o
anumită curgere, ﬂuiditate.
Gestualismul imprimă la
nivelul tuşei şi al culorii, o răspândire,
o accelerare sau ciocnire, lăsând urme
ce se nasc din acumularea simultană a
gestului şi a liniei rezultate. Legătura
dintre întregul demers se traduce
printr-o „onestitate” a abordării. Dacă
te gândeşti, legătura dintre penson şi
mâna ce transmite impulsul pe suport
este un gest structurat în vid. Cu toate
acestea, după primele straturi în care
liniile se întrepătrund iar culoarea iese
printre tuşe, conţinutul este simţit şi nu
recunoscut după realitate şi se bazează
pe experienţa privitorului.
Abstractizarea în cazul Nicoletei
Gaiginschi nu se sprijină pe suportul
ﬁgurativ, nu este o abstractizare a

atipică şi diversă reunind atât instrumente moderne de factură cultă
(ﬂaut, oboi, violoncel) cât şi tradiționale (cobză, instrumente de
percuție) sau chiar de nişă, aﬂate cumva la graniţa între cele două
„lumi” (chitară şi vioară). Concomitent s-a ingenios reliefat
abordarea interdisciplinară despre care aminteam. Muzica e
secondată de lucrările aceloraşi Florin Ghenade și Cristian Stănoiu,
care reuşesc prin proiecțiile video mixate în timp real, nu doar
întruchipări ale unui alt cvasi-omagiu aniversar, ci reinterpretări ale
temelor şi mai mult decât atât, pe alocuri ale texturilor şi, structurilor
compoziţionale.
Un proiect aşadar prin care viziunile terne ies din ecuaţie
iar inovaţia intră în scenă cu pas măsurat. În căutarea unui echilibru
viabil (re)trasat între tradiţie şi contemporaneitate, din orice
perspectivă ar ﬁ privită ea. În căutarea unei abordări ludice fără a ﬁ
frivolă, serioasă dar nu şi scorțoasă, inocentă fără a ﬁ naivă. Un punct
de echilibru necesar de marcat între atât de lipsitele de carismă
abordări "corecte", alese de, şi cu, teama de-a nu desacraliza (o
personalitate sau alta) şi extrema de la capătul celălalt. Cea care se
ascunde cel mai adesea în spatele sintagmei de "neconvenţional" şi
confundă unda de şoc aplicată publicului, cu dezinhibiţia, într-un
ﬁnal.
Colaborator al ansamblului Imago Mundi din anul 2011,
Florin Ghenade este licențiat al Facultății de Arte Plastice,
Universitatea Națională de Arte din București, secția Foto-Video.
Anterior a urmat, timp de trei ani, cursurile Facultății de Filosoﬁe
din cadrul Universității București. Cunoscut publicului bucureștean
în ultima perioadă mai ales pentru proiectul său dedicat arborilor
seculari din România (intitulat „Arbori Bătrâni”, proiect aﬂat în
derulare și în care a fost implicat în ultimii trei ani), Florin Ghenade
a expus la București, Cluj-Napoca, Șona (Făgăraș), Timișoara. În
2015, lucrările sale au fost expuse ca parte din pavilionul României
la Cvadrienala de Scenograﬁe din Praga, Cehia. În 2016, proiectul
„Arbori Bătrâni” a fost expus la CAR (Contemporary Art Ruhr),
Essen, Germania.

Maria BILAȘEVSCHI

STRUCTURI
DISRUPTIVE
cunoscutului, a vizibilului sau palpabilului, ci o abstractizare a
sentimentului.
În realizarea imaginilor, artista ne face să vedem că acest
abstracţionism, pe alocuri liric, constă pur și simplu în stabilirea
emoțiilor una lângă cealaltă. Nicoleta Gaiginschi ştie că întreaga
pictură, linie, formă sau culoare, trebuie să participe la intriga
poetică şi trebuie să înregistreze, în primul rând, o emoție. Titlurile
lucrărilor deși au totdeauna „adresă”, nu-i oferă „cititorului” decât
parţial cheia pentru a-l provoca la meditație. Descifrarea se arată a ﬁ
o aventură în care privitorul trebuie să deţină atât sensibilitate,
intuiție, erudiţie dar, mai ales, disponibilitate.
O a doua chestiune este preocuparea artistei pentru
deﬁnirea timpului şi a spaţiului, ca proiecţie subiectivă a trăirilor,
simţirilor umane. Liniile trasate sunt participante active în spațiu și
timp. Dominând câmpul vizual acestea evocă ceva primitiv,
asemănător unor forme de viață străine ori microscopice. Subiectul
temporal este spațiul însuși în raport cu forma. Privitorului îi este
lăsat acel sentiment că poate capta cu o privire ceva esențial, dar
numai pentru un moment, ﬁindcă linia evoluează de la un însemn la
altul. Imaginile articulează o pace, o armonie ce rezultă dintr-o
tulburare lirică, moale și complexă de interacțiuni neașteptate.
Spațiul se deschide astfel încât să permită spectatorului să intre întro lume alternativă a formelor, unde imaginația provoacă percepția.
Un al treilea aspect este faptul că lucrările Nicoletei
Gaiginschi depăşesc interpretarea obiectivă, invitând în schimb
privitorul să participe prin lucrare la explorarea relației artistei cu
acelaşi timp și spațiu. Ca interacțiuni gestuale cu momente
irepetabile, lucrările Nicoletei Gaiginschi servesc aproape ca
amintiri, relicve viscerale ale unei clipe.
Din toate aceste conﬁgurații, deopotrivă primare și
analitice, se observă angajamentul artistei pentru o artă în care
pasiunea nu disciplinează forma, ci o lasă solitar să-şi găsească
vigoarea, supleţea şi tinereţea.
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jurnale încrucișate

Cristina HERMEZIU
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crochiuri în Par(ad)is

STAREA DE ASEDIU

P

e 2 noiembrie am fost la Brooklyn Academy of
Music, în sala mare Howard Gilman Opera
House, să văd un spectacol cu piesa Stare de
asediu de Albert Camus, jucat de celebra companie Theatre de la
Ville din Paris, în regia lui Emmanuel Demarcy-Mota. Eram
sigură că va ﬁ un spectacol bun. Emmanuel Demarcy-Mota e un
împătimit al teatrului lui Camus. Avea 17-18 ani, când a regizat
Caligula și a făcut parte din distribuție. Pasiunea l-a determinat
să înﬁințeze o companie de teatru care durează, consolidând o
strălucită carieră de regizor, director de teatru (la Theatre de la
Ville, din 2008) și director al Festivalului de toamnă de la Paris
(din 2011). Regizorul Emmanuel Demarcy-Mota are un loc
neștirbit al lui în lumea iubitorilor contemporani de teatru din
toate generațiile și de pe scenele multor meridiane. La Brooklyn
Academy of Music, o scenă de top în America și în lume,
spectacolele montate de Emmanuel Demarcy-Mota se joacă
mereu cu casa închisă, sunt așteptate în programele de la Next
Wave Festival și lasă mereu amintirea unui tur de forță regizoral,
amestecat cu o magie și o vibrantă empatie suﬂetească și
spirituală. După spectacolul cu Rinocerii de Eugen Ionesco,
invitat la cea de-a a 30-a ediție Next Wave Festival, numele lui
Eugen Ionesco și al regizorului francez erau pe toate buzele.
Spectacolul jucat la BAM, în octombrie 2012, pe care nu l-am
văzut, ﬁind în România, crease un val puternic de interes pentru
dramaturgia absurdului și regele ei născut în România.
Acum eram nerăbdătoare de a vedea pe scenă o piesă
excepțională a lui Camus, una dintre cele mai dramatice
deconspirări ale totalitarismului și dictaturilor de orice fel. Toate
întâlnirile mele cu scrierile lui Albert Camus mă umplu de o
stare juvenilă, de mare curățenie și libertate interioară, în vreme
ce-mi amintesc de mine, citind cu nesaț Camus, între 15-18 ani,
umplând caiete de note cu citate, copleșită de scrisul lui, de
cărțile pe care le citeam și
reciteam - Căderea, Mitul
lui Sisif, Străinul, Ciuma,
Vi z i t a t o r u l , F a ț a ș i
reversul, Exilul și
Împărăția. Era o perioadă
în care cititul mi se părea o
formă de devorare și
răscumpărare, de
puriﬁcare. Mă simțeam și
eu în felul meu o rebelă
profundă, bine camuﬂată
sub chipul unei eterne
premiante absolute, careși citea lecțiile în recreații.
Să aﬂe ce a avut de învățat
pentru școală. Cititul era
modul meu de a trăi
libertatea absolută. Și de a
învăța pentru lumea din
afara pereților școlii. Mult mai largă și, în fapt, de necuprins.
Cititul era prietenul meu care mergea lângă mine, de-a stânga
spre de-a dreapta mea, asemene ochilor urmărind rândurile
tipărite în carte. Cititul nu mergea niciodată în fața mea, căci n-ar
ﬁ avut cum să știe că îl urmez. Și nici în spatele meu, dat ﬁind că
nu aveam aerul unui conducător de urmat. Era prietenul despre
care scrisese Camus, cel care nu merge nici înaintea ta, nici în
spatele tău, ci lângă tine.
Pe străzile străjuite de copaci din Brooklyn, vântul
subțire împreuna și despărțea frunzele în așteptarea căderii, întrun sunet care părea resemnat să atingă nervurile lipsite de sevă.
Așa se aude și marea când e liniștită, ca o alunecare sau cernere
blândă de nisipuri, nu de ape.
Mă duc să mă reîntâlnesc cu Albert Camus. Acesta e
sentimentul rămas din zeci de lecturi înﬁorate, precum o
îndrăgostire. Citeam Camus și teatrul grec și teatrul spaniol, al
epocii de aur, unde descoperim personalul numit Ciuma
dimpreună cu Secretarul ei, care e Moartea. Toți prietenii mei
îmi spun că au citit Albert Camus la adolescență. Nu toți l-au și
recitit mai apoi. Poate de aceea mulți dintre noi au uitat o replică
de neuitat, menită hranei zilnice din suﬂet precum Tatăl nostru.:
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La liberté est un métier à temps plein. În engleză sună mult mai
puternic: Freedom is a full time job.
Mă bucur că voi revedea Stare de asediu, o piesă care
nu se joacă prea des, poate și pentru că e un continuu memento
împotriva ciumei brune și roșii. Nu poate să ﬁe un text simpatic
politicienilor și guvernatorilor, cărora le deconspiră jocul,
uneltele manipulării. Mașinăria represiunii. Fotograﬁez colțul
din dreapta scenei pe care e scris NEXT WAVE FESTIVAL.
Literele proiectate electronic acoperă lojile. Închid celularul.
Lumina se stige în sală. Privesc prologul pesei lui Camus.
Starea de asediu începe cu... acalmia anesteziantă, cu viața și
atmosfera de rutină într-un oraș. Liniștea precede starea de
asediu. Brusc, trei apariții ale unei comete și zig-zag-ul de
lumini apocaliptice seamănă cu un raid aerian, rău prevestitor.
În oraș a început să se strecoare teama, deși nimic nu se întâmplă
în afară de curtea pe care i-o face Diego Victoriei, un cuplu
amintindu-ne de inocența vulnerabilă. De Hamlet și Ofelia
trăind într-o lume putredă care a depășit de mult granițele
Danemarcei, toate granițele. Pe scenă un grup de actori joacă o
piesă. Lumea ca teatru. Teatru în teatru. Guvernatorul întrerupe
rutina și acalmia ca să-și țină discursul, mesajul unui conducător
fericit pentru că nimic nu s-a schimbat de vreme ce aceasta e și
politica lui, ca nimic să nu se schimbe. Ne vorbește
guvernatorul, regele liniștii și nemișcării, the King of stillness,
slogan care ne amintește de campanii politice nu prea
îndepărtate: „Un Președinte pentru liniștea noastră!”
Unul dintre actori se prăbușește. Ciuma e
diagnosticată și teroarea și groaza acaparează totul. Apare un
bărbat însoțit de așa-zisul lui secretar care-l amenință pe
guvernator și-i cere să-i dea locul, să se retragă. Bărbatul se
prezintă ca ﬁind Ciuma iar când scretarul încercuiește sau taie
un nume de pe listă, purtătorul acelui nume moare.
Guvernatorul negociază
cu Ciuma și, după ce cad
la învoială, renunță la
poziția lui. Lucrurile se
schimbă dramatic, noi
reguli drastice se
instaleză, interdicții
peste interdicții, lumea
nu are voie să iasă din
case, bolnavii trebuie
declarați, bărbații sunt
separați de femei,
oamenilor le este
impusă tăcerea, sunt
trimiși în exod, departe,
la mare, sunt cu toții
prizonieri sau deportați.
E declarată starea de
a s e d i u . Te r o a r e a e
împrăștiată peste tot.
Birocrația devine
endemică. Sunt necesare tot soiul de certiﬁcate, de permise de
trecere și de ședere, moartea (secretarul) e mână în mână cu
teroarea. Femeile sunt răvășite, înspăimântate, una dintre ele se
plânge că bărbatul ei a dispărut, ﬁind deportat din pricina
nesupunerii... Un alt personaj intră în scenă, al cărui nume Nada
înseamnă în spaniolă nimic. Nimicul e investit cu putere
administrativă. Ce mult seamănă lumea de pe scenă cu lumea
noastră!E greu, în același timp, să nu te gândești la lucrările lui
Goya, la acea serie de 82 de gravuri numite Nada, Dezastrele
războiului. Au fost create între 1810-1820 și nu fac decât să ne
arate că “somnul rațiunii naște monștri”.
Nada apare în piesa lui Camus, care e plină de atâtea
izvoare spaniole, venite nu doar din teatru, artele vizuale și
setarea unor personaje alegorice. E și o parte din istoria Spaniei,
nu doar a dictaturii și o imensă alegorie a Europei care a trecut de
la ciuma brună la ciuma roșie. Istoria, în 1948, când e scrisă
Starea de asediu, circumscrie ciuma ambelor totalitarisme,
absurdul, ﬁlosoﬁa existențialismului paradoxal și tragic. Și
tragediile reale.
Nimicul e corolarul dictaturii bunului plac, interesului
personal și falsiﬁcării valorilor.
Directivele se schimbă de la o zi la
alta, normele se contrazic una pe altă
adăugând Cortinei de Fier, sârmei
ghimpate și turnurilor de observație
căderea multiplelor cortine de ceață.
Aud o replică din piesă în
franceză, dar îmi notez fără să vreau
titrarea în engleză. Cuvintele m-au
lovit în plex și în creier. Pe trei ecrane,
unul deasupra scenei, două ﬁxate în
dreptul arlechinelor citesc We ware a
people, now we are a herd. “Am fost
un popor, am ajuns o turmă.”
Au loc alegeri. Nada
explică tuturor că au fost falsiﬁcate.
Albert Camus scrie cu un an înaintea

VESTĂ
ANTIGLONȚ

S

unt doi ani de la atentatele islamiste din
Paris. Oameni uciși într-un bar, secerați la
o terasă, mitraliați într-o sală de spectacol,
Bataclan. Rescriu, caut cu gest reﬂex, pagini care-mi sunt
scut antifrică. La doi paşi de casă, dau peste răspunsul
suﬁcient în faţa timpului şi a terorii: un copac a înﬂorit a
doua oară în an. După atentate, francezii și-au pus la
ferestre un steag tricolor. Au făcut-o şi destui nefrancezi,
pe facebook sau în gînd. „Je pense, donc je suis.” Eu am
ceva în plus: o vestă antiglonţ:
„Anumite cuvinte sunt rafale de mitralieră, altele
sunt note de pian. Unele sunt în stare să topească ghiaţa
care ne încleştează inima şi chiar e posibil să le trimitem la
înaintare ca pe nişte trupe speciale de intervenţie, în
vremuri tulburi.”, decupez din Jon Kalman Stefansson„Entre ciel et terre”. Citate, rînduri, șiruri de cuvinte. Au
tot circulat pe internet, acolo unde ne-am mutat cu toţii, şi
unde viaţa e în sfârşit o perpetuă şi încăpătoare celulă
psihologică de criză.
Oamenii ăştia, francezii adică, sunt prea demni,
cum rămân ei aşa, în picioare, cum nu se prăbuşesc şi cum
se sprijină ei, ce aroganţă și ce pretenţie, pe cărţi. În
ianuarie 2015, după atentatele de la redacția revistei
satirice Charlie Hebdo, l-au luat spontan în braţe pe
Voltaire – Le traité sur la tolérance. În același an,
noiembrie, 13, după masacrul de la Bataclan, şi-au amintit
că Hemingway a trăit prin Cartierul latin şi a putut să spună
Paris est une fête. Cartea costă cât două baghete și s-a
vândut ca pâinea caldă: după atentate, Gallimard a
reimprimat într-o săptămână 20 000 de bucăţi.
Celula mea de criză e literatura, bag mâna şi-mi
iau cadoul care mi se potriveşte. E un lux. „Je lis, donc
j'existe.” Cum devine existenţa, un lux suﬁcient sieşi.
Într-un pliu, pe internet, care poartă data de 13
noiembrie 2015 – datele sunt singurele riduri din lumea
virtuală – s-a refugiat o fericire micronică. Iau poemul lui
Cătălin Pavel, romancier și poet, şi, în metroul din Paris,
devine în clipă vesta mea antiglonţ: „uneori corporalitatea
lumii ajungea la tine ocolindu-ţi simţurile, lumea
împieliţată, deschizi uşa şi acolo sunt pluto cu venus,
marte cu uranus fericirea micronică putea cuprinde în
gheara ei teritoriul cu mult mai mare al inimii, asuprindu-l
într-un mod strigător la cer dar nu învăţase nimic din asta,
spunea. dragostea acţionase cinstit şi nicio clipă nu
pretinsese că nu va produce efecte secundare, a căror
gravitate nu putea totuşi să nu-ţi stîrnească admiraţia noi
doi nu ne-am iubit niciodată n-am trăit niciodată împreună
n-am fost niciodată singuri împreună; s-a făcut seară pe
ecran iar pe cîmp au pornit sute de stropitori de la distanţa
asta jeturile lor de apă par nemişcate. noi doi n-am fost
niciodată unul lîngă altul n-am vorbit niciodată unul cu
altul nu ne-am cunoscut niciodată noi doi n-am existat
niciodată; dovedindu-se pînă la urmă că ceea ce vedem
este un documentar despre un petrolier avariat în mijlocul
oceanului, din care se scurg sute de mii de tone de apa
vieţii.”

lui George Orwell distopia totalitarismului. Merită s-o recitim la
toate vârstele ca să nu lăsăm doar pe umerii adolescenților
nevoia de libertate, nevoia de Camus. Diego îl pălmuiește pe
secretar și plesnind moartea, boala dispare. El și-a depășit frica.
Gestul acesta de început de revoltă blochează mașinăria fricii
paralizante, erodează motorul terorii. Valul libertății crește.
Scenograﬁa atât de expresivă a mării, o pânză imensă de un
albastru indigo își schimbă semniﬁcațiile, cu energia și
mobilitatea replicilor din piesă, care devin eﬁgii. Și pași ai
eliberării, ai revoltei. Dar există și un preț al sacriﬁciului, al
refuzului compromisului, al iubirii. Victoria e luată ostatecă.
Ciuma îi cere lui Diego în schimbul vieții Victoriei (nume
simbolic ales) să-i dea în stăpânire cetatea. Diego alege să-și dea
viața lui ca s-o salveze pe Victoria și să elibereze cetatea de
ciumă. Victoria va supraviețui, cetatea va ﬁ liberă, Diego moare.
Nada (Nimicul) se sinucide, aruncându-se în mare. Poporul
cântă un cântec revoluționar spaniol, Come tu, pe versuri de
León Felipe, care răsună pe scena de la BAM, cu vocea lui Paco
Ibáňez.
Cu excepția lui Alex care e plecat, eu, Liviu și Andreea
ne-am molipsit de spiritul liber al lui Camus. Trăim în plină
toamnă, se apropie prima lună de iarnă. Și îmi amintesc tot un
citat din Camus, transcris în caietele adolescenței mele, care mi
s-a întipărit în memorie:În adâncul iernii, am aﬂat, în cele din
urmă, că se aﬂă o vară mereu învingătoare.

● MERIDIANE
Virginia BURDUJA

BUCURIA ȘI SUFERINȚA
DE-A FI

L

-am admirat pe Don Quijote o viață, uneori
chiar îndrăznind să mă identiﬁc cu el. Candide
m-a învățat să aﬂu adevărul ascuns sub
aparențe. Prințul Mâșkin mi-a fost drag simțindu-l geamăn în
cinstita-i naivitate. De Platonovul lui Evgheni Vodolazkin* însă
m-am îndrăgostit. A ucis un delator, singur făcând dreptate într-o
lume strâmbă. Nu are chip sau trup, e doar inimă și minte. O
inimă în care palpită suferința omenească, a lui și a celor care-l
însoțesc în imposibila, dar fascinanta-i viață.O minte care
înțelege bucuria lucrurilor mărunte, care se lasă cuprinsă de
fericire când trupul viu aude, vede, miroase, gustă, pipăie
minunile pământului: aerul curat al primăverii, aroma spicelor
coapte regăsită în blondele cosițe ale iubitelor lui Nastasii,
zborul leneș al buburuzei aterizată pe margine de farfurie, surdul
zgomot al picăturilor de ploaie diamantin căzute pe iarbă,
balansul ciorilor pe ușoare ramuri de bătrân copac, adierea
înțepătoare a bradului ars sau a cărbunilor abia aprinși, în
preajma cărora cei dragi așteaptă apa să ﬁarbă în samovar pentru
tihna ceaiului. O minte scormonitoare, avidă să înțeleagă ce e
Viața, ce e Moartea, abisul de dincolo de ea, cum poate ﬁ salvat
Timpul prin Memorie. O minte lacom și detaliat să cuprindă
Timpul scurs între congelarea trupului său în azot lichid,
experiment petrecut într-un lagăr de exterminare comunist, și
treptata trezire prin frânturi de amintiri, chipuri, imagini,
întâmplări, reconstituind, toate, un trecut trăit de Innokenti
Petrovici Platonov. Care s-a născut la 1900, copilăria și
adolescența fericite ﬁindu-i, într-o Rusie țaristă, normale, cu
vacanțe petrecute la mare, unde sarea-i strângea pielea sub
haine, iar pietrișul, amestecat cu crengi de chiparos, cu cărăbuși
sau șopârle, îi ardea sub pași. După care a urmat studenția la
Belle Arte retezată de cnutul Revoluției Roșii, ucigașă a
milioane și milioane de pământeni.
O revoluție în care Platonov a devenit victimă lipsită
de salvare în mijloc de vârtej nimicitor. Căruia nu i se putea
împotrivi. Cine i se putea împotrivi când un denunț lipsit de
probe te ducea sub răpăit de gloanțe sau în iadul morții treptate,
chinuitoare? Cum s-a trezit Platonov în lagărul de exterminare

D

upă dezamăgirea pe marginea lecturării unei
variante ”rescrise” în limba italiană a
Luceafărului eminescian, la care m-am referit
într-un recent număr al Cronicii vechi, mi-au reținut atenția și
(mereu) alte încercări – uneori disperate și neprofesioniste – de
integrare/vizibilitate ale românilor în peisajul cultural italian.
Sunt tentative care ar putea trece neobservate, pentru cine nu se
confruntă zi de zi cu capcanele traducerii, (ﬁe aceasta și în gând),
sau cu probleme sociolingvistice și de neocultură, proliferante și
presante în lumea de azi.
La Milano, într-o librărie din centru, a fost lansat un
volum de poezii bilingv, în care, zice comunicatul de presă,
”poeziile au fost gândite și scrise în italiană dar reușesc să se
prezinte și în română datorită traducerii libere a scriitorului
Alexandru Toma. O carte dublă întrucât acelea ale lui Toma,
care nu știe deloc italiană, sunt poezii noi. Sunt versuri născute
din dialogul cu Nemes Ciornei prin care s-a transmis sensul
originar spre a ﬁ plăsmuite într-o nouă metrică și rime pe
românește.”.
Avem de-a face aici, așadar, pe lângă traducere, și de o
rescriere, de o reinterpretare poetică. Fenomenul nu ar ﬁ
neobișnuit și mi-ar ﬁ stârnit mai degrabă interesul decât
dezavuarea, dacă autoarea nu ar ﬁ, întâmplător, de origine
română. Am aﬂat, tot din presă, că Elena Nemeș Ciornei, născută
în 1953 la Ploiești, a emigrat în Italia în 1991 (la 38 de ani) și este
acum la prima apariție editorială în volum personal, Pensieri
proibiti/Gânduri interzise, publicat la o editură din zona Napoli.
Performanța e prezentată ca un bun model de integrare culturală
a emigranților, bucurându-se de atenția presei și a unor consilieri
pe probleme sociale din primărie și din Consulatul României la
Milano. Pe lângă faptul că modelul de integrare nu l-aș vedea în
acest... mod, mi s-a părut exagerată toată această emfatizare în
raport cu performanța editorială în sine, fără a-i contesta în
niciun fel valențele literare ori eforturile de promovare.
Integrarea nu presupune nihilism în raport cu propriile origini,
nici servilism față de noua limbă în care ai ajuns să te exprimi ci,
dimpotrivă, cu cât mai solidă îți este identitatea cu care intri în
joc cu atât mai clar îți va ﬁ recunoscută prezența în multitudinea
de aspecte care concură la o conviețuire armonioasă.
Nu înțeleg ce mutații ireversibile se pot produce după
doar câțiva ani de străinătate, încât să ﬁe nevoie de un traducător
al propriilor scrieri în limba maternă! E drept că pentru mine sunt
prea puțini anii petrecuți departe de țară, ca să ﬁ resimțit
pericolul acestei amnezii, dar la nevoie cred că unele remedii sar putea găsi. Mai degrabă aș crede că cei care ”uită” limba
maternă nu au știut-o prea bine niciodată ori vor să pară altceva
decât sunt.
***
Într-un alt colț din Milano, pe toată durata lunii
octombrie, s-a desfășurat un așa-zis Festival al culturii

de pe insula Solovki, colegi de iad ﬁindu-i academicieni,
episcopi, generali țariști. Supraviețuiește torturilor din cala
vasului ce-i transporta pe deținuți, de-a valma aruncați,
înghesuiți, între fecale și vomă, fără apă, fără aer. Învinge și
norma zilnică de 13 copaci doborâți, curățați de crengi,
dezgropați din zăpadă cu mâini goale, cu picioare doar în obiele
de sac învelite. Învinge frigul și foamea, omniprezente în
sălbaticul program de dezumanizare la care erau supuși
deținuții. Căruia tot mai greu îi rezista. De tortura ﬁzică, de cea
psihică mai ales, îl salvează criogenarea din laboratoarele
lagărului, criminale și ele. După zeci de ani este trezit de un
psihiatru, atent conducându-l pe nesigura cale a revenirii unei
memorii pierdută cu totul. Din frânturi haotic melanjate, dar cu
atât mai percutante pentru cititor, răsare cursul vieții sale, al
familiei, al iubitei Anastasia, un puzzle al destinului său de
excepție, notat scrupulos într-un jurnal ținut de Platonov la
sugestia medicului Geiger. Care, descoperind suﬂetul senin,
limpede ca un lac de munte, al insolitului său pacient, sfârșește
prin a-l îndrăgi ca pe un adevărat ﬁu. Ajutându-l să-și
regăsească viața trecută, încearcă să-l adapteze la cea prezentă,
la realitatea lui 1999, an în care Platonov a renăscut, dar în care
se simte singur, străin, așa cum nu se simțea când memoria lui
retrăia trecutul, în episoade luminoase sau de beznă. Ce este
Raiul? Este atunci când „În casă dorm mama, tata și bunica. Ne
iubim unii pe alții, ne e bine împreună, e tihnă.” Dar Iadul ce
chip are? Al lui Zarețki de pildă, târâtoare umană din anii 26 ai
veacului 20, un singuratec înnegurat în nemernicia lui, a cărui
unică satisfacție era vodca și salamul furat din fabrica unde
lucra. Singurătatea de plumb care-i motiva denunțul mincinos,
trimiterea la moarte a unui nevinovat, e descoperită de
inocentul justițiar Innokenti abia în ultimele pagini ale
romanului. când îl portretizează în cărbune, într-o târzie
recâștigare a abilității fostului student la Belle Arte.
Dacă în prima parte a romanului scriitorul apelează la
formula jurnalului, scris ﬁresc în note lirice, în partea a doua,
cea a adaptării conștiente a eroului său la realitatea lui 1999,
tonalitatea stilistică se schimbă, aceeași ﬁind doar folosirea

persoanei întâi. De data aceasta tripartit, Geiger, iubita Nastia și
Innokenti contrapunctând, din perspective diferite, aceleași
întâmplări. (În Zgomotul și furia Faulkner nu aborda aceeași
formulă? Cititorul putând astfel aprecia singur adevărul,
personajul sau întâmplarea.)
Filolog împătimit nu numai de tainele Cuvântului, ci și
cunoscător al literaturii ruse vechi, Evgheni Vodolazkin îi
compune lui Platonov, în prima parte, un discurs vecin cu proza
poematică, frazele curgând într-o aparte muzicalitate. Nu spunea
cineva că muzica s-a născut din melodicitatea limbajului? Fapt
care ar explica varietatea motivelor muzicale speciﬁce ﬁecărui
popor. Aviatorul susține, parțial, aserțiunea de mai sus,
reamintindu-ne de un alt erudit lingvist devenit fascinant
romancier, de Umberto Eco.
Scris în propoziții scurte, percutante, de unde și ritmicitatea
allegro a textului, Aviatorul propune cititorului pagini de un
insistent descriptivism, argumentat de altfel: „ Descriu obiecte,
senzații. Oameni (...) cu speranța că le salvez de la uitare.” Care e
împiedicată doar atunci când „ﬁecare va descrie părticica lui, cât
de mică”, destinul ﬁecărui individ reﬂectând necontenitul
zbucium al istoriei. Alunecărilor eseistice, ﬁrești la un autor cu
un cv profesional impresionant, li se alătură cunoașterea
profundă a Rusiei contemporane. Atât de asemănătoare cu
realitatea românească: vulgaritate și furt generalizat, mentalitate
de prădător „după mine potopul, mie să-mi ﬁe bine”, nedreptăți
ﬂagrante, foști torționari deveniți generali „recompensați” cu
pensii nerușinat de mari. Asta în timp ce eroul Platonov ( nu devii
erou dacă renaști dintr-un cub de gheață după 70 de ani? Dacă
viața ți-a fost masacrată în iureșul smintitelor convulsii ale
istoriei?) primește o minusculă retribuție, completată cu ceea ce
primește pentru folosirea imaginii lui în jenante clipuri
publicitare.
Nominalizat pe listele unor principale premii literare,
câștigător al premiului ”Balșaia Kniga”, autor al bestsellerului
internațional Laur, Evgheni Vodolațkin dăruiește cititorilor „o
carte cu excepționale calități literare, care nu decurg din detalii
șocante, nici din întorsături spectaculoase de situație, ci sunt
izbânda exclusivă a mijloacelor de limbaj”. (Dmitri Bikov) Citiți
Aviatorul și veți ﬁ seduși de puritatea trăirilor lui Platonov (un
Candide rus de sfârșit de veac 20), de îndrăzneala
compozițională, de muzicalitatea romanului. Fermecător în
aparenta lui ciudățenie.
*Aviatorul de Evgheni Vodolațki, Humanitas Fiction, colecția
Raftul Denisei, traducere: Adriana Liciu, 2017.

Florentina NIȚĂ

corespondență din Milano

PROBLEMĂ, NU GLUMĂ:

CINE ARE NEVOIE
DE TRADUCĂTOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ?
românești, organizat de o revistă și o asociație culturală ai căror
membri, probabil, au trecut cândva prin România sau cel puțin
au auzit câte ceva despre ea și le-a plăcut să se joace de-a romi vs.
romeni. Din bogatul program al manifestărilor (teatru, muzică,
cinema, ﬁlozoﬁe, fotograﬁe), reunite sub genericul ROMANIA |
RÒM-MANIA - O oglindă între două culturi, reiese că: ”Dubiile
și confuziile referitoare la poporul român și cultura ròm, ca
urmare și a asemănării lexicale înșelătoare, se vor lămuri în fața
oglinzii, astfel încât milenara tradiție ròm și gitană și profunda
cultură română să se reﬂecte una întralta, într-un joc de
similitudini și diferențe.”.
Presărate cu concerte de ”gipsy jazz”, muzică
balcanică (din Serbia), spectacol de marionete și chiar și un
”Halloween românesc”, serile au fost însoțite de degustări și
aperitive speciﬁce, oferite în baza subscrierii unui abonament
lunar care îți permitea și participarea gratuită la unele
evenimente. Spre exemplu, la una din secțiuni, cele 4 seri
cineforum ”pentru a viziona romii și România pe marele ecran”
au cuprins 3 documentare axate pe viața și cultura romilor și
relatarea ”Noul val românesc”, în care s-au nominalizat câțiva
regizori români contemporani. Nu s-a pierdut ocazia de a se
integra Dracula lui Bram Stoker, laolaltă cu dezbateri ﬁlozoﬁce
”la un pahar de vin” pe marginea unor aspecte inedite din operele
lui Mircea Eliade, Eugene Ionesco, Emil Cioran. În expoziția
fotograﬁcă intitulată ”România. Puțul poveștilor”, inaugurată la
deschiderea festivalului, au fost prezentate realizările unei
echipe de fotoreporteri care ”a săpat adânc în cultura română și
a reînviat instantanee și povești nemuritoare” - unde credeți? –
prin cimitirele din Transilvania”. O singură efectivă prezență
românească era prevăzută în program pe 28 octombrie: Horia
Corneliu Cicortaş și revista Antarès.
Nu mi-am permis să îmi fac abonament pentru întreaga
perioadă (50 euro) ori legitimație de intrare la evenimente (5
euro de ﬁecare), nici nu am fost curioasă să aﬂu ce specialități de
mâncăruri și băuturi se serveau seară de seară sub pretextul unor
schimburi de opinii și idei culturale, dar m-am convins că erau
activități prevăzute în obiectivele statutare ale asociației
culturale intitulate La Taiga (Taigaua) și revista lor La tigre di
carta (Tigroaica de hârtie), împreună cu promovarea
evenimentelor culturale, difuzarea de produse editoriale,

organizarea de spectacole și altele. Dubii lămurite? Confuzii
clariﬁcate? Aș vedea mai degrabă în tot acest program, pus la
cale de ”tigroaica” cu pricina și desfășurat pe parcursul unei luni
întregi, pe lângă o strategie de a-și spori fondurile din încasări
legitime, un mare deserviciu adus culturii române, prin
minimalizarea adevăratelor valori, văzute printr-o ”oglindă”
deformată și cam murdară. În cazul organizatorilor, aș spune că,
mai mult decât de un traducător de limba română, ar ﬁ avut
nevoie de un ghid cultural care să pună nițică ordine în marea
bulibășeală. Păcat că nu s-a găsit să protesteze oﬁcial nicio
instituție ori asociație din cele care se pretind reprezentative
pentru comunitatea românească din Italia.
***
N-au avut nevoie, în schimb, de traducere autorii
români prezentați la Milano, în cadrul întâlnirii desfășurate sub
genericul Toamnă italo-română* organizată de Asociația
”Universul Prieteniei” din Iași. Cei câțiva italieni invitați la
eveniment ne-au ascultat cu interes și curiozitate dezbaterile,
versurile și cântecele, convinși ﬁind că astfel de manifestări pot
contribui la o mai bună cunoaștere reciprocă, așa cum declara
Cosimo Stallo, președintele Asociației ANDACON, gazda
evenimentului. ”Cultura a contribuit întotdeauna la apropierea
popoarelor și niciodată la dezbinarea lor”, aﬁrma la un moment
dat consilierul zonal Giovanni Esposito, declarându-se
îndrăgostit de cultura română. De dezbinare s-ar putea vorbi mai
degrabă, aș spune, în interiorul lor, dar asta e o altă temă la care
se cuvine a reﬂecta.

*Proiectul „Toamnă italo-română” al Asociației Culturale
„Universul Prieteniei” din Iași, derulat în prezența consulului
general al României la Milano, domnul Adrian Georgescu și
găzduit de Asociația ANDACON, anul acesta a adus la Milano,
în fața unui public numeros, scriitori români din Iași, Ivrea,
Salzburg, Torino și Republica Moldova.
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Costică ASĂVOAIE
Adriana MIRON
Cosmin NIȚĂ

CERCETARE ARHEOLOGICĂ PREVENTIVĂ

LA BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL DIN MUNICIPIUL IAȘI
Iașii, în ciuda eforturilor de cercetare arheologică
depuse în ultimele șase decenii, continuă și va continua încă
multă vreme să ofere surprize despre trecutul său; se poate
aﬁrma că întregul amplasament al urbei constituie un sit
arheologic ce impune a ﬁ supus unui proces continuu de
„căutări” și de observații. Primele rezultate ale unei cercetări
arheologice, desfășurate la un moment considerat de către mulți
a nu ﬁ de prim rang, ce sunt expuse mai jos vor arăta – se speră –
temeiul pentru necesitatea intervenției arheologilor, de multe ori
considerată cel puțin stânjenitoare pentru alte branșe
profesionale, dar și neperenitatea totală a literaturii privitoare la
Istoria Iașilor… în cazul de față.

Scurt istoric
Biserica Sﬁnții Atanasie și Chiril – situată în
municipiul Iași, strada Sfântul Atanasie, nr. 20 – a fost construită
în a doua jumătate a secolului XVII, probabil cu sprijinul
domnului Ștefan Petriceicu (1672-1674), după cum susținea Gh.
Ghibănescu. O legendă preluată de N.A. Bogdan menționa că
locașul ar ﬁ fost ctitorit de Atanasie, fost patriarh al
Ierusalimului, în timpul șederii sale în Moldova în perioda
domniei lui Vasile Lupu.
De-a lungul timpului, locașul a suferit mai multe
distrugeri și refaceri din cauza incendiilor din anii 1827 și 1844,
a bombardamentelor din 1941 şi 1944, precum și a cutremurelor
din 1940 și 1977. Reparaţii au fost făcute de către Elena Talpiş,
după anul 1844, fapt consemnat într-un document din 22
noiembrie 1865, adresat mitropolitului Calinic Miclescu, în care
se menționează că: „ﬁind poporană și ctitoră de la părinții mei,
la biserica Sﬁnții Atanasie și Chirilă, unde amu și înmormântatu
pe ﬁul meu, spătarul Iancu Talpisu, nu pot privi de jale ograda
disgrădită și biserica discoperită precum le-am fostu găsitu
până nu le reparam eu…”. Elena Talpiș, pe lângă reparțiile și
daniile făcute împreună cu ﬁul său, spătarul Iancu Talpiș,
bisericii Sf. Atanasie și Chiril, a mai construit, în anul 1861, o
clădire cu rol de casă parohială (în prezent aceasta este în
folosința parohiei Bisericii „Vulpe”), situată la nord de biserică.
Această casă a fost folosită însă de urmașii ei până în anul 1912,
când biserica a devenit proprietară cu drepturi depline. Alte
reparații – curente sau de urgență – s-au făcut în anii: 1889, 1920,
1931, 1932, 1933, 1934, 1942, 1946-1947 precum și în anii 50 ai
secolului trecut dar și în anii 1979 și 1980. Acest locaș de cult a
fost închis între anii 1972 și 1997; când a fost redeschis a devenit
paraclis al Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor din
România, ﬁliala Iași și al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie.
Din simpla enumerare a reparațiilor se deduce că
ediﬁciul a avut ﬁe carențe de construcție încă din momentul
înălțării sale, ﬁe că sinistrele prin care a trecut i-au afectat în mod
major structura de rezistență iar reparațiile ce le-au urmat nu au
fost făcute – din varii și deocamdată necunoscute motive –
conform necesităților reale. Această premisă impune de la sine și
necesitatea investigațiilor arheologice precum și linii majore
pentru stabilirea strategiei de cercetare.

Descrierea săpăturii arheologice
În cursul lunii martie 2017, la biserica Sﬁnții Atanasie
și Chiril s-au efectuat cercetări arheologice preventive, ale căror
rezultate sunt necesare elaborării Proiectului de restaurare a
bisericii. Pentru a lămuri unele aspecte privind evoluția
locașului de cult s-au trasat următoarele casete, relevate și în Fig.
1.
C1 în naos a fost executată pe extremitatea de S-V a
absidei de S, cu dimensiunile de 3.45/2.25 m x 1,90 m pe laturile
drepte. Scopul a fost acela de a surprinde eventualele abateri de
la traseul actual a unor, presupuse dintru început, fundații mai
vechi. Dată ﬁind neuniformitatea actualei pardoseli, s-a urmărit
și surprinderea cauzelor de tasare care au generat o atare stare de

fapt. De asemenea, s-a urmărit stabilirea pentru acest
compartiment a cotei pardoselii originale a actualului lăcaș.
C2 în exteriorul bisericii, pe latura sudică, în dreptul
despărțământului dintre pridvor și pronaos, s-a săpat această
casetă cu dimensiunile 1.60 m x 1.80 m. Aceasta se impunea
pentru a se veriﬁca unitatea la nivelul de fundație a ediﬁciului, și
pentru a se stabili cota nivelului de călcare a constructorilor față
de actualul nivel și cea a adâncimii de fundare.
C3 în pridvor pe colțul de N-E al acestui
compartiment, la interior, a fost realizată această casetă, cu
dimensiunile 3.30/2,08 m x 1.60 m. Se impunea săpătura în
această zonă și pe poziția aceasta pentru a se veriﬁca unitatea de
fundație a pridvorului cu restul bisericii, nivelul de călcare inițial
al ediﬁciului și eventuale diferențe ale acestuia între cele două
compartimente; de asemenea, punerea în evidență a cotelor
fundațiilor.
C4 la exterior a fost trasată pe latura de N, în dreptul
retragerii estice a absidei de N, cu dimensiunile 1.50 m x 1.50 m,
, cu scopul de a veriﬁca unitatea de concepție a fundației cu
elevația actuală, supraînălțarea nivelului de călcare actual,
având în vedere microrelieful și cota de fundație în această zonă
de separare a naosului de altar.

Rezultatele cercetării în teren
În C1 s-au făcut următoarele observații arheologice:

Nivelul pardoselii anterioare amenajată din cărămidă
față de nivelul actual al cărui ultim strat este realizat din bitum
este la: - 0,15 m;

Nivelul de călcare al constructorilor se aﬂă la - 0,65 m
(extremitatea de S)/ 0,35 m (extremitatea de N) față de cel
actual;

Cota de fundare este situată la o adâncime de – 2,60 m
față de nivelul actual de călcare iar adâncimea maximă a casetei
este de – 2.80 m (Fig. 2);

Înainte de a se construi actuala biserică aici a
funcționat un cimitir cu o vechime de minim trei generații, cu o
densitate mare; această concluzie este susținută de numărul
mare de schelete descoperite în această casetă raportat la
suprafața săpată (circa 5.60 m2), intersectările gropilor de
morminte, „tăierea” unui mormânt M4 (copil) de către cei care
au săpat șanțul de fundație, fără semne de recuperare a oaselor și
reînhumare (Fig. 3). În această casetă au fost reperate 8
morminte sau gropi de morminte din care M 2, situat în colțul de
N-E al casetei (Fig. 4), la adâncimea de 1,42 m, prezintă inventar
– o monedă emisă în anul 1517 (Fig. 5) cu următoarea legendă:
Av: LUDOVICUS R(ex) UNGARI(ae). 1517; Rv: PATRONA
UNGARIE, Madona cu pruncul iar în câmp literele K
(Kremnitz) și G (G. Thurzo-monetarul). Generarea cimitirului
trebuie să ﬁe legată intrinsec de existența unei biserici anterioare
celei actuale, amplasată undeva în apropiere; un reper (relativ
nesigur) îl reprezintă crucea amplasată la o mică distanță de
latura de S a bisericii, la care s-ar putea adăuga și conotațiile
posibile de construcție dictate de vechiul microrelief și de
limitele proprietății pe care a fost amplasat acest prim lăcaș.

Anterior generării cimitirului, zona a fost locuită.
Dovadă în acest sens este rămășița unui cuptor (Fig. 4), ce are
baza la – 1.40 m față de nivelul actual de călcare, descoperit în
colțul de N-V al casetei precum și puținele fragmente ceramice,
de factură casnică, găsite în context stratigraﬁc răvășit de
intervențiile ulterioare.
C2 a reliefat un indiciu cert pentru un lăcaș de cult din
piatră anterior celui actual dar sugerând – alături de observațiile
din C1 și C3 – o planimetrie identică cu cea actualei biserici.
Diferența a constat cel mai probabil în elevație, așa cum
sugerează fundația de contrafort descoperită (Fig. 6).
Cota de fundare în această zonă este de – 2.30 m față de

nivelul actual de călcare și – 1.75 m față de nivelul de călcare al
constructorilor actualului lăcaș.
C3 (Fig. 7), amplasată în colțul de N-E al pridvorului,
cu prelungire spre pronaos, a pus în evidență existența fundațiilor
unui zid despărțitor între cele două compartimente, care nu se
„interțese” cu zidul perimetral, ceea ce conduce la concluzia că
acesta făcea parte dintr-o construcție anterioră. Rămâne ca în
cercetările viitoare să se urmărească eventuala relație spre E a
acestei fundații. „Creasta” păstrată se aﬂă la – 0,25 m față de
nivelul actual de călcare și, alături de celelalte date, poate ﬁ
considerată un important indiciu privind nivelul de călcare al
constructorilor actualului ediﬁciu.
Cotele de fundare în acest sector sunt la zidul
perimetral de – 1.50 m față de nivelul actual de călcare și de –

1.20 m față de nivelul de călcare al constructorilor actualului
lăcaș iar fundația zidului transversal are baza tot la – 1.50 m față
de pardoseala actuală.
În proﬁlul vestic au fost reperate 3 gropi de morminte
(M 9,10 și 11).
C4. Despre situația terenului din zona C4 trebuie
precizat că în urmă cu câțiva ani pe latura de N a bisericii s-a
excavat o parte din pământ pe o lățime de cca. 1,50 m și o
adâncime de cca. 0.80 m pentru a proteja biserica de inﬁltrațiile
de apă și igrasie iar nivelul de călcare în urma acestei operațiuni
a coborât astfel cu cei 0.80 m.

La o adâncime de cca. 0.20 m au fost reperate 3
morminte orientate V-E: M 12, deranjat și fără inventar iar M
13 și M 14 erau situate în proﬁlul nordic, tot deranjate și fără
inventar.

Pe latura de E, la jumătatea proﬁlului de N a fost
surprinsă marginea unui cavou din cărămidă (M 15) la
adâncimea de 0,30 m, ﬁind construit în pământ galben până la
adâncimea de 0.80 m (nu a putut ﬁ cercetat în această etapă). La
adâncimea de 1.00 a fost descoperit M 16 (Fig. 8) ce a fost
îngropat peste un cuptor dezafectat, amenajare casnică, ce pare
a ﬁ făcută într-un moment de abandonare a bisercii, întrucât
este adosat zidului de fundație a bisericii.
La nivelul de fundație se pot observa două etape de
construcție, prima fundație are o înălțime de 0,45 m ﬁind
situată între – 0,75 și – 1,05 m (Fig. 9).
Tot cu ocazia cercetărilor arheologice a fost
recuperată arhiva bisericii, ce era depozitată în pod, ﬁind
preluată de la parohie de Complexul Muzeal Național
„Moldova” Iași, pe bază de proces verbal. Arhiva conține
documente de la jumătatea secolului XIX și până în anul 1983,
cu date despre veniturile și cheltuielile (majoritatea
documentelor) parohiei Sﬁnții Atanasie și Chiril, iar din 1894
laolaltă cu biserica-ﬁlială „Adormirea Maicii Domnului”,
numită „Vulpe”, acte privind anumite procese, închirieri ale
unor imobile și terenuri, acte de vânzare sau donații sau
reparațiile bisericilor și ale imobilelor
deținute.

Concluzii

1. Planul general al săpăturii arheologice / 2. Caseta 1, fundația absidei de S / 3. Caseta 1, mormintele 3,4,5,6 / 4. Caseta 1, proﬁlul nordic cu M2
și cuptorul.

5. Monedă emisă de regele Ungariei Ludovic II în anul 1517 / 6. Caseta 2 / 7. Caseta 3 / 8. Caseta 4, proﬁlul vestic / 9. Caseta 4, fundația bisericii pe latura de N.
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Procesul de restaurare a
bisericii „Sf. Atanasie și Chiril” din
Iași, str. Sf. Atanasie, nr. 20, trebuie să
ﬁe precedat de săpătură
arheologică preventivă pe întreg
perimetrul interior iar lucrările de
săpătură pentru subzidire, ranforsări
ale fundațiilor, hidroizolație și orice
altă amenajare din curtea bisericii
trebuie să se desfășoare sub strictă
supraveghere arheologică, date ﬁind
rezultatele cercetării expuse aici, ce au
pus în evidență, în acest perimetru,
existența unei locuiri civile și a două
lăcașuri – din care unul pe alt
amplasament dar în imediată
apropiere – anterioare celui existent
astăzi.

”PERIPLU ÎN TIMP”

ARCĂ ÎN BRUMAR
Asumat ca „autor Performantica”, Editura Fundației
IRIIS a ales ca spațiu de lansare a celei de a 16-a cărți semnate de
Aurel Brumă, Arca de lut, Librăria „Tafrali” a Universității
„Al.I.Cuza”. Public constant la astfel de întâlniri: universitari,
foști colegi din Radio Iași, actuali colegi de la ”Cronica veche”,
prieteni, studenți. La primă vorbire în acest spațiu, doamna prof.
Maria Trandaﬁr (prefațatoarea volumului) a poziționat prozele
autorului în zona tristeței cu lacrimă: „Tristețea în text a
scriitorului Brumă provine dintr-o boală de care noi toți am fost, la
un moment dat, atinși – lehamitea. Ne este lehamite, la un moment
dat, și simte lehamitea aceasta ca pe o boală care va face să spună
mai târziu: Mă doare suﬂetul. Și cine poate măsura durerea unui
suﬂet? Nu există măsură, pentru că este durerea de suﬂet fără
leac.” Compensatoare, echilibru în clepsidră, spunea Maria
Trandaﬁr, este iubirea, repirând într-o generoasă galerie de
portrete, parabole și întâmplări. „Scriitorul Aurel Brumă și-a
invitat toate personajele din cărțile sale și a făcut această ultimă
lucrare ca un fel de masă rotundă. Le-a provocat, le-a incitat, le-a
pus să se destăinuie, le-a aprobat sau nu le-a aprobat, le-a alinat sau
le-a condamnat puternic, până la desﬁințare, dar nu și-a luat rămas
bun de la ele, cum face de obicei un moderator. Le-a invitat să
locuiască în Arca de lut a domniei sale pentru ca acolo să capete
viață și, eventual, să se întoarcă”.
Formula antologică (best of) a cărții a fost întărită și de prof.dr.
Nicu Gavriluță: „Spun că această lucrare conține o selecție din
textele mai vechi, admirabil scrise și cu o substanță spirituală,
religioasă și nu de puține ori și simbolică. Iată de exemplu o
povestire despre inventatori pe care o selectează aici. E vorba de
un rând al inventatorilor lumii în fața ușii Celui mai Înalt, a
Dânsului, cu D, adică a lui Dumnezeu, înțelegem noi. Iar
inventatorii se lăudau care mai de care cu ce-au inventat și ce-au
făcut. Și pe măsură ce aveau laude mari și rezultate pe măsură,
doreau un loc în față, să aștepte mai puțin. La un moment dat vine
provocarea din partea unuia tânăr, foarte tânăr, cel mai tânăr dintre
ei. Este inventatorul Rafael. Și cei de acolo, mirați că un copil
îndrăznește să intre primul la Dumnezeu, în fața tuturor, îi spun,
da, vei intra cu condiția să convingi pe toți cei prezenți că tu ești un

Ioan Florin STANCIU
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eoarece în ultima vreme s-au succedat, în
Constanţa, multe acţiuni cultural-ideologice
dedicate bimilenariului Poet ex pontic, au
apărut meteoric şi multe informaţii inedite cu privire la
surghiunul său pe aceste meleaguri. Drept pentru care, cred că e
de datoria mea de a alege ineditul şi de a-l face cunoscut
cititorilor din dulcele târg.
Cu cele mai bune gânduri bune,
I.F. S.
Părăsind, în plină glorie, căldura şi inﬂorescenţele
multicolor parfumate ale vilei sale de pe Capitoliu, Ovidius
ajunge la Tomis, prin anul 9 d.C., zărind la orizont doar o
carapace invadată de mărăcini, ierburi amare, ruine afumate sau
însângerate şi pietroaie rostogolite-n delir, pretutindeni, ca
după căderea Troiei.
Astfel, colonia grecilor milesieni, abia trecută a suta
oară prin foc şi sabie, nu pare deloc un refugiu consolator pentru
călătorul înlăcrimat, dovedindu-se îngrozitoare, prin latenţele
sale teriﬁante, chiar dacă atât populaţia greacă, cât şi numeroşii
geţi sau sarmaţi se considerau mârâind câineşte, vasali ai
Romei, după cum îi instruiseră, cu biciul şi sabia, căpeteniile

inventator special. Spune-ne ce-ai inventat. Păi eu v-am inventat
pe voi. Sunt un inventator de inventatori. Iată cele șase statuete ale
mele drept mărturie, drept argument. Și, ﬁresc, erau șapte ﬁgurine
de plastilină. Și toți au fost de acord, da, să intri primul la El. La
care răspunsul copilului este realmente demențial, în sensul că
acel copil nu dorește să intre acolo, să ajungă în acea cameră.
Apropos de ﬁlmul lui Tarkovski: ajung cei trei, scriitorul, omul de
știință și hommo religiosus, în fața camerei dorinților. Și omul de
ștință nu vrea să intre, nici ceilalți. Faptul e că nu aveau vise care
doreau să ﬁe îndeplinite. Asta este zguduitor. Aici copilul nu intră
nu pentru că n-ar avea dorințe și vise, el era inventator, el știe că
Dumnezeu nu este într-o cameră și nu te așteaptă într-o audiență, el
nu intră pentru că știe că Dumnezeu este peste tot, și în același timp
nicăieri. Este ubicuu. Și replica este minunată: Dumnezeu este
iubire și ﬁind iubire este peste tot sau nicăieri, depinde de noi unde
reușim să-L vedem.”
Pentru Editor, colaborarea cu Aurel Brumă este exemplară, în
sensul că atât redactarea cât și ideile de copertă, fonturile, alegerea
prefațatorului sunt aduse „la pachet”, iar prima impresie este
deﬁnitorie, așa cum constată Nicu Gavriluță: „ Coperta cărții este
sugestivă. De data aceasta am să trec într-un plan simbolic. Este un
frumos chip care se destramă. Chipul este chipul ﬁecăruia dintre
noi, este, dacă vreți, într-un fel, și chipul interior al autorului. Aurel
Brumă a ajuns să numească această carte Arca de lut, or arca este
un vehicol soterologic pe care îl știm cu toții din paginile
testamentare. Este, dacă vreți, trupul nostru, al ﬁecăruia dintre noi,
care închide pe dinăuntru memoria unor fapte, întâmplări, dar a
unor fapte și întâmplări destinale, cu tâlc, cu rost, care ne-au
marcat deﬁnitiv viața. Un asemenea trup, o asemenea arcă se
destramă risipindu-se, cum scrie autorul, în sutura pământului cu
cerul, adică într-un orizont al eternității. Aș spune că preia timpul
vieții noastre și îl desăvârșește sub semnul duratei pregătindu-se
să intre în eternitatea lui Dumnezeu. Memoria acestor fapte
destinale ar trebui transferate dintr-o arcă de lut într-o arcă a
spiritului, or o arcă a spiritului, pentru a ne ﬁ accesibilă, trebuie să
găsească un loc camuﬂat. Și cel mai potrivit loc camuﬂat pentru o
arcă a spiritului este cartea. Prin urmare e bine să avem, ﬁecare
dintre noi, o arcă a spiritului lui Aurel Brumă, o carte cu pecetea
lui.” (Octav Păuneț)

lor. Locuitorii păreau însă de-o mamă, întrucât femeile tomitane
nu cunoşteau torsul, iar grecii din cetate adoptaseră şi ei portul
băştinaşilor. Purtau piei cusute sau înşirate pe sfori, iar, la vreme
de iarnă, din straiele miţoase şi din bărbile lor se legănau cristale
irizate, de gheaţă, zuruind ca la o nesfârşită cădere de grindini. Ca
urmare, nedeprins cu munţii de zăpadă înmărmurită şi cu
vânturile siberiene, exilatul s-a-mbolnăvit de friguri şi de
pleurită, deoarece, asemeni concetăţenilor săi, trebuia să ia parte
activă la apărarea cetăţii, când, în mod repetat, zidurile erau
asediate, cu tropote şi urlete ﬁoroase, de feluritele hoarde barbare
care răzbăteau mai uşor înspre Scythia Minor, trecând în ﬁoroase
cavalcade hăulite peste podul de gheaţă al Dunării.
Şi totuşi, în primii săi ani de exil, poetul a redactat o
bună parte dintre celebrele sale Epistulae ex Ponto, mult mai
cunoscute acum sub numele celor două cărţi, în care au fost
culese îndureratele scrisori ale surghiunitului de la marginea
lumii: Tristia şi Pontica.
Dar am descoperit întâmplător şi un episod mai puţin
cunoscut, cutremurător şi amuzant totodată, pe care vreau să-l
reamintesc în acest nou omagiu dedicat primului nostru poet,
cunoscut pretutindeni încă din Evul Mediu, pentru că, din fericire
pentru civilizaţia europeană, opera sa n-a avut parte de ocultele
servicii de difuzare a cărţii, din România de astăzi...
E sigur totuşi că prezenţa lui Ovidius în babilonia etică
şi etnică de la Tomis nu putea trece neobservată, devenind repede
subiect de fantasmagorii: de la adoraţia apoteotică, până la
veninoasele calomnii desacralizante. Mai ales că Poetul a fost
repede adoptat de aristocraţia urbei, ﬁind integrat în mai toate
organismele importante de decizie, ceea ce presupunea scutirea
de impozite şi celelalte obligaţii plebee. Ca urmare, Ovid exilatul
fusese repede desemnat să deschidă şi să arbitreze serbările
anuale ale Cetăţii pontice (agonotet), unde apărea înveşmântat
imperial şi încununat cu laurii orbitori ai lui Apollon Iatros,
O dovadă în plus a celebrităţii sale și a faptului că

Portrete în hieratice atitudini – un negustor cu
vicleană privire, cu buze necruțător înțepenite, o Veronică
renascentist costumată -, un copil în brațele mamei în augusta și
senina puritate a unui nou început de viață, accentuată de merele dealături, de porumbelul pe fond de oraș cu multe biserici, o coțofană
surprinsă lângă vasul cu ﬂori albe, prin fereastra deschisă o
clopotniță sparge cerul până în vârf de nori, case vechi, de început
de secol 20, unele dintre ele în notă suprarealistă, imagini, toate,
strânse în lumina ramei, în tandra căldură a culorii, de plasticiana
suceveană Camelia Rusu Sadovei. Care, la sfârșit de noiembrie,
a.c., a venit în Iași, la Galeria de artă „Nicolae Tonitza”, cu „Periplu
în timp”, o nostalgică și sensibilă expoziție, în care suavitatea
policromă le-a vorbit iubitorilor de artă despre farmecul de poveste
inițiatică a unor vremuri liniștite și bogate în Frumos, o expoziție
marcând o nouă etapă în creația sa.
Absolventă a Institutului de Arte Plastice ”Nicolae
Grigorescu” din București, promoția 1989, membru al UAP
România și vicepreședinte al Filialei UAP Suceava, Camelia Rusu
Sadovei a propus, prin tablourile prezentate, un proiect artistic
ambițios, conform căruia păstrarea și valoriﬁcarea patrimoniului
cultural local devine o datorie a tuturor. Periplu în timp, pe
coordonate aleatorii, urmărindu-se nu monumente istorice, ci case
din uliţe ocolite de cruntele sistematizări, amprentate încă de cei
care le-au locuit în vremuri demult apuse: negustori, boieri sau
intelectuali remarcabili, toți construind în respectul nemiloasei
curgeri a Timpului.(V.B.)

telefonul fără ﬁr ar putea ﬁ doar o mai veche invenţie scitică:
populaţia pestriţă a Tomisului a aﬂat, se pare, că în scrisorile pe care
Ciudatu-ăla le tot trimitea la Roma, ţinutul pontic era zugrăvit ca o
sumbră pustietate necultivată, iar războinicii săi locuitori, ca nişte
barbari incapabili de cugetare, simţire şi vorbire articulată. Ca
urmare, după mai multe caliﬁcative indescifrabile, urlate pe uliţă cu
ploi de bolovani şi săgeţi otrăvit strecurate prin sau peste garduri, sa întrunit un consiliu ad-hoc al barbarilor extremişti care, noaptea,
ca hoţii, au hotărât, la propunerea vreunui Caliban local, ca Năsosul
clevetitor să ﬁe exilat din nou, ceva mai la sud, în calea adevăraţilor
barbari, ce se tot revărsau în hoarde cumplite, din pustiurile fără
sfârşit de la marginea lumii, tropotind, fulgerând, odihnindu-se
doar călare-n bătaia vânturilor, bând apă din hârcile lustruite, care le
împodobeau harnaşamentul şi mâncându-şi caii, din mers. Ăia
barbari! Ca să vadă şi el ce-a avut şi ce-a pierdut. Parşiv musaﬁr,
bre! Şi părea om de treabă. Oricum, ceva mai cuminte decât hoţiiăştia de greci care-ţi cumpără oul, cu trei belciuge şi ţi-l vând înapoi,
cu şapte.
Atunci, se crede, s-a hotârât Ovid să compună un smerit
poem condescendent, în limba geţilor majoritari, lăudându-le
ospitalitatea, prietenia şi calda bunovoinţă în toate, cu aluzii directe
la curajul şi calităţile lor războinice care-au ferit zidurile Tomisului
de ruină şi de pârjol, după ce mai toate întăriturile din împrejurimi
fuseseră de mult spulberate de adevăraţii barbari. Oda aceasta,
împiedicată-n sonorităţile abia descifrate ale unui grai cu-ndemnuri
pentru vite, s-a pierdut deﬁnitiv, se pare, dar cunoaştem efectul ei
asupra populaţiei autohtone – un triumf al bestiei nedomolite din
adâncurile preistoriei sau revolta fondului nostru nelatin, cum
scria ceva mai erudit eufemistic Lucian Blaga.
Dar despre reacţia geto-dacilor când şi-au auzit graiul cu
bube mucigaiuri şi noroi, potrivit şi scandat în nobilii hexametri
dactilici horaţieni, veţi citi mai pe larg în viitoarea noastră
cronicuță de la mare...
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ÎN LUNA DECEMBRIE,
POVEȘTILE PRIND VIAȚĂ LA

PA L A S

Decembrie este luna în care ﬁecare moment petrecut la Palas înseamnă emoție, strălucire și basm. Surprizele se vor ține
lanț și vor contura atmosfera magică de Crăciun, pe care ansamblul din inima orașului le-o dăruiește vizitatorilor săi an
de an. Târguri cu delicii sau de cadouri, evenimente care promovează tradițiile autohtone, concerte de colinde,
nenumărate posibilități de distracție pentru întreaga familie sunt doar o parte dintre propunerile ce se regăsesc pe
agenda ansamblului Palas, în preajma sărbătorilor.

ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, SĂRBĂTORITĂ
TRADIȚIONAL
1 decembrie este o zi cu o semniﬁcație aparte, iar
ansamblul Palas o sărbătorește în cel mai tradițional
mod. Pentru cei care apreciază suvenirurile
autentice și care admiră îndeletnicirile autohtone, se
vor desfășura Târgul Meșterilor Populari și Târgul
100% Românesc. Este prilejul pentru ca vizitatorii să
descopere frumusețea tradițiilor românești și să
aleagă obiecte cu o însemnătate deosebită.
Tot de Ziua Națională a României, cei prezenți în
Palas Mall vor ﬁ încântați cu un spectacol de muzică
și dansuri populare, susținut de artiști care își doresc
să ducă mai departe folclorul.
FEERIE DE LUMINI, LA PALAS
Ca în ﬁecare iarnă, ansamblul din inima orașului este
cuprins de spiritul magic al sărbătorilor și îmbracă
hainele colorate și strălucitoare ale Crăciunului. Pe 3
decembrie 2017, ieșenii sunt invitați să ia parte la
momentul în care se dă startul celei mai frumoase
perioade din an și în care Palas se transformă într-un
imens decor cu mii de luminițe. Tabloul va ﬁ
desprins din cărțile cu povești, din care nu va lipsi
bradul impozant frumos împodobit, decorațiuni
tematice, globuri și steluțe strălucitoare și,
bineînțeles, jilțul Moșului.
Aprinderea decorațiunilor în ansamblul Palas va
veni și cu un cadou muzical. Publicul va ﬁ încântat
cu un concert special al Filarmonicii de Stat
„Moldova” Iași, menit să ofere bucurie și zâmbete,
prin intermediul melodiilor de sezon atât de
îndrăgite.
Întreaga lună va ﬁ presărată cu nenumărate
concerte de colinde, spectacole de datini și multe
altele evenimente magice, în Palas.
PREMII ȘI SURPRIZE, DEDICATE
SĂRBĂTORILOR
Ca în ﬁecare an, cei aﬂați în căutarea darurilor
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perfecte pentru persoanele dragi vor ﬁ răsplătite
pentru cumpărăturile din magazinele Palas Mall.
Tombola specială de Crăciun le va oferi premii
mult visate, care să le aducă și mai multă bucurie.
Devenită deja o tradiție, deosebit de apreciată și
așteptată în ﬁecare an, proiecția video pe fațada
sudică a Palatului Culturii îi va purta și în acest an
pe spectatori în lumea captivantă și emoționantă a
Crăciunului.
TÂRGURI CU DELICII SAU DE CADOURI
Încă din prima zi a lunii decembrie, ansamblul
Palas va găzdui o ediție specială a Street Food
Festival. Sub sloganul „Christmas Goodies”, ieșenii
și nu numai se vor putea delecta cu cele mai
apetisante rețete de preparate de tip „street food”,
dar și cu deliciile cu parfum de scorțișoară și alte
surprize culinare, care îi vor ajuta pe toți cei
prezenți să intre în atmosfera zilelor de sărbătoare.
Iar dacă marea pasiune gastronomică sunt fructele
de mare, pofticioșii se vor bucura de ele și iarna, la
Black Sea Food Festival, în perioada 14 – 17
decembrie 2017.
Întreaga lună decembrie, vor continua târgurile de
cadouri. Obiecte lucrate manual, creații ale artiștilor
plastici și numeroase alte propuneri vor putea ﬁ
descoperite la evenimentele dedicate Crăciunului.
DISTRACȚIE PE GHEAȚĂ, PENTRU TOATE
VÂRSTELE
Iarna nu ar ﬁ completă fără arena de gheață care îi
atrage ca un magnet pe ieșeni și nu numai. Și în
acest an, la Palas vor ﬁ deschise nu unul, ci două
patinoare, gata să astâmpere cheful de distracție
pe patine al prichindeilor și al celor mari. Încă din
primele zile de iarnă va ﬁ deschis Palas Ice, pentru
ca pasionații de sportul alb să se lase vrăjiți de
mișcare pe patine. Ulterior, va ﬁ accesibil și Palas
Ice Junior, special pentru ca cei mici să patineze în
siguranță.

Blog: www.cronicaveche.wordpress.com

