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n CONSTANTIN M. POPA

F

precaritatea
secretelor

luctuaþiile pieþei editoriale dezvãluie, dincolo de
abundenþa titlurilor, un
soi de alexandrinism, de obosealã imaginativã, prin practicarea
preþiozitãþilor fade ºi a mediocritãþii inflaþioniste, chiar în domenii presupuse a hrãni elevaþia.
Desigur, au existat dintotdeauna,
în sfera, sã zicem, a istoriografiei
ori a antropologiei, studii anoste, lipsite de stil, înecate în mâlul
demonstraþiilor specioase, sau
lucrãri de popularizare/vulgarizare
mizând pe apetitul pentru senzaþional al unui public inocent supus asaltului tabloidizãrii. Se
pare, însã, cã un principiu foarte
activ astãzi, al succesului imediat,
organizeazã ºi controleazã destinul cel puþin ciudat al unor cãrþi
de felul celor semnate de Phil
Mason. Cum George Washington a jecmãnit naþiunea, Hemoroizii lui Napoleon, Testiculele
Ioanei d’Arc pun în paginã anecdote umoristice, supraliciteazã
incidente minore din mica istorie
cu prezumtive consecinþe grave,
acrediteazã ipoteze privitoare la
maladii ce ar fi afectat o serie de
personalitãþi influenþându-le acþiunile. Iatã, un titlu atât de extravagant polemic precum Les Testicules de Jeanne d’Arc explicã
eroismul printr-o patologie rarã (v.
Robert Greenblatt: „sindromul
feminizãrii testiculare”).
Dacã scrierile lui Phil Mason
stârnesc, în cel mai bun caz, amuzamentul, recenta carte aparþinând sociologului Jean-Claude
Kaufmann, Le sac. Un petit monde d’amour (Ed. JCLattès, 2011),
în ciuda fluenþei speculative,
cade, iremediabil, în banalitate.
Specialist în problematica identitãþii ºi a vieþii cotidiene, J-C Kaufmann porneºte în investigarea
„secretelor poºetei” de la aserþiunea, nu chiar mãgulitoare pentru sexul frumos, potrivit cãreia
„le sac est à la femme ce que la
coquille est à l’escargot”. „Cochilia melcului” ascunde, dar
aceasta nu este o descoperire de
ultimã orã, „fragmente de existenþã”, vibraþia vieþii semnalizate de

n ancheta
mozaicul:
ce cãrþi
vreþi sã
citim în
vacanþã?

obiecte dintre cele mai diverse:
agende, chei, ochelari, monede,
ºerveþele de hârtie, pastile de aspirinã, bomboane de mentã etc.
Arheologul poºetei (pe urmele lui
Kelley Styring) reconstituie un
univers simbolic, constatând, în
zilele noastre, stereotipizarea,
prin branºarea la urbanitate (permis de conducere, cãrþi de credit,
celular) ºi, în cazul bãrbaþilor, impersonalizarea conþinutului.
Ca „trofeu identitar”, cercetarea indiscretã a poºetei (geantã,
sacoºã, pungã, taºcã) stimuleazã imaginaþia, oferã (ca, de altfel,
în proza fãrã personaje a lui Macedonski) date revelatoare despre proprietarul ei. Ceea ce îi
scapã autorului francez este o
posibilã relaþie interactivã, a cãrei sugestie o gãsim, spre pildã,
într-o poveste despre fericire a
lui Andrei Codrescu, numitã „Parfum”: „Apoi eu cad pe sacoºa ei,
deºirând-o în graba mea de a gãsi
obiectele rituale ale vieþii (s.n.)
sale. Oglinda, ah! Mânjitã de
resturi de cocainã, cristalele minuscule reflectã lãcomia de pe
chipul meu. Un ruj negru fãrã capac se uitã la mine cu sugestia
lui implicitã de ulei ºi blanã închisã la culoare... Îmi colorez buzele
cu el, aproape muºcându-l, apoi
de-a dreptul muºcând din el din
ce în ce mai adânc... Fundul cutiei de unde mi s-a strecurat în
gurã era fãcut din aur cu încrustaþii. Aztecii cei goi i-au învins
pe conchistadori la Uxmal. Cerul
brãzdat cu aur de deasupra bãtãliei era un model repetat de agrafe pe jumãtate deschise, milioane de folii de aur cãzând peste
luptãtori într-o reþea abia perceptibilã, un logos ce se fãcea nevãzut încetul cu încetul...” (trad.
Rodica Grigore). Abia atunci,
prin asumarea unui anumit echivoc, prin captarea logosului inefabil, nu te mai poþi îndoi cã „mon
sac, c’est moi”.
Altfel, demersuri asemeni celor amintite în însemnãrile de mai
sus rãmân în zone apropiate manifestelor avangardiste: „Démystifions l’Histoire!”.

Mihail Trifan

n Rãscruciul artelor craiovene la Arad

Silviu Bârsanu
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n LIVIU ANTONESEI

nu cred cã, fie ºi în vacanþã, trebuie sã ne
ferim mereu sufletul ºi de lecturi mai dificile,
mai dure, aproape insuportabile

D

acã este vorba despre
bipezi care nu pot merge la plajã sau pe cãrãrile munþilor, sau în Creta, unde
e ºi mare pentru plajã, dar sînt ºi
munþi, ºi spun asta cu toatã responsabilitatea, trei cãrþi nu sînt deajuns! Propun un fel de compromis – eu promit sã recomand cãrþi
mai subþirele, cea mai mare parte a
lor, iar D-voastrã mã lãsaþi sã propun mai multe! Mai promit sã nu
fie toate din acelaºi gen literar –
sau neliterar, deºi cred cã mã voi
abþine, þinînd seama cã este totuºi vorba despre vacanþã, nu despre pregãtirea vreunei dizertaþii
de master ori, Doamne iartã, pe
cãldura asta!, a vreunei teze de
doctorat. Voi începe cu recomandarea cîtorva volume de poezie,
începînd de bunã seamã cu Omul,
pomul ºi fîntîna. O tragedie româneascã, ultima apariþie antumã
a excelentului ºi regretatului poet
Ion Zubaºcu. Sigur cã e o tragedie, în sensul aproape tehnic al
termenului, sigur cã e ºi româneascã, dar nu cred cã, fie ºi în vacanþã, trebuie sã ne ferim mereu sufletul ºi de lecturi mai dificile, mai
dure, aproape insuportabile. Tot
din acest domeniu, schimbînd registrul spre erotic, cred cã pot recomanda volumul de debut, Biografia coapsei, de Mirela Lungu,
mai ales cã, alãturi de Dan Silviu
Boerescu ºi Horia Gârbea, l-a recomandat ºi pe coperta a patra.
ªi, dacã nu abuzez, aº adãuga
Cartea lumilor dispãrute, a doua
carte a poetei Ruxandra Anton. Sã
spunem cã am terminat cu poezia,
chiar dacã aº mai fi putut recomanda încã pe atîtea volume, poate chiar un numãr dublu! Adaug,
totuºi, încã unul, pentru cã autorul este oltean de-al D-voastrã,
chiar dacã lucreazã ca director de
bancã la Londra! Mã refer la Mihai Rãdoi, cu ampla antologie Luceafãrul cu buze roºii.

autor, premiat cu Goncourt-ul pe
anul trecut, ºi „eseul” lui Henry
Miller Lumea sexului, care ne
oferã cîteva chei pentru înþelegerea prozei sale intens biografice.
ªtiu foarte bine cã existã cititori aºa, mai pãtimaºi, care nu citesc „de plãcere”, în vacanþe,
numai cãrþi de ficþiune literarã, ci
se chinuiesc ºi cu lecturi ceva mai
grele. Bun, n-aº merge totuºi
pînã la cãrþi de teorie, spre tratate etc., dar cred cã ediþia, îngrijitã
de Mihaela Gligor, Mircea Eliade
– Henry Pernet, Corespondenþã
1961 – 1986. Dragul meu prieten, poate fi o lecturã pasionantã. Un sfert de veac de corespondenþã, circa 200 de scrisori,
schimbare între Eliade ºi un doctorand de-al sãu elveþian, care
nici mãcar nu ºi-a continuat ulterior o carierã în istoria religiilor!
De citit, la modul absolut!
P.S. A propos, tocmai am parcurs un sfert din „rockmanul” lui
Mihai Vakulovski, Tovarãºi de
camerã. Student la Chiºinãu ºi
îl recomand înainte de a-l termina, mãrturisind cã aºtept nerãbdãtor ºi urmãtoarele volume ale
trilogiei!

Ce cãrþi vreþi sã citim în vacanþã?
Pentru luna iulie revista Mozaicul vã lanseazã o provocare întru binele
lecturii. Vã invitãm sã ne scrieþi despre trei noi apariþii pe care le-aþi
recomanda spre a fi citite de plãcere în aceastã vacanþã de varã.
Pentru acea specie de bipezi care nu se pot duce la plajã fãrã o carte
în traistã sau pe cãrãrile uitate ale munþilor credem cã ancheta noastrã
va fi un real ghid (lec)turistic.

n LUMINIÞA CORNEANU

puteþi pur ºi simplu
sã întoarceþi foaia

N

u ºtiu alþii cum sunt,
dar eu, când vine vor
ba de lecturi de vacanþã, mã gândesc la ceva solar, delectabil, din ciclul „cãrþi pe care
sã le tot reciteºti”. M-aº bucura,
de pildã, sã recitesc vara asta
Domnilor copii de Daniel Pennac, Stânca lui Tanios de Amin
Maalouf ori vreun roman al lui
David Lodge. Dar pentru cã „mo-

zaicarii” îmi cer sã vorbesc despre „noi apariþii” de purtat în
traistã, iatã, mã conformez.
Am citit cu delicii într-una din
sãptãmânile trecute cartea de
amintiri a lui Radu Rosetti, apãrutã la Humanitas, Ce am auzit
de la alþii. Cum editorul a ales sã
pãstreze limbajul colorat dialectal ºi arhaic, textul curge ca o
poveste de ascultat la gura so-

ºtiu foarte bine
cã existã cititori aºa,
mai pãtimaºi
La prozã, chiar dacã a apãrut
mai spre începutul anului – poate cã, totuºi, n-a apucat toatã lumea sã-l citeascã – nu pot începe
decît cu romanul lui Octavian
Soviany, Viaþa lui Kostas Venetis, pe bunã dreptate rãsfãþat de
criticã, sper cã ºi de public, în care
vãd deja unul din cele mai importante romane ale acestui an literar. Nu aº putea sã nu recomand
romanele a douã din doamnele
generaþiei mele – mã refer la Acasã, pe cîmpia Armaghedonului
de Marta Petreu ºi la FEM de
Magda Cârneci. ªi, poate, încape în bagaje ºi Deania neagrã,
cartea de povestiri a lui Alexandru Petria, mai ales cã e puþinticã
la trup, dar mare la suflul de povestitor! Ca sã nu fiu acuzat de
naþionalism, recomand ºi douã
recente traduceri – Harta ºi teritoriul de Michel Houellebecq,
ultimul roman al remarcabilului

Mihail Trifan

bei de la un bãtrân înþelept: „În
copilãria ºi tinereþa mea fostumi-a dat sã fiu încunjurat de
pãrinþi, rude, oameni de casã,
þãrani ºi slugi cari trãise viaþa
celor dintãi ºãsãzeci de ani ai
veacului ºi cari, de la bãtrânii lor,
auzise multe despre o viaþã ºi
obiceiuri ºi mai îndepãrtate în
negura timpurilor. Mulþi din ei, în
primul rând tata ºi mama, erau
niºte povestitori neîntrecuþi: cu
dor îmi aduc aminte de lungile lor
povestiri în lungile sãri de iarnã,
la þarã.” Astfel povesteºte Radu
Rosetti istoria Þãrilor Române în
secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea,
condimentând cu o mulþime de
detalii ale vieþii cotidiene, astãzi
cu totul uitate: cum se locuia,
cum se mergea la vânãtoare, care
era toaleta zilnicã a boierilor din
vechime, alimentaþia, îmbrãcãmintea ºi aºa mai departe.
O altã carte care nu doar este
plãcutã, dar aduce ºi o nouã lecturã a operei unuia dintre cei mai
mari scriitori ai noºtri este Lumea
ca ziar. A patra putere: Caragiale a Ioanei Pârvulescu. Dacã
vi se pare dubios sã luaþi cu dumneavoastrã în vacanþã ceea ce se
vede de la o poºtã cã este o carte
de istorie literarã, vã liniºtesc
curând: este o carte cu… poze.
Când vã plictisiþi sã citiþi despre
presa româneascã a secolului al
XIX-lea, deºi povestea este minunat spusã, marca Ioana Pârvulescu, puteþi pur ºi simplu sã întoarceþi foaia ºi sã vedeþi chipuri
din trecut ºi articole de ziar cu
titluri precum… Cãldurã mare
ori Bacalaureat.
În fine, pentru a ieºi din cheia
retro, menþionez pe scurt ceea ce
mi s-a pãrut a fi unul dintre cele
mai bune romane ale anului trecut, cartea debutantei Adina
Rosetti, Deadline. O carte cu o
acþiune care se petrece în zilele
noastre, populatã de corporatiºti,
pãrinþi ºi mãtuºi de corporatiºti,
bloggeri cam dubioºi, o pisicã
foarte simpaticã, un boschetar ºi
de duhul unei fete care n-a ºtiut
sã se bucure de viaþã.
Acestea fiind zise, vã doresc
tuturor, mozaicari, ucenici-mozaicari ºi cititori, o varã frumoasã,
plinã de cãrþi bune!

IV
153
), 20
, serie nouă, anul X
XIV
IV,, nr
nr.. 7 ((153
153),
20111

3

n BOGDAN CREÞU

citesc, din fericire, din obligaþie. dar cât de
mult îmi place aceastã obligaþie! nu aº da-o
pe toatã libertatea din lume.

Î

n aceastã perioadã, majoritatea revistelor care se
respectã le propun cititorilor unele titluri pentru lectura
din timpul vacanþei. Aflu dintrun ziar de mare tiraj cã Mircea
Cãrtãrescu a fãcut ºi el o listã cititorilor celebrei publicaþii Times,
alãturi de Salman Rushdie. Nu,
nu a recomandat vreun scriitor
român, ci pe Salinger, de parcã
Salinger mai avea nevoie de vreo
recomandare. Oricum, dacã ne
mândrim cu atâta lucru, înseamnã cã suntem încã o literaturã
micã, neobiºnuitã cu normalitatea unei receptãri care sã ne permitã demnitatea.
Sã mã întorc însã la ideea de
vacanþã. E varã, e soare, timpul
capãtã parcã un ritm mai calm,
stresul de peste an se face uitat.
Prejudecata spune cã în vacanþã
citim cãrþi mai uºoare, de parcã
peste an ne-am îndeletnici cu toþii numai cu tomuri groase, chinuitoare. Din pãcate, eu unul nu
aºtept vacanþa pentru a mã relaxa parcurgând cãrþi, cum se spune, „comerciale” ori uºor digerabile. De altfel, ca sã fiu sincer, nici
nu mã satisfac astfel de volume.
Trebuie sã recunosc, fãrã urmã
de frustrare, cã nu am mai avut
de multã vreme timp pentru a mã

reîntoarce la Dumas (pe care-l mai
foiletez, deschizând la întâmplare unul dintre romanele sale, pentru a-mi verifica memoria, care în
acest caz funcþioneazã imbatabil), la romane poliþiste ori la vreun fantasy care sã mã amuze prin
stângãciile sale. Citesc, din fericire, din obligaþie. Dar cât de mult
îmi place aceastã obligaþie! Nu aº
da-o pe toatã libertatea din lume.
În fiecare vacanþã, recuperez,
de regulã, ceea ce nu am reuºit
sã duc la bun sfârºit în timpul
anului universitar. Acum am timp
legat, care mi-ar permite, teoretic, sã îmi vãd de ale mele. Publicistica ocupã mereu un loc secundar în programul meu: scriu
un articol (ºi pe acesta, evident),
aºa cum alþii joacã o partidã de
ºah ori de table între douã reprize de muncã. Asta mã relaxeazã
pe mine, asta îmi cere firea mea
mai frivolã, poate, hiperactivã în
orice caz... Aºa se face cã, de cele
mai mult ori, lectura apariþiilor recente din literatura românã nu
reprezintã nici pe departe prioritatea mea. De fapt, aº putea spune cã mai puþin de o treime din
cãrþile pe care le citesc sunt noi;
cu toate acestea, mã strãduiesc
sã mã þin la curent ºi de regulã nu
îmi scapã titlurile bune ºi foarte

bune de peste an. Scriu cronici
literare în câteva reviste (Observator cultural, Viaþa româneascã, Contemporanul), dar nu socotesc aceastã îndeletnicire nimic
altceva decât un exerciþiu care mã
ordoneazã, mã þine în prizã, o reacþie fireascã, de care am devenit, dupã atâþia ani, dependent,
care îmi creeazã un tonus bun ºi
care mã þine în formã. Îi datorez
uºurinþa în faþa paginii albe (de
fapt, în faþa unui document nou
deschis pe monitorul laptopului).
Nu pot trãi izolat de prezent, simt
nevoia sã fiu la curent. Aºa se
face cã citesc multe volume de
poezie, multe romane, eseuri,
cãrþi de criticã literarã, dar fãrã a
considera cã asta e mai important
decât lectura Scrisorilor cãtre
Lucillius ale lui Seneca (cu asta
mã îndeletnicesc în aceste zile)
sau de parcurgerea unor tomuri
serioase despre istoria ºi cultura
bizantinã. Norocul meu este cã
m-am înhãmat la o carte despre
Cantemir, care m-a obligat în ultimii doi ani sã citesc zeci ºi zeci de
cãrþi istorice (una dintre direcþiile lecturilor mele din ultima vreme), filosofice º.a.m.d. Aºadar,
recunosc fãrã sã roºesc: de la o
vreme, literatura propriu-zisã nu
îmi mai ocupã cel mai extins spa-

þiu de lecturã.
În materie de cãrþi, ispitele
sunt nesfârºite...
Prin urmare, dacã ar fi sã mã
opresc la doar trei-patru titluri
dintre cele recente, pe care sã le
recomand oricui doreºte sã le
poarte dupã sine pe drumurile de
vacanþã, lista ar fi strict subiectivã. Sã mã opresc, totuºi, la cãrþi
apãrute în acest an, din genuri
diferite. La capitolul poezie, aº
recomanda fãrã ezitãri antologia
Marianei Codruþ, Areal (Editura
Paralela 45), care oferã posibilitatea redescoperirii uneia dintre
cele mai autentice voci lirice ale
ultimelor decenii de poezie autohtonã. Nu aº ocoli nici volumul
lui Ioan Es. Pop, Unelte de dormit (Cartea româneascã). Dintre
romanele apãrute în acest an,
m-aº opri la cel al lui Octavian
Soviany, Viaþa lui Kostas Venetis
(Editura Cartea Româneascã) ori
la Minoic-ul lui Caius Dobrescu.
Ambele sunt romane cu o consistenþã epicã lãudabilã, care asigurã o lecturã mai mult decât plãcutã. La capitolul criticã literarã, cu
toatã subiectivitatea, recomand în
totalã cunoºtinþã de cauzã (am
îngrijit ºi prefaþat volumul)
Polemos-ul lui Marin Mincu
(Editura Compania). E o carte mai

mult decât incitantã, care pune
degetul pe ranã în destule situaþii
îndeobºte tabuizate ale vieþii
noastre literare din ultimele patru
decenii. În fine, amestecând istoria
cu istoria literarã, tânãrul
cercetãtor Dinu Tudor propune,
la Editura Humanitas, o excelentã
împletire a douã biografii: Dimitre
Cantemir ºi Nicolae Mavrocordat. Dar sã fiu onest: nu am dus
încã la bun sfârºit lectura acestui
volum abia apãrut ºi abia
achiziþionat.
Cam astea ar fi titlurile româneºti. Dar cum pot uita faptul cã
la Polirom abia a apãrut ultimul
volum din Septuaginta? Sau cã
tot acolo s-au reeditat Memoriile lui Valeriu Anania, cea mai bunã
carte a controversatului mitropolit? În fine, în materie de cãrþi, ispitele sunt nesfârºite...
ªi totuºi, am marele noroc ca
în aceastã varã sã beneficiez de
un stagiu de cercetare în bibliotecile Parisului. Prin urmare, lecturile mele nu vor fi chiar de vacanþã. Dar pentru mine a mã pierde printre cãrþi ºi printre monumentele ºi muzeele unui oraº mitic este, de departe, cea mai bunã
variantã pentru o vacanþã. Despre asta, vã voi povesti, poate,
cu altã ocazie.

n ADRIANA TEODORESCU

poveºti dintr-o varã
1. Habarnam în Oraºul Soarelui de Nikolai Nosov, Ed. Humanitas 2011
2. O biografie de Andrei ªerban, Ed. Polirom 2008
3. Confesiunile unui cafegiu
de Gheorghe Florescu, audiobook, Ed. Humanitas Multimedia
2010

C

Mihail Trifan

4

ând te pregãteºti sã
pleci în vacanþã, prin
tre planuri, emoþii, obstacole, vise, musai se strecoarã
o carte. Vrei sã iei cu tine o carte
(poate douã, în funcþie de volumul bagajului, de destinaþie, de
perioada pe care o vei petrece
departe de lumea dezlãnþuitã...),
dar nu te poþi hotãrî ce sã alegi
din maldãrul de volume adunate,
aºteptând sã-ºi spunã povestea.
ªi totuºi... trebuie s-o faci, pentru cã mâine pleci în râvnita, meritata vacanþã de varã! Subiectivã ºi intimã, alegerea unei cãrþi
de citit în „marea cãlãtorie” este
amprenta acesteia, laolaltã cu fotografiile ºi amintirile senzoriale
împãrtãºite prietenilor la întoarcere...
Te gândeºti la cartea pe care
vrei s-o (re)citeºti, pe care vrei so (re)descoperi... ªi dintre toate
alegi simplu O biografie de Andrei ªerban, pentru cã, la fel de
simplu, nu-þi poþi scoate teatrul
din cap nici mãcar în vacanþã. Ai
nevoie de purificare ºi visare,
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mãcar în perioada de respiro dintre douã stagiuni. Mãrturisiri, experienþe, gânduri, frãmântãri, împliniri, eºecuri – povestea unuia
dintre cei mai mari regizori români
de la care ai învãþat cã spectacolul de teatru nu trebuie neapãrat
sã gãseascã rãspunsuri, ci sã
punã întrebãri. Este povestea
unui om, poveste pe care þi-o
spune parcã numai þie, ºtiind însã
cã tu la rândul tãu o vei spune
mai departe... Deºi este deja istorie, cartea micuþã, mâzgãlitã ºi
adnotatã cu creionul, este comoara ta în cãlãtoria din aceastã
varã, evadarea în teatru nu ca iluzie, ci ca mod de viaþã...

La citit, deci, printre
aventuri, întrebãri,
cafea, vise...
A doua alegere trebuie sã te
înveseleascã, sã-þi trezeascã
adormitul, amorþitul, abandonatul simþ ludic. ªi fãrã nici cea mai
micã ezitare pui în bagaj, zâmbind
deja ºtrengãreºte, cartea-surprizã: Habarnam în Oraºul Soarelui de Nikolai Nosov. Asortat cu
anotimpul ºi firea ta, titlul îþi stimuleazã nerãbdarea de a regãsi
poteca spre idilica lume a copilãriei tale, cu drumurile ei iniþiatice,
cu prietenii pe care spiritul vacanþei þi-i aduce aievea printre
paginile celebrei cãrþi. Nimic nou

sub soare: aventuri cu tâlc, umor,
fantezie, un strop de sentimentalism, un flirt stângaci... ªi totuºi
cãlãtoria printre întâmplatele sau
visatele nãzbâtii este proteicã
ºi-þi oferã necesarul de clorofilã
de care mintea ºi spiritul tãu au
nevoie.
Realitatea însã te scuturã zdravãn: bine-bine, ai de citit pentru
acolo, dar pentru drum?! Eºti la
volan sau nu, ce-o sã citeºti pe
drum? Cu toate cã omenirea dã
semne de regres pe-aici, pe-acolo, sunt însã ºi bucurii tehnologice contemporane: audiobook-ul este una dintre aceste
bucurii. ªi pentru cã viciul
devenit pasiune, ritual, poezie ºi
ºtiinþã la un loc trebuie venerat,
îþi laºi simþurile în voia aromei ºi
asculþi cu voluptate ºi curiozitate
Confesiunile unui cafegiu de
Gheorghe Florescu. Cititã deja,
dezbãtutã, ce bine sunã însã
povestitã... Câte secrete, câte
poveºti ascunde o banalã ceaºcã
de cafea... Ai o vacanþã sã le afli!
Cu regret îþi iei rãmas bun de
la celelalte cãrþi, mai noi ºi mai
vechi, citite sau încã pe raftul
„noutãþilor”, promiþându-le în
gând o dozã mai mare de timp din
partea ta. Închizi uºa ºi deschizi
poarta vacanþei. La citit, deci,
printre aventuri, întrebãri, cafea,
vise...

n SORIN-MIHAI GRAD

sunteþi în vacanþã,
vã permiteþi!

A

m ales trei cãrþi total diferite ºi nu chiar uºor
de parcurs, pe care le
recomand însã ºi celor care preferã în vacanþã lecturi mai de vacanþã.
1. România ºi Europa. Acumularea decalajelor economice
(1500-2010) de Bogdan Murgescu (Polirom, 2011) mi-a acaparat serile timp de vreo douã
sãptãmâni. M-am gândit de câteva ori sã mi-o las pentru vacanþã,
când dimineaþa ºi deºteptãtorul
nu se mai cunosc, dar la revenirea de la facultate o deschideam
iar. ªi tot aºa pânã m-am pomenit
cã-i gata. Nu e vorba de un roman, ci de un volum de istorie
bine ºi accesibil scris, al cãrui titlu e destul de explicit pentru a
nu mai fi nevoie sã-i povestesc
conþinutul. Înainte de a-l citi nu
aveam deloc pãreri bune despre
conducãtorii noºtri din ultimul
secol, iar opinia mea despre Danemarca era mai degrabã neutrã.
Dupã vreun sfert din carte m-am
gândit cã nu doar asupritorii
ne-au adus unde suntem, pe la
jumãtatea ei am realizat cã nici
strãmoºii noºtri n-au prea avut
parte de lideri mai luminaþi decât
noi, dupã trei sferturi m-am
dumirit cã ghinionul ereditar de
care ne plângem e în mare parte
produsul nostru, iar când am
închis-o de tot m-am întrebat ce
om normal ar mai rãmâne-n þarã
dupã ce-ar citi-o. Ca efect
secundar al acestui volum de
cinci sute de pagini, am devenit
fan al danezilor. Dacã-l veþi citi o
sã aflaþi de ce. Sunteþi în vacanþã,
vã permiteþi!

Ienãchiþã Vãcãrescu
has left the building
2. Gothic de ªtefan Bolea
(Herg Benet Publishers, 2011) e
cu totul altceva: aproape nouãzeci de pagini de poezie purã ºi
durã, unde singurul compromis
al celui care a scris-o poate fi,
eventual, considerat oferirea ei
cãtre cititori în formatul clasic al
unei cãrþi ºi nu pe þeava unei mitraliere sau prin download direct
în creier. Volumul poartã titlul unui
legendar album de gothic-metal
ºi îºi meritã cu prisosinþã numele. Oricât i-ai vâna o scãpare în
amestecul de teroare, dramã,
umor, fricã, violenþã, durere, fu-

rie, urã, dezamãgire, depresie ºi
mai ales iubire ºi moarte, nu vei
gãsi pretexte sã-l acuzi de abuz
în acest sens. La fel de sãlbatic ºi
mizantrop ca în primele sale douã
cãrþi de versuri, Bolea a fost în
„Gothic” mult mai atent la ce oferã cititorilor decât îl cunoºteam.
Nu ºtiu dacã e de vinã doar maturizarea care pare a-l fi acaparat
sau dacã în timp ce-l scria avea ºi
el sentimentul cã acest volum e
pentru el un fel de end of an era
unde s-au întâlnit temele ºi personajele pe care le cunoºteam
deja din cãrþile sale ca pentru o
last cup of sorrow înainte de a
pleca lãsându-ne pradã noului
ªtefan Bolea, ºi, de fapt, nu conteazã. Ce e important e sã vã faceþi rost de aceastã carte, chiar
meritã. Mi s-ar putea reproºa cã
în vacanþã nimeni, cu excepþia
poate a masochiºtilor, nu-ºi propune sã o încaseze în plinã figurã aplicat ºi metodic, mai ales de
la un poet, dar dupã ce veþi citi
aceastã carte vã veþi savura altfel concediul. Volumul nu se adreseazã doar amatorilor de versuri
sau de senzaþii tari, ci e un bun
prilej ºi pentru cei nefamiliarizaþi
cu ce poezie se mai scrie azi pe la
noi sã afle, chiar dacã abia acum,
cã Ienãchiþã Vãcãrescu has left
the building.
3. Alertã de grad zero în proza scurtã româneascã actualã,
antologie editatã de Igor Ursenco (Herg Benet Publishers, 2011),
vine din alt film decât primele
douã recomandãri ale mele. Dacã
volumele obiºnuite de prozã
scurtã conþin în mod normal ºi
texte apreciate aproape exclusiv
doar de autorii lor, antologiile serioase nu-ºi prea permit acest lux.
Nu am citit încã volumul
coordonat de Igor Ursenco (iese
din tipar la mijlocul lui iulie), dar
cunoscând simþul critic al
antologatorului ºi lipsa sa de
credinþã în zeul Compromis, abia
aºtept s-o fac. Sunt sigur cã va fi
o colecþie de prozã scurtã
contemporanã de zile mari.
Informaþiile care au apãrut pânã
acum despre ea pe site-ul editurii
ne anunþã cã va conþine texte
bine alese, nu mai lungi de 5-6
pagini A4, scrise în diverse stiluri, cu autori venind dintr-o sumedenie de direcþii ºi tratând subiecte variate. Deci o carte numai
bunã de citit în orice fel de vacanþã.

Silviu Bârsanu

n XENIA KARO

pentru tihnã. poezie
„M-ai învãþat, Învãþãtorule,
sã vorbesc ºi sã scriu.
Cine intrã într-o carte
intrã într-o sãmânþã”
(Paul Aretzu, Psalmul 47)

P

entru tinerii liberi (de
prejudecãþi) ºi, implicit, isteþi. Condiþia de
turist este, pare-se, dupã filosofi,
condiþia idealã ºi tangibilã a zilelor noastre. Eºti turist (ºi liber)
cât timp poþi plãti. Nu mã lansez
în speculaþii. Vreau doar sã pun
pe tarabã pentru traista de turist
niºte cãrþi de poezie. Pentru unii
dintre noi, ºtiu, vacanþa nu echivaleazã cu o sãptãmânã/douã/
trei/ (vai!) o lunã de încremenire.
Pentru unii dintre noi, vacanþa
înseamnã rãgazul sã faci ceva ce
anul plin de ore de curs, de joburi, de examene nu te lasã: sã savurezi în tihnã o carte, prin creierii munþilor ºi/sau în miezul nopþii, ºi s-o citeºti (s-o spui) împreunã cu alþii. Pentru un astfel de
tratament, de departe cea mai indicatã este cartea de poezie. Nu
cred cã existã tânãr liber ºi isteþ
care sã nu fi experimentat situaþia mai sus descrisã ºi sã nu fi
simþit splendoarea trecerii timpului împlinit prin mãduva literelor
ºi cuvintelor! De aceea, aleg niºte cãrþi de poezie.
Puteþi lua în traistã, aºadar,
Psalmi cu anluminurã de Paul
Aretzu (Editura Dacia XXI, ClujNapoca, 2011). Puteþi citi Psalmii lui Paul Aretzu ºi în alte volume, îi puteþi gãsi ºi prin revistele
de culturã. Numai sã-i citiþi, pentru cã este o poezie pur ºi simplu
frumoasã. Prin aceste texte, Paul
Aretzu a fost gãsit de criticã drept
„cel mai important poet religios”
din contemporaneitate. Nu contest! Simt, însã, cã, în faþa unui
astfel de subiect, orice ai spune,
nu poþi trece de senzaþia de clevetealã filosofardã. De aceea, aº

recomanda acum, în aceste împrejurãri, aceastã carte strict prin
frumuseþea rostirii. Frumuseþe
care îndeamnã la împãrtãºire extaticã ºi nu neapãrat la negociere
de sens. Nu întâmplãtor toarnã
poetul acea expresivitate în
psalmi, formã creatã pentru a capta ºi suporta extazul. Extazul scriiturii, al creaþiei îºi gãseºte corespondent în extazul lecturii ºi al
re-re-lecturii. Aproape la întâmplare aleg acest exemplu: „Am
buzunarul plin de peniþe. Am sufletul moale ºi nescris. Apãrã-mã,
Doamne, de înghiþitorul de ritm,
de vuietul morþii. Mã gândesc la
formarea corpului uman în uter,
la venirea metaforei, mângâi cãrþi.
Doamne, Tu eºti proprietarul cuvintelor: Între ele o femeie naºte
cu gingãºie copilul Mântuitor. /
Doamne, vreau sã-mi retrag cuvintele ºi sã încerc iar...” („Psalmul
5”). Redescoperim în Psalmii lui
Paul Aretzu cuvântul spãlat de
pãcatul catacrezei, al prejudecãþii.
O poezie ruptã din lumea nevãzutã, pe care, vrem nu vrem, o
facem ºi o trãim. Volumul Patria
mea A4. poeme noi (Humanitas,
Bucureºti, 2010) de Ana Bandiana îmi pare o replicã minuþios
gânditã datã volumului Refluxul
sensurilor, poeme noi (Ed.
Humanitas, Bucureºti 2008, Ed. a
II-a). Dacã din acele poeme pãstrãm senzaþia melancoliei negre,
a pierderii sensului, a încrederii
disperate ºi de aceea oarbe în cuvântul poetic, aici regãsirea, redescoperirea par mobilurile volumului. Regãsirea sinelui, pe de
o parte, ºi sporirea acestuia în insula (primordialã) a paginii scrise redau cuvintelor ce este al
cuvintelor: rostul lor de a deschide (interioritãþi, exterioritãþi, minþi,
priviri, lumi). „Uitând de lume ºi
uitând de mine,/ Simt cum singurãtatea mã umple ca o miere/

Curgând în vasul ce i se cuvine/
Pentru cã o soarbe ºi o cere.//
Sacri sunt fagurii din care curge/
Aurul ei pe viaþa-mi de apoi,/
Când limpedea-þi pedeapsã, Demiurge,/ Mã înfãºoarã-n dulcele
noroi.// Dar voluptate-i chinul, nu
calvar/ ªi îmi aduc de mineaminte/ Ca de o gâzã prinsã-n
chihlimbar,/ În cripta luminoasã
de cuvinte” („Chihlimbar”).
„Frumuseþea e sã þii un om de
mânã” spune Nicolae Coande la
pagina 59 a volumul sãu, Femeia
despre care scriu (Ed. Mãiastra,
Târgu-Jiu, 2010). Versurile (de
bãrbat, cum þine sã ne atenþioneze poetul într-un apendice paratextual) aproape cã nu pãstreazã nimic din ironia ºi sarcasmul
din Vânt, tutun ºi alcool. Diminutivul, miniaturalul, detaliul, clipa de graþie, poeme precum
„Yoga în mintea unui copil”, „Un
bãiat cu braþe prea lungi”, „Piper
vãrsat de porumbei”, „Somn” se
adunã în melancolie ºi recomandã volumul pentru tihnitã citire.
Descoperim în femeia despre care
se scrie îmblânzirea, matricea
regãsirii de sine drept finalitate,
capãt al drumului erotic, aºa cum
scrisul, scriitura nu reprezintã
altceva decât drumul înþelesului.
Dincolo de cãlãtoria spre
expresie, spre împlinirea eroticã,
dar ºi spre moarte pare cã se
gãseºte tãcerea extaticã a necunoscutului. „Ea îi zîmbeºte, el îi
surîde,/ un abur prin care viaþa
îºi vede carnea subþire,/ o mînã
trece prin pãrul ei sau al lui./ Nu
ºtim.” („Nu ºtim”).
În mugurirea verii 2011, Aius
a lansat volumul Peisaj cu întâlnire al tânãrului poet Gabriel Nedelea. Subscriu ºi eu celor spuse
de colegii mei, în numãrul acesta
din Mozaicul ºi vã propun ºi
acest volum pentru o vacanþã
esenþialã.

n COSMIN DRAGOSTE

nemþeºte
1. Cãtãlin Dorian Florescu:
Zaira (Polirom, 2010, traducere
din limba germanã: Mariana Bãrbulescu)
Romanul lui Florescu, un scriitor hãrãzit cu un uluitor dar al
povestirii, este o tentativã curajoasã de a oferi o frescã a societãþii româneºti a secolului al XXlea. Pornind din perioada interbelicã ºi ajungând pânã în cea
postdecembristã, cartea urmãreºte tribulaþiile Zairei nu doar în
momente temporale diferite, dar
ºi într-o spaþialitate policromicã.
Prezentarea subiectivã a istoriei,
cu întreaga sa teroare, se face
dintr-o perspectivã femininã bine
ºarjatã de cãtre autor. Este un
roman solid, cu un ritm alert ºi
fascinant al narãrii, cu o mare
cursivitate a spunerii, cu acþiune
care nu treneazã. O carte interesantã, ce îndeamnã cititorul român sã aºtepte cu sufletul la gurã
traducerea celui mai recent roman
Jacob beschließt zu lieben al lui
Florescu, (Jacob se hotãrãºte sã
iubeascã), apãrut anul acesta la
editura C. H. Beck.
2. Herta Müller: Leagãnul re-

spiraþiei (Humanitas, 2010, traducere din limba germanã Alexandru Al. ªahigian)
Pentru cititorul obiºnuit cu
stilul deþinãtoarei Premiului Nobel pentru literaturã, Atemschaukel (Leagãnul respiraþiei) nu
constituie o surprizã. Conceputã
împreunã cu regretatul Oskar
Pastior, cartea meritã atenþia nu
doar pentru construcþia sa formalã ºlefuitã perfect, ci ºi pentru
curajul caracteristic autoarei de
a demasca ororile istoriei. Herta
Müller prezintã fãrã menajamente o paginã de istorie trecutã de
mult prea multe ori sub tãcere:
deportarea etnicilor germani în
fosta URSS dupã 1945, sub pretextul absurd al „vinei colective”.
Autoarea oferã încã o datã o lecþie de demnitate moralã, vorbind
dureros de deschis despre experienþe similare regimurilor totalitare. Istoria nu are victime privilegiate, niciun neam nu-ºi poate
aroga statutul de martir unic: crima este crimã indiferent de regimul dictatorial care o comite ºi
de poporul împotriva cãreia se
comite. Avem de învãþat (ºi) din
acest roman al autoarei cã ade-

vãrul istoric nu are de a face cu
cel politic, cã intruziunea ororilor
istorice la scarã macro în istoria
individualã are consecinþe la fel
de funebre în orice fel de regim.
3. A treia carte pe care o recomand, fãrã a dori ca aceasta sã
fie interpretatã ca o pledoarie pro
domo, este Peisaj cu întâlnire
(Gabriel Nedelea, Aius, 2011).
Pentru mine, placheta de versuri
este o plãcutã surprizã, propunând un poet atent, care ºtie foarte bine sã asculte, care posedã
capacitãþi de cumulare poeticã,
reuºind sã ofere un produs propriu bine definit, cu o voce liricã
patinând fluent pe sub straturile
lumii. Poezia lui Gabriel Nedelea
se infuzeazã rapid de substanþa
unei lumi izbucnind în tuºe atente dintr-un eu liric co-creator al
realitãþii poetice ºi nu numai al ei.
Standardele universului liric, fãrã
a se cripta inutil, gliseazã cãtre
necesare polimorfisme aglutinante la nivel substanþial. Un debut
în volum frumos cristalizat, cu
poeme propunând un imaginar
proaspãt, vivace, bine catalizat ºi
strunit.
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n LILIANA URSU

n ALEKSANDAR STOICOVICI

poeme
eletristică

peºtele din
Iagodãrie
cu vreo câteva luni înainte pe la
ultimele ninsori din an
începuse sã meargã vorba cã în
Iagodãrie ar creºte un peºte
imens
pescarii veneau în sat ºi se
jurau cã peºtele-i acolo
ºi urcã tot mai repede spre cer
alþii povesteau cã ba mai mult
dacã bagi capul sub apã când e
Dunãrea cuminte
poþi sã-þi vezi strãbunii cum
împing animalul cu palmele
cum îl înalþã în proptele de aur

podul suspendat

Î

ºi târa paºii pe asfaltul
umezit de ploaia care cãzuse de dimineaþã, neºtiind dacã va reuºi sã ajungã acolo. Avea un fel de sfârºealã ce-i
venea din suflet ºi nu vroia sã se
opreascã acum, când, deºi cunoºtea fiecare denivelare a drumului, picioarele nu-i mai dãdeau
ascultare. Dincolo îl aºteptau întinderile nesfârºite. ªi le amintea
de pe vremea când hoinãrea pe
câmpuri dupã ouã de prepeliþã.
În ultimul timp nu mai avusese
curajul sã plece singur de acasã,
ºi când îºi luase inima în dinþi,
simþise cã nu fãcea bine. De fapt,
fugise. Aºteptase pânã când toate zgomotele amuþiserã sub arºiþa verii ºi, strecurându-se prin
uºa întredeschisã pornise, sprijinindu-se de garduri, spre partea
de sat care-l atrãgea ca o aþã.
Numai ieºise de mult din casã, ai
lui nu mai aveau timp de el. Îl lãsau sã zacã în patul de la geam, îi
mai aruncau din când în când
câte o vorbã. Dar de fiecare datã
simþea cã prezenþa lui între ei era
nedoritã. Îºi pierduse vederea
treptat. Mai bine orbea de tot
atunci când, muncitor la o fabricã de chibrituri, atinsese cu un
chibrit un stoc de fosfor, ºi acesta luând foc, îi cuprinsese privirea. Pe moment nu vãzuse nimic,
a doua zi îºi revenise puþin ºi
apoi, de teamã sã nu i se facã rãu,
rãmãsese acasã. Se simþea bine,
stãtea toatã ziua în pat, ignorând
orice zgomot. Treptat începuse
sã se îngrijoreze. Nu mai distingea lucrurile, ajunsese sã nu se
mai poatã privi în oglindã când
se bãrbierea, pânã când culorile i
se amestecarã ºi avea în faþã un
câmp alb, care se încãpãþâna sã
rãmânã aºa. Învãþase sã simtã
prezenþele în camerã dupã miºcãrile aerului ºi dupã zgomotele
produse de atingerea obiectelor.
Avea nevoie de zgomote, altfel
nu mai distingea când e zi sau
noapte. Numai bãiatul cel mare
se mai gândea la el, îl lua din când
în când la plimbãri prin împrejurimi. Îi era ruºine de vecini, nu
vroia sã i se ºtie infirmitatea. Îi
recunoºtea dupã voce ºi, când îi
simþea prin preajmã, îi privea în
ochi ºi le vorbea normal. Dar plimbãrile deveniserã din ce în ce mai
rare pânã când renunþase sã se
mai chinuie. Se închidea între
patru pereþi ºi existenþa i se transformã într-o vegetare continuã.
Când îl cuprindea somnul vedea
toate culorile pãmântului. Odatã,
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umblând prin casã dupã o þigarã,
dãduse peste o cutie de acuarele
ºi o pensulã. Ca sã-i treacã
vremea începuse sã mâzgãleascã pe niºte planºe deja folosite,
pete de culoare. La început,
neatent, vãrsase culorile pe podea ºi când ai casei se întorseserã de la muncã gãsiserã numai
pete roºii pe jos. Îi apucase teama, neºtiind de unde proveneau.
ºi de atunci fãceau cu schimbul,
îl pândeau prin geamul de la sãliþã pentru cã nu le dãdea voie sã
stea înãuntru. Cu timpul îºi dãduserã seama cã este inofensiv
ºi îl lãsaserã sã-ºi continue mâzgãlelile. Dar nu durã mult... Îl plictisea absenþa culorii, avea impresia cã tot ceea ce picta se transforma în nuanþe de gri ºi atunci
se resemna, lãsând totul baltã. Ar
fi vrut sã asculte poveºti, dar cine
sã i le citeascã?
Într-o zi o voce strãinã pãtrunse în camerã. Era glas de copil care
pãºeºte cu teamã. Se simþea privit cu mirare, cu atenþie chiar.
Nu-l vizitase nimeni pânã atunci,
se îngropase în întunericul camerei. În fiecare zi îºi fãcea planuri
cum sã fugã din casã, dar când
ajungea la uºã ceva mai puternic
ca el îl oprea. ªi dorinþa creºte, nu
mai avea stare, cei din casã îi simþiserã neliniºtile, dar nu-l bãgau în
seamã. Niciodatã nu fãcuse ceva
rãu, se obiºnuiserã cu el cufundat în gânduri, þepos ca un arici la
orice imbold venit din afarã.
Într-o dimineaþã, pe când abia
se ridicase din pat, ºi stând pe
marginea lui, se gândea cum sã
facã sã depãºeascã pragul, simþi
cum o mânã strãinã, de vietate
abia obiºnuitã cu lucrurile, îi apucã mâna ºi îl trage spre locul unde
îºi mai amintea cã se gãseºte uºa.
ªi atunci, când ajunse la prag, îl
trecu uºor, fãrã niciun fel de reþinere. Afarã, mâna care îi deschisese drumul, dispãru fãrã urmã,
el rãmânând în bãtaia soarelui ca
o picãturã de apã uitatã la umbrã
în desiºul copacului. Mai mult
bâjbâind, cu teama unei întâlniri
nedorite, porni pe poteca
ºerpuitoare pe lângã drum, cu
gândul la podul suspendat.
Deodatã atinse cu mâinile capãtul
podului, puse piciorul pe blãnile
putrezite de vreme, simþi cum
aerul îi inundã plãmânii, încercã
un zbor cu mâinile întinse...
Apa se juca în cercuri concentrice împrãºtiind mãtasea broaºtei spre maluri, sub soarele care
îºi cãuta drumul cãtre apus.

la scurt timp tot satul vorbea
despre peºtele din Iagodãrie
toþi îi spuneau acum peºtelepod
pentru cã pornea tocmai de pe
malul sârbesc
ºi ajungea pânã la noi în sat
îmi aduc aminte cã a fost un an
extraordinar de bun
aºa cã de Buna Vestire s-a
adunat aproape tot satul
(în zilele cãlduroase de
primãvarã slujbele se þineau
sub pãrul din curtea Bisericii)
exact când am intrat pe poartã
popa îºi aranja coada uscatã de
peºte dupã gât
în loc de patrafir
lumea se înghesuia sub coada
peºtelui
plângând de fericire
copiii adunau pere
bãtrânii se trezeau din când în
când
ºi-ºi dezlipeau solzii de sub
piele
iar pescarii. pescarii plângeau în
cor peste tãvile de argint
dupã vreo câteva luni pe la
primele ninsori din an
începuse sã meargã vorba cã în
Iagodãrie ar creºte un peºte
imens
m-am dus la Dunãre mi-am
bãgat capul în apã
prin apa tulbure am vãzut
pescarii
împingând animalul cu palmele
lacrimile le intrau ºi le ieºeau
din ochi

carusele ºi cilindrii
de rugãciune
Andreei
scufundaþi în var pânã la gât
aºteptam sã ni se întâmple un
lucru minunat
nici mai mult nici mai puþin
acolo în mijlocul lupilor cu
ochii-n telescoape
aºteptam sã aparã o planetã
oarecare. n-aveam preferinþe
mâncam ºi furnici de pe hârtiile
de eugenia
lupii se uitau în gura noastrã cu
ochii mieroºi
ºi-ºi coordonau gesturile
printr-o curea de transmisie
vorbeam cu toþii aceeaºi limbã
de gumã
asta e pãdurea noastrã strigam
ca apucaþii. e pãdurea noastrã
ba nu-i a voastrã fi-v-ar
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ceapa-n lacrimi rãspundea
pãdurarul din întuneric
ia arãtaþi-mi ºi mie o planetã.
vreau sã mi-o trag pe sub ºubã
sã-mi þinã de cald. tuºea sânge
într-o batistã de lânã
fosforul ne vorbea încetiºor din
plãmânii lui
dar noi nu eram nãscuþi pentru
aºa ceva. nouã trebuia sã ni se
întâmple
un lucru minunat. din mijlocul
râului creºtea un cormoran de
marmurã
apa n-avea ochi ºi pentru noi.
ne umpleam de bube din cap
pânã-n picioare
eram fortaþi cum s-ar zice sã
renunþãm la destinul nostru
pe atunci n-aveam de unde sã
ºtiu cã te voi cunoaºte
eu stãteam cu ochii în
telescoape mâncam furnici
mã înfrãþeam cu lupii pentru
tine
aveam ºi un inel de cearã cusut
în hainã pentru orice
eventualitate
pe atunci n-aveam de unde sã
ºtiu c-ai sã mã gãseºti
toate simþurile mele erau roase
ca un munte de teracotã
ca o pasãre prãdãtoare noaptea
îºi lãsase ouãle în orbitele mele
era o durere suportabilã.
vedeam numai carusele ºi
cilindrii de rugãciune
îmi era greu sã înþeleg ce-mi
spui dar ºtiam c-ai venit
te sãrutam ºi adormeai ca o
lebãdã pe mâna mea argãsitã

unele probleme
aºteaptã încã
rezolvare
mã simt din ce în ce mai viu
în lucrurile pe care le treci cu
vederea
gândul cã nu voi scãpa
niciodatã de aici
e mai comfortabil decât o viaþã
trãitã din inerþie
nimic din ce-ai uitat în mine
nu-þi mai face rãu

Colþurile buzelor
sunt lãsate
1.
colþurile buzelor sunt lãsate
îmi flutur slãbiciunile în vânt ca
pe niºte steaguri
animalul îºi fluturã slãbiciunile
ca pe niºte steaguri
visez scheletul unui þipar. mã
trezesc ºi îl decupez din revistã
orice peºte dulcicol meritã sã fie
sprânceana mortului
ºobolanul mare cafeniu intrã în
toate ungherele corpului
în craniul tãios de gresie ochii
stau fixaºi
ca douã mãceºe rãscoapte
2.
cam ãsta sunt eu la 5 ani cu
fularul galben lãmâie înfãºurat
la gât
mult mai lucid cu miºcãri exacte.
habar n-am ce ºtiam atunci
ºi nu ºtiu acum
toatã copilãria am înjurat
gândacii de Colorado
fãrã sã am habar de ce. acum cã
nu mai am nimic cu ei
blestemele par sã se dezlege
câte un nufãr apare pe ici pe
colo
în cerul gurii. în palme. (ºi cel
mai frumos)
în orbite
ºi totuºi de unde obsesia cu
peºtele din Mediterana
(pe care n-am de gând sã-l caut
pentru cã el oricum
nu se aratã aºa uºor)
asta e predestinare curatã
3.
într-o policlinicã ordinarã la
marginea unui parc
suflu într-un viespar.
adorm la umbra unei inimi
subþiri ca un arac
sângele îmi curge din nas ºi se
încheagã în gangurile tãcute
unde-ºi nenorocesc fetele
viitorul la zaruri
îmi înghit dinþii. colþurile
buzelor se lasã
sub banii de alamã cresc doi
ochi
ºi un lan nesfârºit de maci

n ION BUZERA

dupã implozie, hiperfractalul

U

n volum elegant despre lumi ficþionale ºi
nonficþionale reziduale, restante, frãmântate, autodisolutive ºi rãbduriu (dar vag) reîntemeiabile este cel al Corinei
Ciocârlie: În cãutarea centrului
pierdut, Editura Art, 2010, 208 p.,
colecþia Revizitãri. Sunt analizate aici anticipãri ºi efecte literare
ale unei comoþii istorice, geopolitice de proporþii ºi care, într-o
bunã mãsurã, a decis configuraþia actualã a Europei: dispariþia
Imperiului Austro-Ungar. Este
vorba, în cea mai mare parte a
expunerii, despre o rezultantã, o
Mitteleuropã mai mult sau mai
puþin fantomaticã, despre aºteptãrile crispate sau nepãsãtoare
ale unui big bang ori despre dramoletele unor dezrãdãcinaþi ºi
despre complexa nostalgie (cu
dimensiuni care nu exclud derizoriul, perversul, hiperbolicul cinic, dar nici tragicul catharctic de
tip Apostol Bologa) care-i cuprinde pe mulþi dintre ei, vezi, de
ex., p. 191. Atitudinile posibile,
surprinse, interiorizate ºi ex-puse
în texte sunt, evident, numeroase, cea a Marei, de pildã, din romanul lui Slavici fiind superb descrisã de autoare ca o „artã de a
flirta cu elanul centrifug pentru
a-l pune apoi, printr-o manevrã
cvasi demiurgicã, în slujba forþei
centripete.” (p. 95). Unele dintre
romanele investigate tind, de altfel, sã redefineascã epoci întregi,
mutaþiile ºi cãutãrile lor: „Între
Tratatul de la Trianon ºi cel de la
Maastricht – sau, sã spunem, între Somnambulii lui Broch ºi Lentoarea lui Kundera –, centrul ºi

marginile continentului s-au lansat într-o cursã contra-cronometru, aflatã încã în plinã desfãºuare, ºi la al cãrei finiº gurile rele
pretind cã cei din urmã nu vor fi
neapãrat cei dintâi.” (p. 9). Dar
mai ales sunt interpretate de
Corina Ciocârlie din perspectiva
interesului pe care îl dezvoltã de
a se „plia” pe aceastã geometrie
variabilã atât de dificil de urmãrit, în... dualitatea ei: în prima parte (pânã la p. 100) ca imanenþã a
disoluþiei, în cea de-a doua ca
exterioritate (dar atât de polimorfnostalgicã...) a acesteia. Riscul,
dacã este unul, mi se pare acela
al „legãrii” de glie: nu toate tribulaþiile personajelor sau autorilor
se justificã prin apartenenþa sau
fosta apartenenþã imperialã. Or,
cartea Corinei Ciocârlie dezvoltã
o schemã care ºi-a propus sã surprindã un filon esenþial al literaturii europene: nu ar fi exclus ca
magnetul sã fie prea puternic, iar
pilitura prea obedientã.
Astfel, în solidele cãrþi ale lui
Joseph Roth, Musil, Broch („romanele agoniei imperiale”, p. 71)
este captatã, descrisã ºi anatomizatã o ordine falsã. Dar tot în
aceste scrieri este foarte bine
surprinsã ºi dezordinea care a fisurat, în multe feluri, acea imuabilitate autoreproductivã. În momentul în care periferia începe sã
se multiplice dezordonat apare ºi
o ºansã, nu este statuat (sau tatuat) numai eºecul. E un proces
(pe care multe dintre operele incluse – printre care Caietele lui
Cioran sau jurnalele lui Gombrowicz – în fluxul analitic de Corina
Ciocârlie îl dezbat pe larg) al reidentificãrii, redescoperirii de sine,
ieºirii dintr-o încleºtare, dintr-un
centripetalism fatal. Pânã ºi Cioran, care era capabil sã „periferizeze” ontic orice, se bucurã de o
anumitã libertate derivatã: „Ori de
câte ori îºi contemplã neputinþa

de a se bate pentru a supravieþui
în furnicarul agresiv de pe malurile Senei, Cioran se întoarce cu
gândul la Austria, care nu mai e,
de mult, decât propria-i umbrã.
„De altfel, nu iubesc decât þãrile
conduse în secret de un principiu de non-existenþã. Nu e o simplã întâmplare cã m-am nãscut
într-un Imperiu ce se ºtia condamnat.” (Caiete, I). Aroganþa
solarã a Cartierului Latin îl nãuceºte pe nou-venitul care, oricât
s-ar considera „metafiziceºte un
evreu”, n-are cu adevãrat „stofa

Jidovului Rãtãcitor.” (p. 122). Nu
e mai puþin adevãrat cã nihilismul este – cam peste tot în operele avute în vedere, fie ºi în moduri extrem de diversificate – substratul cel mai hrãnitor: preþul plãtit (dacã nu chiar stigmatul) pentru evadarea dintr-un imaginar
care se autoconþinea.
De fapt, în cartea Corinei Ciocârlie tema cea mai ofertantã este
cea a „liniei de demarcaþie” (cf. p.
97), care nu este numai geograficã, ci ºi – sau mai ales – istoricã.
Tragedia a fost aºteptatã, iar apoi

s-a fãcut þãndãri în destinele individuale, care, cele mai multe, nu
prea mai înþelegeau ce e cu ele pe
lume: „omul fãrã însuºiri” ieºea
la luminã, lucid ºi sterp, ca un
atom abulic. Un supraeu a fost
brizat în milioane de mici euri entropice. Au urmat o altã tragedie
colectivã, o altã reaºezare ºi o
nouã aºteptare, º. a. m. d. (Sã remarc faptul cã toþi europenii suntem prinºi în acest hiperfractal
nesãþios.) Ceva care nu avea cum
sã nu se fisureze a fisurat însã ºi
cele mai adânci certitudini: Wittgenstein sau Klimt sau Freud
însuºi sunt produsele directe ale
unei anxietãþi colective majore,
cum Europa nu mai cunoscuse.
Cartea Corinei Ciocârlie se
ocupã de numai câteva dintre
aceste euri ficþionale sau diaristice, printre cele mai spectaculos
relevante, încercând – în acelaºi
timp – sã vadã lucrurile ºi din
perspectiva „plãcilor tectonice”
(p. 11) geopolitice ºi sã decripteze logica ascunsã a acestor geometrii fractale europene. Printre
rândurile ei, printre atâtea croºetaje deceptive de toate calibrele
[Iatã numai unul dintre numeroasele contexte ale derivei, fie ºi
îmbibat de reuºitã: „ªansa lui Ulise – redescoperirea Itacãi – nu-i
este, fireºte, datã oricui. Chiar
dacã cercul trans-atlantic se închide, cu chiu cu vai, odiseea
gombrowiczeanã rãmâne un succes doar în plan literar. În ajunul
reîntoarcerii în Europa, când ºiar dori sã fie „strãlucitor, dur, ascuþit ca un brici”, fiul risipitor se
simte ºters, împrãºtiat, descompus.”, p. 148] ºi printre uimitoarele zvâcniri de creativitate, putem intui un mod distinct de raportare la istorie, contrapunctic,
nonostentativ, dramatic-secvenþial.
O micã piesã de virtuozitate
critico-eseisticã.

ocheanul întorssrotnî lunaehco
Actualitatea literarã, nr. 8,
anul II/2011 dedicã rubrica Rememorãri, cu o evocare de Ion
Lazu, scriitorului Cezar Baltag. La
rubrica eseu, Magda Ursache
pune în discuþie situaþia inculpaþilor, în procesul comunismului,
judecaþi dupã ’89: „Multe roþi care
fãceau sistemul comunist sã
meargã au fost repuse în funcþie
de Ion Iliescu (n-a intrat în CC
prin debarcarea lui Al. Drãghici?).
În special partidocraþi staliniºti,
cu convingeri comuniste nãpârlite. Treptat, cei cu uriaº capital
civic anticomunist au fost marginalizaþi, ca sã aparã-n faþã supuºii Kremlinului care s-au dovedit
indestructibili (de ieºit, au ieºit
mai bine cei care aniversau în
octiabrî, decât cei care strigau
Ura! La 30 decembrie)”. (L.M.)
ORIZONT
Din nr.6 / 2011 al revistei timiºorene reþinem rãspunsul scurt

ºi cuprinzãtor al Ruxandrei Cesereanu la ancheta cu iz polemicestival De ce se ceartã scriitorii?: „Pentru cã sunt orgolioºi,
infantili, ridicoli, nevrotici, cusurgii, pãguboºi, colerici, autosuficienþi, egocentrici, impacienþi,
suspicioºi, grandomani, capricioºi, flecari, geloºi, invidioºi,
frustraþi, ranchiunoºi...”. Un veritabil portret-robot al Scriitorului dintotdeauna. (C.M.P.)

OBSERVATOR CULTURAL
Sãptãmânalul Observator cultural, în numãrul 579/2011, publica, sub genericul TIFF îºi
transformã numele în renume,
grupajul de comentarii ºi opinii
referitoare la cea de-a zecea ediþie a prestigioasei manifestãri cinematografice încheiate în prima
jumãtate a lunii iunie la Cluj. Semnalãm faptul cã abrevierea numelui Festivalului Internaþional de
Film Transilvania calchiazã celebrul TIFF canadian (Festival

International du Film de Toronto), inaugurat încã din anul 1976
ºi care, la ultima ediþie, a programat pelicule semnate de Clint
Eastwood, Woody Allen, Robert
Redford, Denis Villeneuve, avându-i, de asemenea, ca invitaþi, pe
Nicole Kidman, Robert de Niro,
Anthony Hopkins, Natalie Portman, Catherine Deneuve, Bruce
Springsteen, Clive Owen. Toute
proportion gardée. (C.M.P)

Seria nouã a revistei Discobolul, nr. 160-161-162/2011 publicã
lucrãrile celei de a IV-a ediþii a
Colocviilor ºi premiilor romanului românesc contemporan,
2011, care au avut loc la Alba
Iulia în zilele de 4-5 mai. Tema
colocviilor de anul acesta a fost
Romanul românesc contemporan ºi critica literarã. Semneazã: Ioan Achim Moise, Ion Dumitrel, Aurel Pantea, Nicolae Breban, Ion Simuþ, Virgil Podoabã,
Daniel Cristea-Enache, Radu

Mareº, Alex Goldiº, Bogdan Creþu, Marius Miheþ, Alex Goldiº,
Dana Sala.
Juriul constituit din Eugen Simion-preºedinte, Ion Simuþ, Daniel Cristea-Enache, Bogdan Creþu ºi Virgil Podoabã au acordat
premiul Opera Omnia lui Dumitru
Þepeneag, premiul pentru roman
i-a revenit lui Ovidiu Nimigean
pentru romanul Rãdãcina de
bucsac, iar premiul pentru exegeza romanului românesc contemporan i s-a acordat lui Bogdan
Popescu pentru volumul Banul
de aur sau viaþa din opera lui
ªtefan Bãnulescu. Obvserv cã
literaturii i se acordã un numãr
important de pagini. Am citit cu
placere poemul Adrianei Teodorescu. La rubrica poezie mai semneazã Mircea Stâncel, Kocsis
Francisko ºi scriitori din filiala
Alba Iulia-Hunedoara USR, iar la
prozã Cornel Nistea. Nu lipsesc
nici fragmentele de roman semnate de Nicolae Breban ºi Gheorghe Schwartz. (L.M.)
Silviu Bârsanu
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n LUIZA MITU

ecturi

aius debut:
Gabriel Nedelea - Peisaj cu întâlnire
21. 06. 2011
În drum spre Cluj
Dragã Gabriel,
Drumul de la Craiova la Cluj
dureazã cât un peisaj cu întâlnire. Ideile bune vin în miºcare.
uuu-ci-ci-ci-uuuu-ciuuuu.
Suc, cipsuri, pufuleþi, cornuri
avem. În faþa mea se deruleazã
mereu acelaºi film. Acum va apãrea copilul care strânge bani pentru ochiul stâng. Iatã-l! Îmi pune
pe scaun textul ºi pleacã mai departe. N-am înþeles niciodatã de
ce nu vorbeºte. Un cerºetor discret. Îmi desfac punga cu seminþe djili. De data asta n-am mai uitat sã-mi cumpãr. Mã întreb de
unde pofta asta de a ronþãi seminþe ori de câte ori merg cu trenul. Poate compenseazã lispa de
miºcare a corpului. Aºa cã mã
apuc sã ronþãi. Apare controlorul. O doamnã durdulie care-ºi
balanseazã grãsimea în acelaºi
ritm cu miºcãrile trenului. Privirea mi se îndreaptã spre direcþia
lucrurilor din jurul meu. Asta înseamnã cã le pot descrie, trebuie
doar sã încerc sã le orientez mai
bine. Poezia e altceva. Direcþia

Î

n momentul debutului sãu
în volum, cu placheta Peisaj cu întâlnire, Gabriel
Nedelea era încã masterand al
Facultãþii de Litere din Craiova.
Un tânãr studios ºi timid (care
ºi-a exorcizat retractilitatea prin
gesturi extravertite), venerând
poezia (motiv pentru care interesele sale exegetice se îndreaptã
aproape exclusiv în aceastã direcþie), Gabriel Nedelea înþelege
sã-ºi facã intrarea pe scena literaturii omagiindu-l pe unul dintre cei mai influenþi poeþi români
contemporani, Gellu Naum (ºi nu
numai pe el, însã voi reveni cu
detalii). Tocmai de aceea, aº spune, mecanismele interne, intestinele lirice ale volumului nu sunt
subîntinse de o destructurare
postmodernã, ca în cazul mai
multor „douãmiiºti”, ci de un ancraj ferm în (neo)modernism, graþie cãruia viaþa, oamenii ºi relaþiile dintre ei, chiar dacã nu prezintã numaidecât un sens, pot dobândi unul.
Abordând Peisaj cu întâlnire, mi se pare nimerit sã vã prezint, pe rând, câteva consideraþii
legate respectiv de structurã ºi
de conþinutul propriu-zis. Coperta plachetei (un detaliu al unui
tablou, din 1925, semnat de catalanul Joan Miró) a fost aleasã
cu o grijã exemplarã, ea evidenþiind cu abilitate liniile ordonatoare ale discursului poetic. Ascensiunea în spiralã, dualitatea masculin-feminin ºi reificarea iubirii
sunt câteva dintre supratemele
volumului, regãsite în indicii grafici ai copertei. Ca apropiat al
poetului ºi criticului Petriºor Militaru, Gabriel Nedelea îmi pare
sedus de mistica numerologiei
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lucrurilor nu mai este aceeaºi cu
cel care le direcþioneazã. Citesc.
Pe acoperiº au ieºit oile morþii
sã toarcã. Zâmbeºti. Þi-ai recunoscut versul. Cu siguranþã l-a
recunoscut ºi Nicolae Coande. ªi
Petriºor. ªi Cãtãlin. Cred cã i-ar fi
plãcut ºi lui Gellu Naum. Ceilalþi
aºteaptã. Curioºi. Asta e bine.
Întâmplãtor sau nu am lângã mine
suprarealismul. Lautréamont ar
zâmbi dacã ar ºti cã întâlnirea întâmplãtoare a unui volum de poezie ºi a unui album de artã suprarealistã într-un tren aflat în
miºcare au provocat în mine cele
mai puternice detonãri poetice.
Cãci peisajul este o realitate, întâlnirea este o alta. Proiecþia celor douã realitãþi înlãuntrul meu
au dat naºtere unui sentiment
neobiºnuit, dar asta rãmâne realitatea mea. N-ar mai recunoaºte
nimeni oaia de plumb rãtãcitã
deasupra noastrã, paguba dracu, jigodia! Sã nu te mire atunci
când îþi voi spune cã în aceastã
cheie þi-am citit poezia: proiectând imagini din exterior, pentru
mine ãsta-i peisajul de care
vorbeºti, în interior, întâlnirea. ªi
cum sã nu înþeleg atunci cã
cireºul din apã se vede în
pãsãri/ cã apa din nuc se simte
în ºarpe ºi cã toate îmi suferã de
o molipsire/ de piatrã sau de
apã grea. Nu m-am supãrat nici
atunci când l-ai trãdat pe Nichita.

Pasãrea ºi aerul ºi piatra nu mai
respirã cu pas de domniºoarã. ªi
am înþeles de ce. Tu cãutai
abaterea apelor. Apã de sânge,
apã causticã. Poate de aici þi se
trage boala de aer în timp. Sã
ºtii cã am aprins lumânãrile de
aer! Numai aºa puteam vedea
cum în casa cu vederea în larg,
cu siguranþã asta-i poezia, tu
aveai timp sã-þi ascunzi
cuvintele/ douã câte douã/ ºi
dacã numãrul lor ar fi impar/ aº
pãstra unul a cãrui umbrã/
aproape de mine/ ar avea
vederea întoarsã/ unul închis pe
dinafarã. Eºti mândru, tânãr, dar
cel mai mult îmi place când eºti
înnebunit de oasele palmelor.
Versul ãsta mã face sã cred cã
Peisaj cu întâlnire nu va fi
singurul volum de poezie. Toate
Dianele ºi Anele ºi cele câteva
care se recunosc în prescurtarea
R. vor fi învinse de sinceritatea
ta/ de bunele tale intenþii/ De
faptul cã zãpada e punctualã ºi
vor râde de sinuciderile din memorie ºi din dragoste. Dar zâmbesc atunci când mã gândesc cã
nu ºtii sã citeºti în palme ºi cu
toate astea îi poþi spune femeii
cã nu e o întâmplare/ aºa cum
ºtii cã la încheietura mâinii ei/
Dumnezeu îºi lapãdã pielea.
Trebuie sã-þi mãrturisesc cã-mi
place mult versul ãsta.
Ah, am ajuns ºi între haine.

Poezia asta e cel mai bun exemplu de detonare poeticã. Aici e ºi
peisajul ºi întâlnirea ºi sentimentul neobiºnuit care ia naºtere:
Copacului de la margine îi spuneam somn/ Aerului batiste
transparente,/ Oglinzilor picioare sau haine de ocazie/ ªi
ne încercuiam cât ne þinea pielea/ Fãrã pãmânt ºi gust/ ªi fãrã
sã ºtim numele strãzii/ Pe care

prima întâlnire
(de altfel, un discret, dar persistent parfum religios strãbate paginile volumului, de parcã poetul
nu s-ar putea hotãrî sã abandoneze definitiv transcendenþa), de

vreme ce-ºi divide placheta în trei
secþiuni: prima cuprinzând 13
poeme, a doua – 27 (nu ºtiu dacã
se ascund aici nicasienele trepte
ale realului) ºi a treia – din nou
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13. Este vorba, cred, despre o fabulã în trei acte: primul fiind constituit de o stare febrilã, de cãutare ºi de gãsire, al doilea – de o
radiografie a femininului, iar al
treilea – de o radiografie a masculinului. Altfel spus, joncþiunea
iniþialã este microscopatã cu rãbdare în secþiunile subsecvente,
totul din dorinþa de a þese o descriere filigranatã a unei conjuncþii emoþionale.
La nivelul conþinutului, lucrurile sunt încã mai interesante. În
opinia mea, volumul nu ar trebui
descris global, ci urmãrit în detaliu, pentru ca releele de comunicare paratacticã dintre tânãrul
poet ºi modelele sale (în primul
rând, Naum, dar ºi Tudor Arghezi,
Nichita Stãnescu sau Mircea Ivãnescu) sã devinã transparente.
Existã numeroase exemple de dibãcie metaforicã. Atârnarea su-

se putea merge/ În douã trupuri/
Ca ºi când ar fi plouat.
Acum mã pun în locul tãu
ºi-mi zic cã în loc de câini
creºteau papurã neagrã/ Un
echilibru total/ ªi umbre pânã
la piele/ Sã revinã cu picioarele
pe pãmânt.
Am sã închei aici. Nu le putem
spune tot ochilor aþintiþi asupra
noastrã.
Cu prietenie, Luiza

fletelor, de pildã, mizeazã pe un
procedeu neoromantic, brevetat,
la noi, de Eminescu în Venerã ºi
Madonã, ce constã în intersectarea violentã ºi bulversantã dintre material ºi imaterial. Dupã
potop este o piesã de rezistenþã
a plachetei, construitã în conformitate cu imaginarul cromatic
modernist: albastrul traklian (sau,
dacã vreþi, stãnescian) reificã un
curcubeu de stãri afective. De
altfel, tributul adus lui Nichita
Stãnescu se extinde la nivelul lexicului: poemul Respirare ascunde substantive precum „neoasele” sau „nesângele”. Universul
lui Gabriel Nedelea este, semnificativ, unul lichid, punctat de numeroase referinþe acvatice ºi de
simboluri pluviale. Paradoxal
însã, starea transmisã nu este de
spleen simbolist, ci de optimistã
regenerare eroticã, de pulsaþie în
ritmul ocult al unei iubiri în continuã metamorfozã.
Sydney Smith a spus odatã un
lucru dacã nu memorabil, mãcar
degrabã pus în practicã de mulþi
dintre cronicarii literari de la noi:
„Nu citesc nici o carte înainte s-o
recenzez. Mi-am dat seama cã nar face decât sã-mi creeze prejudecãþi”. Trebuie sã-i avertizez pe
criticii de întâmpinare cã, dacã
vor urma acest sfat, cât se poate
de salubru în privinþa anumitor
volume (nu e cazul sã intrãm în
detalii), vor rata unul dintre cele
mai promiþãtoare debuturi din
poezia româneascã de astãzi. La
prima sa întâlnire, Gabriel Nedelea meritã cu prisosinþã atât încrederea, cât ºi felicitãrile noastre.

n Cãtãlin Ghiþã

poeme din apa locului

V

olumul cu care debuteazã Gabriel Nedelea
în poezie deschide cititorului o poartã spre un spaþiu
al intersectãrii, spre un timp al
intensitãþii trãirii ce se vrea exprimatã, share-uitã pentru a putea fi suportatã mai uºor de eul
poetic ºi savuratã din nou în plan
estetic. Este o întâlnire care ne
scoate din peisajul cotidian, o întâlnire a eului cu propriile sale experienþe, o înlãnþuire marcatã episodic în poeme ale cinematicii sale
afective. De unde ºi titlul vizual
prin excelenþã: Peisaj cu întâlnire: întâlnire cu diverse reflectãri
ale eului, întâlnire cu cealaltã („jumãtate femeie – jumãtate mãr”),
din care nu poate lipsi realitatea
închipuitã a lui Dumnezeu: „Îl mãsor pe Dumnezeu cu trupul tãu,/ E
mare Dumnezeu/ ªi nu aºa departe cum spun scripturile” (Închinare). Unii ar putea înþelege cã
femeia este unitatea de mãsurã a
apropierii de Dumnezeu, dar lucrurile nu stau chiar aºa, ci merg puþin mai în profunzime.
Primul grupaj de poeme, Peste
puterile sufleteºti, ar putea fi interpretat ca reprezentând o vârstã a anxietãþii (ca sã folosim expresia poetului american W.H.
Auden), marcatã printr-o dominantã acvaticã – element al instabilitãþii ºi al adaptãrii eului la situaþii imprevizibile – sesizabilã în
titlul mai multor poeme (din apa
locului, inundaþiile, cu vedere la
mare, pluta fãrã câini, Înãlþarea
ploilor etc.). În felul acesta am
putea explica existenþa unui sacru
total neconvenþional, neortodox,
în care oaia este opusul mielului,

este Deus malus animalis, iar celãlalt animal blamat de atât de
drepþii reprezentanþi ai Inchiziþiei
capãtã valenþe sacre („pisica se
plimba printre noi ca o biblie”). Se
pare cã este privilegiul poeþilor de
a reda umanitãþii unele arhetipuri
confiscate de îngustimea dogmelor. În acest univers poetic onirizat pisica îºi recapãtã puterile din
miticul Egipt, iar apa devine mediul perfect de accesare a propriului drum interior: „nu mã rãtãcisem/ cãutam calea/ abaterea apelor” (din apa locului). Ca ºi la
colegul sãu de generaþie, Aleksandar Stoicovici, existã o acutã nevoie de concentrare a energiilor
ancestrale („am sã beau apã de
sânge,/ blestemata mea gurã/ fanaticii mei ochi/ anotimpul ca o
gutuie stricatã/ ca un þap mort/ în
faþa porþii verzi”, Cum se prind
forme) fiindcã la orice început de
drum este o egogonie de la care
iubita nu poate lipsi, fiind ea însãºi un fel de Isis ce participã la
naºterea ºi evoluþia eului creator
ºi a „puterilor sufleteºti” („cu haine groase/ prietena mea,/ vã þine
lumânãrile de aer/ ceva mai subþiri ca sufletul/ sã-mi încãlzeascã
doliul// apoi pomelnicul gurii noastre/ sã te sun”, Cum se prind forme). Poemul este un ritual subiectivizat la maxim, în care eul renunþã la continentele sale nefolositoare (cuvinte ca „amintiri”, „ploaie”
ºi „acoperiº” apar des în aceastã
parte a volumului ºi trãdeazã în
context resurecþia eului în poeme),
reconfigurând ipostaza sa creatoare, revigoratã.
Cea de-a doua parte a volumului este jumãtate „biblicã” (în
sensul în care Biblia cuprinde ºi
minunata Cântare a cântãrilor),
jumãtate ademenitoare, fiindcã în
poemele lui Gabriel Nedelea,
Dumnezeu este cel ademenit: „Te
laºi pe spate/ ªi Îl ajungem cu
sânii tãi/ ºi Îi ghicim în palmã,/ Îi
vorbim despre mersul lumii,/ Despre revistele de modã/ ªi despre
cinematograful european.” (În-

chinare). Discursul e uºor halucinant ºi mai ales eretic – nu este
îndeajuns cã sânii iubitei au o
forþã charismaticã chiar prin prisma celui Atoatevãzãtor, dar el
este invitat ºi la o partidã de divinaþie unde i se dezvãluie starea
lumii, ceea ce ne face sã credem
cã acest Deus Otiosus a fost cumva depãºit de vremi. În acelaºi
timp, divinitatea se lasã revelatã

prin ritualurile pe care eul liric le
inventeazã de dragul iubitei: „E
mare Dumnezeu,/ Dar genunchii
tãi frumoºi,/ Nu poate sta departe/ ªi mâinile pe care þi le-a dat cu
mâini/ Mã cuprind.”(Închinare).
Pentru neiniþiaþi vom sublinia cã
acest gest este incipitul oricãrui
ritual: crearea cercului magic cu
ajutorul mâinilor iubitei care sunt
ridicate la puterea a doua. ªi revelaþia continuã: „Tu râzi de sfârºitul lumii/ Eu vorbesc frumos
despre tine/ ªi amândoi îi vorbim
de bine pe morþi.// Cred cã toate
astea/ Ar putea însemna ceva/
Dacã am putea fi mai serioºi/ ªi
nu ne-am uita la Dumnezeu/ Din
spatele ochilor mei/ Obiºnuiþi cu
tine” (Închinare). Astfel, se
aduce în discuþie acea neseriozitate suprarealistã pe care Naum
o practica de fiecare datã când
situaþia putea sã intre în sfera
penibilã a solemnului mecanicizat ºi inautentic. Martorul din
spatele ochilor este sinele care
vede tot ºi care poate râde împreunã cu ea de sfârºitul lumii.
Fiindcã poetul este la vârsta la
care jongleazã cu imaginaþia uºor
pãgânã în gesturi („iubita mea se
crede cã este o martirã”, Unde
noaptea) ºi care nu se dezice de
la deconstruirea gramaticalã a
sacrului pentru a fura proteic ritmul incantatoriu inventat de zei:
„Am strigat eu din frig,/ Am sã-þi
dau crezare cu timpul,/ Gândindu-mã pervers la topica unei rugãciuni,/ Am sã-þi dau crezare cu
timpul.” (Unde noaptea). Totuºi,
în partea a doua a ritualului eul
liric mimeazã seriozitatea proiectându-se într-o ipostazã ce aminteºte de fotografia lui Naum cu
hârtii pe care erau scrise cuvinte
ºi pe care ºi le lipise pe ochi ºi pe
gurã: „Am luat totul în serios/ ªi
am sã-mi însemnez pielea/
urechile ºi vederea/ înainte sã
spun lucrurile astea.” (Poem). Nu
ne vom opri aici la ipostazele
feminine din volum (Diana, Miruna, Ana sau pur ºi simplu R.),

prezenþe ce sunt învãluite de tandreþuri stãnesciene sau ne amintesc de elegiile suprarealiste ale
lui Bogza. ªi toate acestea fac
parte din „lucrurile vieþii mele
nepersonale” (Poem), înlãnþuire
lexicalã ce ar putea fi chiar o formulã definitorie pentru acest grupaj de poeme.
Cea de-a treia parte a volumului, În locul meu, este dominatã
de prezenþa selenarã a câinilor ce
sunt asociaþi acestui astru în
regnul animal. Primele trei poeme
de aici (Aºteptarea imediatã, Zilele trecute, În locul meu) se deschid cu invocarea câinilor, în contexte diferite, care sunt cumva la
antipodul auto-încoronãrii eului
sub numele de Macedon (Zilele
trecute, La vest de veac). Dar dincolo de aceastã înnobilare de
sine, se ascunde un ideal orfic,
prefigurând o stare de reîntregire a fiinþei: „Involuntare florile/
Din partea stângã a cuvântului/
Întind mâinile tale ºi fruntea mea/
ªi muzica din spatele înjumãtãþirii.” (Nu dorm niciodatã). Eul
poetic se descoperã pe sine în
diferite ipostaze într-un anotimp
al întoarcerii (În aºteptare) în
care evenimentele ce descriu natura sa profundã stau sub semnul inversiunii: „Odãile rãmâneau
goale”. „Oaspeþii plecau…” (Duminica trecutã), „Era o ploaie întoarsã…” (Influenþe) sau acel
regresum ad uterum spre „Locul
cel mai aproape/ De suflet/ Unde
neoasele ºi nesângele/ Trec uºor
confundabile/ Sau neobservabile.” (Respirare).
Entuziast ºi temperându-ºi
pathos-ul visceral, Gabriel Nedelea experimenteazã fãrã sã cadã în
pãcatul semiozei infinite. Poetul îºi
asmute anima sã calce pe propriile ritmuri într-un univers oniric traversat de farmecul cotidianului,
stimulând memoria fotograficã a
poemului cu pauze aproape indicatorii, „Departe de apele cele mai
stãtute/ În iarba iscusitã ºi în carnea sfãtoasã/ De zilele care urmeazã” (Euclid). Gabriel Nedelea
ne propune o serie de poeme „din
apa locului”, din centrul genezic
al eului sãu, de unde proiecteazã
noi mijloace de expresie ºi de seducþie într-un ev plin de sforþãri ºi
de exhibiþionism.

pariul vieþii ºi al iubirii pierdute în comunism

A

tunci când sufletul este
îngrãdit de convenþii
sociale, morale, comportamentale, de o ideologie totalitaristã în care omul trebuie sã
fiinþeze între limite ºi norme ce
trebuie sã reflecte un trecut plat
ºi transparent în care nu are voie
sã fie el, ci doar umbra unei ideologii care îl þine captiv, iubirea ºi
resorturile ei, atâtea câte au mai
rãmas, par sã îl facã sã mai existe
cu mãcar o brumã de umanitate
ºi de simþire.
Aºa se deschide romanul
Gabrielei
Adameºteanu,
Provizorat, – în cheia iubirii –, ºi
ea contaminatã, incertã,
provizorie ºi adulterinã. Cât va
dura? Ce va salva din universul
claustrat, represiv ºi umilitor nu
pare sã conteze prea mult realitatea durã, nedreaptã ºi incertã lãsând drama sã se vadã mai difuzã, acoperitã parcã de un vãl al
simþirii.
Cu toate acestea, în Provizorat drama nu sfâºie precum nici
iubirea nu are izbucniri de vul-

can. Stilul este, aºadar, temperat,
lipsit de podoabe, natural, asta
pentru cã personajele nu trãiesc
total în prezent, ci pe jumãtate în
trecut, un trecut pe care unele
personaje au învãþat sã îl treacã
sub tãcere, sã-l neantizeze, deºi
în el se citeºte prezentul aºa cum
crede ºi Letiþia Arcan, personajul central „Nu viitorul ne aduce
cele mai mari surprize, ci trecutul
pe care nu încetãm sa-l recitim
toatã viaþa”.
Viaþa personajelor, în special
a lui Sorin Olaru ºi a Letiþiei Arcan e vie: iubesc, suferã, se tem,
au neliniºti, îºi doresc ascensiunea, dar viaþa lor are ºi ceva mitic, criptic, legându-se parcã de
un trecut prelungit prin fiinþa lor.
Trecut pe care îl poartã în spate
uneori, fãrã a fi conºtienþi, fãrã
ca mãcar sã-i fi stabilit cursul fie
ºi printr-un simplu gest; e trecutul familiilor lor. O parte a existenþei lor se defineºte printr-un
„dosar existenþial”, „cu pete”, ce
îi urmãreºte permanent.
Atmosfera comunistã „respi-

rã” astfel, prin personaje, ale trecutului ºi ale prezentului ce carã
în spate un trecut, o ideologie
care se pretinde a „umanismului
absolut” ºi unei „depline libertãþi”, dar care era tocmai reversul.
În aceastã presiune a istoriei
asupra destinului oamenilor, infernul se prelungeºte ºi în prezent, aparent mai voalat, dar mai
pãtrunzãtor, nu prinse la mijloc
prin loviturile nedrepte ale sistemului, ci prin compromisul fiinþei. Acest aspect este dovedit de
ascensiunea lui Sorin care se
transforma din adolescentul nesigur, iubitor ºi protectiv într-un
om care se descurcã în jungla sistemului.
Pe lângã presiunea istoriei, a
trecutului ºi a iubirii Provizorat
descrie o lume incertã ºi prin ochii
artistului, ai Letiþiei, care transfigureazã povestea sa într-un roman plin de sentimentalism, de
sublimare impregnatã de sentimentalism a realitãþii, de autoanalizã, de exorcizare a tristeþii ºi a

presiunii cotidiene. În acest roman nu dicteazã epocii, doar
afectul, temerea, neliniºtea, iluzia,
speranþa, într-un cuvânt omenescul, sub toate aspectele sale.
Letiþia este, astfel, puntea dintre un „provizorat” liniºtit al iubirii, al sentimentului de securitate, liniºte, încredere, cãtre un
„provizorat” perimat, golit de sentimente, de semnificaþii, uzat de
neîncredere, iar Sorin, în antitezã, rãmâne ancorat în nepãsare,
în mrejele unei lumi care l-a transformat din adolescentul enigmatic într-o unealtã comunã a sistemului ºi a vieþii, el rãmânând în
tãcere, cufundat în ea: „O
împinge acolo chiar neputinþa lui
de a spune ceva, care ar fi oprito, dar el nu mai era în stare de
nimic altceva decât tãcerea în care
se cufundase”.
Tãcerea ca revers al unei istorii zbuciumate ºi a unei poveºti
în care s-au spus multe ºi nu mai
e nimic de spus, Letiþia exprima
siguranþã, stãpânire de sine, „ªtia
ce autobuz aºteaptã, cui îi va da

telefon când ajunge acasã, ºtia
ºi cã accesele de durere au sã mai
revinã ºi dupã ele din nou liniºtea ºi uºurarea cã nu mai avea
nimic de ascuns, de parcã ar fi
dat jos, de pe umeri, un rucsac
greu”, cu alte cuvinte uºurare,
eliberare, certitudine ºi totuºi –
Provizorat.

n Cristina Gelep
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fereastra spre lume

F

ereastra spre lume (Ed.
Sim Art, Craiova, 2009)
este volumul de poezie
cu care debuteazã Dumitru Toma,
poet rãbdãtor cu acumulãrile, cititor împãtimit de poezie bunã, din
care a învãþat cã doar „harul” nu
este de ajuns pentru a intra întrun univers al mirajelor, al chemãrilor de sirenã. Dumitru Toma a
„trudit” fãrã grabã pe marea poezia a secolelor XIX ºi XX, meditând la acel „mecanism de producere” a poeziei adevãrate, preocupat nu de „teme” – se simte
cã poetul e introdus în tot ce þine
de „teoria literaturii”, ca sã nu
cadã pradã unei asemenea naivitãþi – ci de aspecte mai subtile
ale poeziei ºi nu totdeauna la îndemâna oricui, cum ar fi melodicitatea, sintaxa, ritmul, rima etc.,
adicã tot ce are în vedere acumulãrile prozodiei, detestate, uneori
cu o suspectã suficienþã în ultima vreme, tocmai dintr-o neputinþã de supunere la acele rigori,
înlocuite cu o „poeticã” agresivã
ºi personalã. Aparent, Dumitru

Larry L. Watts, Fereºte-mã,
Doamne, de prieteni... Rãzboiul
clandestin al Blocului Sovietic
cu România, traducere din limba
englezã de Camelia Diaconescu,
Ed. Rao, Bucureºti, 2011, 795 pp.

N

u mi s-a mai întâmplat
sã vãd cã un autor ºi o
carte sunt elogiaþi, simultan, de o serie de „ziariºti”
senzaþionaliºti, de câþiva foºti
sau actuali responsabili din sfera intelligence-ului autohton ºi
de o pleiadã de nume grele ale
istoriografiei contemporane. Pasiunea pentru mizerii ºi tenebre
vandabile a celor dintâi nu face
casã tocmai bunã cu circumspecþia tradiþionalã a domnilor cu
„ochi albaºtri” ºi nici cu exigenþa
cercetãtorilor de arhive. Nu am
putut ºi nu pot nici acum, dupã
ce am parcurs volumul, sã îmi explic aceastã „aliniere de planete”.
Aº putea specula, dar prefer sã îi
las pe alþii mai pricepuþi.
Cine este Larry Watts? Un istoric american care, de mai bine
de trei decenii, se ocupã de estul
european ºi, în special, de România. A venit frecvent aici, înainte
de 1989, iar dupã, s-a stabilit la
Bucureºti, ca reprezentant al unor
organizaþii din SUA, ºi a oferit
consultanþã unor instituþii ale
statului român (Preºedinþie,
MapN, SIE). Lucrând întru reformarea mioriticelor noastre servicii de informaþii, ºi-a dat seama,
dupã propriile-i mãrturisiri, de
existenþa unor diferenþe fundamentale în raport cu celelalte þãri
ex-comuniste ºi a intuit cã ele sunt
explicabile istoric. Aºa s-a nãscut masivul op.
Ce spune Larry Watts? Cã
România comunistã a fost, prin
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Toma este un poet „cuminte”:
nu-l tenteazã nici sã propunã
imagini ºocante, „inedite”, nici
sã umple pagina cu savante dispuneri care n-au nicio semnificaþie. Poetul cautã similitudini în
lucrurile înconjurãtoare, se lasã
uimit de unicitatea lumii în aspectele ei variate, face analogii
surprinzãtoare pentru cititorul de
poezie tocmai pentru cã, descoperite ºi relevate de el, par la îndemâna oricui. Stã mãrturie la
cele afirmate poezia care deschide volumul (cu o copertã inspiratã a lui Lucian Irimescu) ºi care
aduce vag aminte de albatrosul
baudelairean: „Din când în când
coboarã-n pãmânt;/ E pasãre liberã ºi iese afarã,/ Când spune
ce spune se-nchide-n cuvânt/ ªiatunci luminând, se-aprinde ºi
zboarã. // Se-nalþã prin sine ºi-i
numai luminã,/ Ea nu se întunecã-n cuibul de tinã./ ªi chiar de
se-ntâmplã sã zboare în cete,/ E
pururea singurã ºi cântã de sete./
(Aripa din lut).
Poezia e notabilã nu doar pentru uºurinþa cu care poetul „deseneazã” imaginea prigoriei (sau
prigoarei), pasãre care în credinþa popularã sugereazã setea veºnicã, dar ºi prin transferul de
semnificaþie spre condiþia poetului, a cãrui sete spre absolut îl

descãtuºeazã, prin zborul liber al
fanteziei ºi prin refuzul înregimentãrii „în cete”, de condiþia terestrã.
Motivul prigoriei, ca simbol al
nãzuinþei spre absolut, revine
obsesiv, oferindu-i poetului ºi
posibilitatea unui adevãrat „rãsfãþ” lingvistic, lãrgind sfera explicitului prin transferul de la nominal la verbal, cum se întâmplã
în Faþa lumii nevãzutã: „Prigorite-ar dorul meu/ Într-un iaz cu iarbã-naltã/ Pe când cerul îºi clãteºte/ Toate stelele în baltã...”, sau
în „Din roman, în romaniþã”, una
din cele mai frumoase poezii erotice din volum, citabilã în întregime: „Hai cu mine în lãrgime,/ Haide-acum cã suntem doi/ Sã vezi
cum ne strânge câmpul,/ Prigonine-ar pe-amândoi.// Sã vezi câmpul cum ne frige/ Prin roman ºi
romaniþã,/ Cum ciulini ºi furnicare/ Ard ºuviþã cu ºuviþã.// ªi sucite-ºi vãd rãbdarea/ Sucãlind
spre-un strop de apã/ Când minunea ºi mirarea/ Sunt aproape
ºi ne scapã.”
Bucur Demetrian remarca întro cronicã (v. „Ramuri”, nr. 4, 2010)
faptul cã Dumitru Toma este îndatorat producþiilor populare, aºa
încât versurile lui „par descinse
dintr-o lume de doine, ghicitori,
eresuri”. Vom completa afirmând

cã, deºi atent la poezia popularã
autenticã, poetul a învãþat rafinamentul lingvistic ºi prozodic ºi
de la poeziile „populare” ale lui
Eminescu, Arghezi, Blaga sau
Barbu, dupã o lungã ucenicie
profitabilã în urma cãreaia a cãpãtat îndrãzneala personalitãþii.
Citãm, în acest sens, finalul poemului Pentru o vreme înaltã,
notând calma neliniºte metafizicã cu ecouri din folclor, dar trecutã prin filtrul poetic personal,
rupt de cel barbian: „În urmã rãmâne doar zarea/ ªi hãul ce punentrebarea:/ Noi suntem doar podul, fãcutul,/ Ori zborul strigând
începutul?”, sau „Suflet mic cu
chef de joacã,/ Spune-i mamei
cum sã-þi facã/ Din hârtie ºi din
aþã/ Vreun nimic ce te rãsfaþã”/,
amintind de acele cuceritoare
suavitãþi argheziene.
Deocamdatã, Dumitru Toma se
prezintã ca un nostalgic care mediteazã asupra propriei nostalgii,
ca apoi sã treacã la o atitudine
elegiacã în care de referinþã sunt
metaforele prigoriei, ale luminii ºi
ale unui eros din zona eminescianului „dureros de dulce”, folosindu-se de o uimitoare capacitate de a folosi oximoronul, vorbind cu nonºalanþã de „clarul ºi
bezna îngropate în semne” sau
despre faptul cã „Locul meu e

fereºte-mã, Doamne,
de adevãruri!
politica sa independentistã, un
fel de oaie albã sau neagrã – depinde de perspectivã – a blocului roºu. Nimic nou pânã aici.
Merge însã mai departe, arãtând
cã Occidentul nu a perceput întotdeauna rãzvrãtirea româneascã aºa cum ne place nouã sã credem. În spatele zâmbetelor lui
Nixon, ale lui Carter sau ale Reginei au existat dubii serioase, determinate de „mãsurile active”, de
„blocare ºi disuadare”, ale URSS
ºi ale „partenerilor sãi apropiaþi”
din Pactul de la Varºovia. Neputând sã convingã/constrângã
România sã se „cuminþeascã”,
aceºtia au optat pentru subminarea ei – în special printr-o vastã
reþea de agenþi – ºi pentru manipularea opiniei publice, a serviciilor de informaþii ºi a conducãrilor vestici. Pe de o parte, s-a
dorit insuflarea ideii marginalitãþii României în cadrul Pactului ºi
al CAER, minimalizându-se astfel importanþa opoziþiei sale. În
acelaºi sens, au fost supralicitate sau chiar inventate manifestãri disidente ale altor state/lideri
(Ungaria ºi al ei Kadar par sã fi
fost preferaþii), faþã de care cele
româneºti ar fi fost poate mai zgomotoase, dar în nici un caz mai
puternice. Pe de altã parte, s-a
clamat cã opoziþia românilor era
determinatã strict de dorinþa de a
obþine avantaje materiale de la
capitaliºti. Cea mai spectaculoasã a fost aºa-numita tezã a „calu-

lui troian”, potrivit cãreia România mima independenþa, dupã un
scenariu scris la Moscova,
„doar” pentru a crea o breºã în
tabãra adversã.
Personal, cred cã teza „rãzboiului clandestin” din interiorul
blocului comunist se poate susþine istoric. Cum a ales Larry
Watts sã o facã? Oricum. A strâns
tot ce i-a cãzut la îndemânã, a
montat ºi a interpretat în aºa fel
încât sã arate cã România a fost
o victimã permanentã a urzelilor
vecinilor sãi (Rusia/URSS, Ungaria, Bulgaria). Cartea e doldora de
date factuale. Nu insist aici asupra faptului cã autorul nu a apelat, de cele mai multe ori, la sursele primare (vezi textele Alinei
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Pavelescu, pe blogul http://savonarolawho.wordpress.com). Marea problemã este cã faptele prezentate nu converg spre o concluzie anume. Ele nu au o semnificaþie intrinsecã, ci sunt învestite cu semnificaþie – de prea multe ori, în mod forþat – chiar de
cãtre autor. Raþionamentele sale
sunt adesea chestionabile. Tot
ceea ce îl poate ajuta este exploatat la maxim, tot ceea îl poate încurca este respins în maniere care
pot stârni zâmbete, dar ºi indignãri. Analiºtii occidentali care se
îndoiau de independenþa României sunt blamaþi pe motiv de superficialitate, în vreme ce un lector de la academia militarã din
Varºovia era credibil atunci când
anunþa intenþia Pactului de a invada România, pe motiv cã putea avea „prieteni ºi relaþii” cu
acces la informaþii ºi cã „practica
vorbelor aruncate pe coridor este
universalã” (p. 428). Temerea
guvernului american cã furnizarea de armament „ar putea încuraja natura represivã a regimului
Ceauºescu” era nefondatã, pentru cã Ceauºescu însuºi, în discursuri, garanta cã armata nu va
fi folositã împotriva populaþiei,
amintind „legãturile istorice dintre Armatã ºi Popor” (p. 696).
Exemplele s-ar putea întinde pe
sute de pagini.
Insistând asupra politicii externe dejist-ceauºiste, Watts
ignorã complet realitãþile interne,

noaptea deasã/ Când lumina se
deschide/ ªi când gerul ºi vãpaia/ Deopotrivã ne aprinde”./
Atenþia cu care Dumitru Toma îºi
cizeleazã poeziile, îndârjirea cu
care îºi asumã forme ale lirismului de mulþi considerate ca desuete credem cã l-a deteerminat pe
Eugen Negrici sã întâmpine volumul lui Dumitru Toma cu aceastã prezentare mai mult decât mãgulitoare: „Convins de justeþea
teoriei lui Valéry asupra necesitãþii obstacolului aºtept de ceva
timp renaºterea interesului poeþilor noºtri pentru rigorile prozodiei, pentru cãtuºele ei fecunde.
Sunt sigur cã fostul meu remarcabil student Dumitru Toma a
descoperit el însuºi, cu uimire,
compunându-ºi poemele acestei
cãrþi muzicale ºi melancolice,
neaºteptatele avantaje ale
supunerii.”

iar ignorarea miroase a negare. La
începutul cãrþii se vorbeºte despre „iraþionalitatea crescândã a
regimului intern” care doar „a
fãcut plauzibile chiar ºi cele mai
extravagante acuzaþii”. La final,
luat complet de valul pe care el
însuºi l-a stârnit, conchide cã propaganda prietenilor comuniºti a
creat statului român imaginea
unui „paria internaþional”, atât în
ochii vesticilor, cât ºi în cei ai propriilor cetãþeni. Fie! Deci ºi ghiorþãitul maþelor ºi clãnþãnitul dinþilor trebuie sã fi fost efecte auditive create de simulatoarele Moscovei sau gingle-uri ale Europei
Libere, care, apropo, „a servit
scopurilor sovietice de izolare a
României ºi de creare a unei breºe între conducerea ei ºi populaþie” (p. 339).
„Rãzboiul clandestin” a fost o
realitate, dar din modul în care îl
prezintã Larry Watts, mixând fãrã
inhibiþii fãrâme de real ºi
ambalându-le în judecãþi exaltate,
el apare ca o ficþiune istoricã, cu
iz de credibilitate numai dacã e
cititã prin lentile naþionalist-conspiraþioniste. La final, autorul uitã
sã ne mai spunã ce anume din
actualitate ar trebui sã explice demersul sãu. Rãmân deci semne de
întrebare legate de scopurile
efortului. Istoriografic vorbind,
nu e o reuºitã. Dacã vizeazã un
succes de public, are toate ºansele, nerãmânându-i decât sã reducã lucrarea la dimensiunile
unei ediþii de chioºc. În sfârºit,
dacã s-a urmãrit nu explicarea, ci
legitimarea sau determinarea
unor miºcãri politice actuale,
lucrurile devin mult mai grave, iar
reacþiile critice, absolut necesare.

n Mihai Ghiþulescu

n ADRIAN MICHIDUÞÃ

constituirea terminologiei
filosofice româneºti (I)

A

proape toþi cercetãtorii care s-au ocupat de
terminologia filosoficã
româneascã au încercat sã arate
cã putem vorbi de o terminologie
filosoficã la români numai în epoca modernã ºi cã mai înainte nu
poate fi vorba de o terminologie,
decât în filosofia lui Dimitrie Cantemir.
La noi putem vorbi de o terminologie filosoficã româneascã
încã din perioada veche medievalã. Textele religioase din acea
perioadã, ºi mai ales cele de teologie dogmaticã ºi moralã ne dovedesc cã avem „o terminologie
filosoficã româneascã, constând
la început aproape numai din calcuri lingvistice, mai apoi ºi din
împrumuturi (neologisme)”1 .
În secolul al XV-lea, un hrisov
vorbeºte de existenþa unui filosof pe nume „Moise Filosoful”.
Lucrãri cu conþinut filosofic mai
bogat se gãsesc începând cu secolul al XVI-lea. Cea mai importantã lucrare slavo-românã cu
caracter filosofic este Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre
fiul sãu Theodosie. Autorul a fost
domnul Þãrii Româneºti între
1512 ºi 1521; scriind aceastã lucrare, el îl imitã într-un fel pe împãratul Manuel al II-lea Paleologul. Constantin Noica observã cã
lucrarea lui Neagoe Basarab este
o operã indiscutabil româneascã:
„întâia mare carte a culturii româneºti. Aceasta nu înseamnã, fireºte, cã opera e în întregime originalã. Se ºtie bine cã autorii râvneau pe vremea aceea mai puþin
la originalitate, cât la adevãr impersonal”2 . În lucrare întâlnim
multe citate din Biblie, din Omiliile Sf. Ioan Hrisostomul, din
Vieþile Sfinþilor sau din legendele
populare româneºti. Sfaturile au,
în primul rând scopul de a forma
un principiu ideal ºi un om ideal,
în conformitate cu mentalitatea
epocii, cu experienþa concretã a
autorului ºi cu ce a învãþat el din
viaþã ºi din istorie. Gânditor
raþionalist, Neagoe Basarab pune
în centrul filosofiei sale raþiunea:
„Cel ce are mintea curatã, care
este temelia tuturor celor bune,
nu cautã numai spre curãþie ºi
post ºi înfrânare, ºi spre rugãciune ºi smerenie, sau sã ºi îndrepte
gândurile sale în multe pãrþi, ci
lasã toate acestea ºi se ridicã sus
cu mintea ºi se îmbracã în
dragostea Domnului”3 .
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie
se dovedesc întrutotul contemporane secolului lui Machiavelli.
Lucrarea este scrisã cu scopul de
a-l obiºnui pe fiul sãu cu greutãþile ºi rãspunderile domniei, cuprinde experienþa de viaþã, gândirea profundã, înþelepciunea,
prudenþa în fapte ºi orientarea
politicã, patrioticã a unui mare
voievod.
Termeni de filosofie moralã
gãsim ºi în texte ca cele tipãrite în
Varlaam, Simion ªtefan, Dosoftei,

în Biblia, de la 1688, în predicile
ºi operele de moralã traduse ºi
tipãrite în Þara Româneascã în
epoca lui Constantin Brâncoveanu. „Aceºti termeni se regãsesc,
fireºte, ºi în cartea de predici a lui
Antim Ivireanul, Didahii, rãmasã în manuscris. Nu este exclus
ca la dezvoltarea acestei terminologii sã fi ajutat ºi opere ca Hronograful lui Moxa ºi Pravilele
publicate în epoca lui Matei Basarab ºi Vasile Lupu”4 . În textele
religioase întâlnim urmãtoarele
cuvinte: „filosof ºi stihie, ambii
de origine slavã bisericeascã;
bunãtate = virtute, care se pare
cã se întâlneºte chiar în Codicele voroneþean ºi, în mod sigur,
deja la Coresi; rãutate = viþiu […]
dumne[d]zeire = divinitate, a
zidi = a crea; ziditoriu = creator.
[…] Ideea de conºtiinþã, de exemplu, redatã de cei mai vechi traducãtori români prin cuget ºi
gând, care ºi în graiul popular au
câteodatã aceastã semnificaþie,
se exprimã în secolul al XVII-lea
prin ºtiinþã, iar dupã 1680 prin
cunoºtinþã, cunoºtinþa sufletului,
la Dosoftei chiar prin conºtiinþã
ºi împreunã ºtiinþã, alãturi de mai
vechiul ºtiinþã ºi de neologismul
conºtienþie”5 .
Între termenii culturali introduºi în limba românã în secolul al
XVII-lea, a fost ºi cuvântul filosof. În limbajul popular românesc
filosoful a fost numit firoscos6 .
„Vorba filosof - menþioneazã Lazãr Sãineanu – are, în gura poporului ºi o însemnare mai largã, care
nu se depãrteazã mult de înþelesul ºtiinþific al cuvântului, adicã
«înþãleptul care cautã noima lucrurilor ºi a vieþii omeneºti». […]
Conform acestei vederi populare, filosoful, adicã omul «cu multã învãþãturã», omul «pricopsit»
nu poate rãmâne cu firea întreagã ca ºi ceilalþi sãraci, cu duhul,
ci trebuie sã sufere o zguduire în
aparatul sãu mental. De aceea
vorba filosof devine în gura Românului firoscos, adicã «scos din
fire, nebun», caracterizând prin
aceastã denumire, atât pe învãþatul în genere, cât mai cu seamã
pe omul sfãtos, bun de gurã, nãscocitor de treburi, cu un cuvânt
superior celorlalþi”7 . Deci filosoful era privit ca un astrolog sau
cititor în stele, strãin de realitate
ºi cam lunatic. La Bucureºti, cel
puþin dupã „1716 se cunoºteau
urmãtorii filosofi ºi învãþaþi: Thales, Solon, Pythagoras, Epicur,
Platon, Aristotel (mai cu seamã!),
Xenophan, Hippocrate, Epictet,
Lucian, Hesiod, Longin sau vorbãreþul Cicerone”8 .
În timpul epocii bizantine, cu
alte cuvinte începând din a doua
jumãtate a secolului al XV-lea ºi
pânã la sfârºitul celui de-al
XVIII-lea, filosofia nu va dispãrea
din cultura românã. Luând un caracter net didactic, ea va constitui
baza învãþãmântului superior ºi
îºi va desemna ca unicã sarcinã
sã comenteze scrierile lui Aristotel. Dupã 1600, în Principatele
Române îºi gãsesc refugiul unii
reprezentanþi ai filosofiei greceºti. Persecutaþi fiind de cãtre
autoritãþile turceºti, ei s-au strã-

epoca medievalã
mutat în coloniile din Italia, mai
ales la Padova, instruindu-se în
filosofia neoaristotelicã de limbã
greacã ºi latinã. În Þãrile Române, mai precis la Iaºi (1640) ºi la
Târgoviºte (1646), se înfiinþeazã
ºcoli cu predare în limba greacã
ºi latinã, în paralel cu ºcolile teologice cu predare în limba slavonã. „În acest timp se studia deja
filosofia, în special cea greacã
veche, dar ºi cea bizantinã ºi postbizantinã, la ºcolile greceºti din
Iaºi ºi Bucureºti, unde predau
profesori ca Paisios Ligaridis, Irimias Kakavela ºi Sevastos Kymenitis”9 .
La începutul secolului al XVIII-lea în Þãrile Române se înfiinþeazã Academiile Domneºti, mai
întâi la Bucureºti (1707) ºi mai
apoi la Iaºi (1714), unde se preda
în limba greacã, datoritã faptului
cã profesorii erau greci, deºi predarea se fãcea ºi în limba latinã ºi
era învãþatã, totodatã, ºi limba
slavonã, utilizatã în cancelariile
domneºti ºi ca limbã de cult, în
paralel cu limba românã, în care
erau traduse principalele cãrþi bisericeºti.
Filosofia în aceste Academii
Domneºti se fãcea dupã Aristotel. Filosofia aristotelicã fusese
iniþiatã în lumea greacã, la începutul secolului al XVII-lea, de
Teofil Coridaleu (1563-1646), fost
profesor la Academia din Constantinopol ºi la ºcolile superioare din Atena. Filosofia elenã a
pãtruns în þinuturile româneºti
mult mai înainte de înfiinþarea
celor douã Academii de la Bucureºti ºi Iaºi.
Începând din prima jumãtate
a secolului al XVII-lea urmãtoarele trei cauze accentueazã aceastã pãtrundere: „(i) lupta ortodoxiei contra pericolului catolic ºi
protestant; (ii) suzeranitatea
turcã asupra Principatelor
Române ºi influenþa crescândã
politicã ºi economicã a elementului grec în Imperiul Otoman; (iii)
contactul mai frecvent dintre Orient ºi Occident prin intermediul
grecilor”10 .
Academia din Fanar a numit
la conducerea sa pe Teofil Coridaleu în anul 1624. „Coridaleu þine
la Academie veritabile cursuri
universitare, punea cele mai dificile probleme pentru acel timp ºi
îl comenta pe Aristotel cu o competenþã care-l fãcea demn de oricare universitate a occidentului.
ªcoala din Fanar devenise o veritabilã universitate. Dimitrie Cantemir, ilustrul sãu elev, care, primul, se pare, îi dãdu titlul de
«Academie», vorbeºte cu mare
admiraþie de maeºtrii sãi care
«profesau filosofia, teologia,
medicina»”11 . În acea vreme, teologia ocupa fireºte un loc de
frunte, dar era mereu în pierdere
de teren din pricina dezvoltãrii
învãþãmântului filosofic.
Într-un encomiu rostit în anul
1695 în faþa lui Constantin Brâncoveanu ºi a curþii muntene, învãþatul trapenzuntin Sevastos

Chiminitul, rectorul noului aºezãmânt – adept al curentului neoaristotelic – a fãcut un cald elogiu
filosofiei cu vãditã tendinþã ostilã scolasticii. Cu acest prilej el a
subliniat insistent „necesitatea
luminãrii tineretului pe calea învãþãturii libere ºi a ºtiinþei”. Sevastos Chiminitul ºi urmaºii sãi
au imprimat „Academiei bucureºtene un caracter progresist puþin
obiºnuit la finele sec. al XVII-lea
în Rãsãrit. Cursurile lor Despre
cer (Periv Ouranou ), Despre
crearea ºi pieirea lumii (Periv
genevsewò, cai fqoravò), Despre
suflet (Periv Yuchò) ºi Fizica (Fusichv) – hrãnite cu lectura directã a textelor aristoteliene reconstituite ºi a comentariilor lui Alexandru Afrodisus, au fãcut începutul gândirii libere în þãrile noastre ºi au deschis drumul gândirii
ºtiinþifice”12 .
Coridaleu a comentat ºi a interpretat întreg sistemul filosofic
aristotelian. „Filosofia lui Coridaleu suscitã – un interes deosebit
pentru noi, fiindcã ea face parte,
poate, mai mult din cultura românã, decât din cea greacã. Ea a
fost predatã mai serios ºi mai sistematic în Academiile domneºti
decât în ºcolile din regiunile greceºti aflate sub controlul stãpânirii otomane ºi patriarhiei”13 .
Academia greceascã din Bucureºti a avut ºi alþi profesori de filosofie. Amintim aici, pe Neofit
Duca ºi pe Venianim din Lesbos,
om viclean ºi lipsit de ºtiinþã. Cele
douã Academii Domneºti de la
Bucureºti ºi Iaºi cu predare în limba greacã ºi românã au funcþionat câþiva ani în paralel, dar dupã
1821, au fost închise. Din ordinul
Porþii, ele au fost socotite centre
de rãzvrãtire.

1
Gheorghe Ivãnescu, Terminologia filosoficã la D. Cantemir, în vol.
300 de ani de la naºterea lui D. Cantemir, Bucureºti, Editura Academei,
R.S.R., 1974, p. 126.
2
Constantin Noica, Pagini despre sufletul românesc, Bucureºti,
Editura Humanitas, 1991, p. 14.
3
Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie, Bucureºti, Editura „Roza Vânturilor”,
1996, p. 263.
4
Gheorghe Ivãnescu, Op. cit., p.
127.
5
Idem.
6
Lazãr ªãineanu aratã în Dicþionar Universal al limbii Române
(1908) care sunt sensurile cuvântului firoscos: „1) filosof, învãþat: câte
basne firoscoºii spuneau în vileag;
2) mintos, priceput: tocmai dumniata o sã te gãseºti mai firoscos? 3)
ºiret: vulpea firoscoasã. [Alternaþiune din filosof: poporul crede cã oamenii prea învãþaþi îºi pierd minþile;
de unde firoscos, adicã scos din fire,
nebun, dar ºi sfãtos, bun de gurã]”.
Craiova, Institutul de Editurã, „SAMITCA”, p. 288.
7
Lazãr ªãineanu, Filosof – Firoscos. Cum considerã poporul
ºtiinþa, în „Convorbiri literare”, an
XXI, nr. 3, 1 iunie 1887, p. 295.
8
Ionescu Gion, Din vremuri
bãtrâne ale filosofiei în România, în
vol. Omagiul lui C. Dimitrescu – Iaºi,
XXV februarie MCMIV, [s.n], [s.l.],
p. 162.
9
Gheorghe Ivãnescu, Op. cit. p.
128.
10
Cléobule Tsourkas, Les
Débuts de l’enseignement philosophique et de la libre pensée dans les
Balkans. La vie et l’oeuvre de Théophile Corydalée (1563-1646), Bucarest, 1948, pp. 5-6.
11
Ibidem, p. 35.
12
V. Papacostea, Doi bursieri ai
lui Petru I la Bucureºti, în „Studii.
Revista de istorie”, an XIV, nr. 1/
1961, p. 117.
13
Ariadna Camariano-Cioran,
Academiile Domneºti de la Bucureºti
ºi Iaºi, Bucureºti, Editura Academiei
R.S.R., 1971, p. 141.

Mihail Trifan

IV
153
), 20
, serie nouă, anul X
XIV
IV,, nr
nr.. 7 ((153
153),
20111

11

Monumentul Independenþei de la Craiova (IV)

R

ealizarea Monumentu
lui Independenþei de la
Craiova a fost precedatã de îndelungate dezbateri ºi
pregãtiri. Ideea, aºa cum arãtam
în numerele precedente ale Mozaicului, a fost lansatã la 30 august 1908 prin apelul veteranilor
de rãzboi, grade inferioare, din
Oltenia ºi s-a împlinit la 9 iunie
1913 prin ceremoniile dezvelirii,
inaugurãrii ºi încredinþãrii lui Comunei Craiova, prin persoana primarului N. P. Guran.
Ideea a fost îmbrãþiºatã de
numeroase personalitãþi din
prima linie a elitei comunitãþii
Craiovei: politice, economice, militare ºi intelectuale, constituitã
în Comitetul de iniþiativã care, desemnându-l ca preºedinte pe generalul Petre Gigurtu, erou al Rãzboiului pentru Independenþã,
s-a implicat în obþinerea, prin
subscripþie, a fondurilor necesare
realizãrii mãreþului monument al
libertãþii ºi demnitãþii naþionale.
Solidaritatea a condus la una din
cele mai importante realizãri ale
spiritului civic din aceastã parte
a þãrii.(1)
Nivelul artistic excepþional al
monumentului s-a datorat ºi numeroaselor întâlniri ºi discuþii ale
membrilor Comitetului cu sculptorul D. Pavelescu-Dimo, Suveranul Carol I însuºi fiind implicat
în proiectarea ºi realizarea lui.
D. Pavelescu-Dimo mãrturisea în
legãturã cu soluþiile propuse de
Rege în asemenea întrevederi:
„Am rãmas înmãrmurit de vastele cunoºtinþe ale Suveranului în
materie de artã” (2), iar ziarele vremii apreciau ºi ele cã, prin acceptul dat ridicãrii acestui monument
de for public în Craiova, „M.S.
Regele, care ne-a dat independenþa politicã, ne dã astãzi ºi pe
cea a artei, fapt ce va face sã nu
mai fim tributari artiºtilor
strãini…” (3)
Importanþa acestui gest de
solidaritate civicã, dar ºi de expresivitate artisticã ºi simbolicã,
mãrturisind conºtiinþa naþionalã
este doveditã ºi de interesul cu
care presa vremii, dar ºi un public numeros, din þarã, dar ºi de
peste hotare, a urmãrit pe larg
etapele realizãrii monumentului în
atelierul artistului D. PavelescuDimo din Florenþa. O schiþã a fost
expusã mai întâi la „Casa Româneascã” din Roma, apoi un detaliu al monumentului ºi mai multe
schiþe au fost expuse la pavilionul internaþional de artã de la
Valle Giula, fiind primite favorabil de specialiºtii în artã monumentalã. Realizarea monumentului în reputata turnãtorie Pietro
Lippi din Pistoia, a fost urmãritã
cu asiduitate de cetãþeni strãini
ºi români. Iatã cum descrie un
gazetar român întâlnirea cu monumentul în faza finalã: „Prima
impresie fu de surprindere. Monumentul închipuit de Pavelescu
se impune dintr-un început prin
originalitate. Nicãieri în Europa
nu am vãzut vreun altul sã-i
semene. Luatã în ansamblu lucrarea se prezintã sub aspectul cel
mai fericit. Izbeºte mai cu seamã
varietatea în proporþii ºi în miºcãri
care dau întregului aparenþa unei
scene vii, care acum se petrece.
Privirile îmi lunecã dintr-o parte
într-alta admirând totul ºi abia
putând vedea detaliile. Doar
chipul Mãriei Sale îmi þine luarea
aminte timp îndelungat…” (4)
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Medalia popularã lansatã de Primãria Craiova în anul 1912

Medalia lansatã de
Primãria Craiova în
anul 2008 cu prilejul
împlinirii a 50 de ani
de la demolarea
Monumentului
Independenþei de la
Craiova
Placheta oficialã lansatã la Primãria
Craiova în anul 1912

Am încercat deja sã evoc mãreþia istoricã a ceremoniei din 9
iunie 1013, când Monumentul
Independenþei din Craiova a fost
dezvelit în faþa unei mari mulþimi,
din care nu lipseau miniºtri, oficialitãþi locale, generali ºi ofiþeri,
reprezentanþi ai clerului ºi, nu în
ultimul rând M.S. Regina Elisabeta, A.S.R. Principele Ferdinand,
alþi membri ai Familiei Regale.
Dupã cuvântul de deschidere
rostit de generalul Petre Gigurtu,
preºedintele Comitetului de iniþiativã, P.S.S. Sofronie Craioveanul, Episcopul Râmnicului ºi
Noului Severin a oficiat serviciul
divin. Au urmat discursurile. Întrucât la intervenþiile generalului
P. Gigurtu ºi primarului Craiovei,
N.P. Guran, ne-am referit în numerele anterioare ale Mozaicului,
voi prezenta în continuare cuvântãrile membrilor Familiei Regale.
M.S. Regele Carol I, neputând
fi prezent la eveniment, a transmis urmãtoarea telegramã:
„Tunurile de la Calafat au dat
semnalul rãzboiului din 1877 prin
care oºtirea ºi-a cucerit gloria
nepieritoare. Având fericirea de
a mã gãsi în fruntea ei m-am putut încredinþa ºi mândri de marele avânt ºi energia desfãºuratã de
toþi aceia care au luptat ºi s-au
jertfit pentru neatârnarea patriei.
Capitala Olteniei a vrut ca
aceste însuºiri sã fie consfinþite
printr-un semn vãdit spre pildã
ºi îndemn pentru generaþiile prezente ºi viitoare.
Sunt tot atât de miºcat pe cât
ºi de recunoscãtor cã monumentul ce se ridicã astãzi în prezenþa
iubitei mele soþii, care a îngrijit
cu atâta dragoste pe tovarãºii mei
de luptã, se datoreºte obolului –
strâns de la mari ºi mici – ºi iniþiativei acelora care au luat parte la
acele falnice evenimente ce au
fost încoronate prin întemeierea
Regatului Român.” (5)
Seria luãrilor de cuvânt a fost

încheiatã cu discursul A.S. Regale Principele Ferdinand:
„Cu o adâncã ºi mare bucurie
Regina ºi Noi am venit la Craiova
spre a prezida frumoasa sãrbãtoare de azi ºi spre a aduce din partea Regelui adâncile ºi caldele
Sale mulþumiri pentru patrioticul
gând a cãrui înfãptuire se înalþã
înaintea privirilor noastre. Mândru se ridicã chipul întâiului rege
ºi nu putea întrupa mai bine mãreþul fapt al neatârnãrii decât alegerea istoricului moment când
s-a tras întâia loviturã de tun ºi
când în simfonia asprã ºi rãzboinicã s-a auzit glasul Marelui Cãpitan Asta-i muzica ce-mi place.
Monumentul de faþã turnat în
bronz vorbeºte despre un moment grav, momentul de lupte ºi
vitejie ostãºeascã a celor ce au
condus steagul românesc la biruinþã. El vorbeºte ºi de mamele
române care au îndulcit durerile
rãzboiului ºi au alinat rãnile. Chipul Regelui vorbeºte ºi de noi, fii
ºi nepoþi ai luptãtorilor de atunci.
Acesta sã vã fie pildã de patriotism. Sã pãstraþi cu sfinþenie
Monumentul acestui Rege care
a dus þara la Independenþã. Trãiascã România.” (6)
Carte de Aur a Monumentului
Independenþei de la Craiova pãstreazã ºi frumoasele cuvinte din
telegrama pe care M.S. Regina a
binevoit sã trimitã D-nei Olga
General Gigurtu în ziua de 22 mai
1913:
„Impresia zilei de ieri îmi umple
inima de adâncã bucurie. Nu voi
uita pânã în ziua morþii toatã iubirea ce mi s-a arãtat, toatã osteneala ce ºi-a dat scumpa mea Craiova
pentru a face din aceastã zi o sãrbãtoare nemaipomenitã.
Mulþumesc la toþi ºi la toate,
pânã ºi la Zânele din apã ºi din
flori, pânã ºi la frumoasele þãrãnci
þesând ºi torcând; iar florile
doamnelor nu se vor veºteji
fiindcã le voi purta în inimã.
(ss) Elisabeta” (7)
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sumându-ºi programatic, încã din 1998, susþinerea integrãrii României în structurile euro-atlantice, revista Mozaicul ºi-a însuºit principiul formulat de mentorul sãu, Adrian Marino, pe care l-a ºi adus în dezbatere naþionalã printr-unul din
Colocviile sale anuale: „A fi român ºi european în acelaºi timp.”
Dincolo de considerentele istorice care ne situeazã tradiþional în
spaþiul geografic ºi spiritual al Europei, opþiunea „neopaºoptistã”
implicã acceptarea de cãtre societatea româneascã a realitãþii unei
continue reconfigurãri a locului ºi rolului fiecãrei naþiuni europene în
concertul continental, a fizionomiei ºi statutului lor.
De aici, condiþionarea reorientãrii mentalului românesc spre competiþia externã, în parametrii lumii globalizate, în care câmpul de forþe
al intereselor naþionale, regionale ºi global a devenit de o complexitate fãrã precedent ºi, din pãcate, tot mai greu predictibile.
O asemenea competiþie cu mizã mare, angajând destinul naþional,
impune cu necesitate existenþa unei autentice elite naþionale, de competenþã intelectualã ºi profesionalã internaþionalã, de înaltã moralitate ºi profund ataºament pentru valorile spirituale ºi materiale naþionale. Este perspectiva din care Mozaicul îºi alege subiectele pe
care le pune în dezbatere ºi îºi selecteazã colaboratorii.
Campania, susþinutã de revista noastrã prin articolele istoricului
V. Chiriþã Bãlceþeanu, destinatã susþinerii proiectului promovat de
primarul Craiovei, Antonie Solomon, ºi de Consiliul Local Craiova
privind reconstrucþia Monumentului Independenþei de la Craiova,
cunoscut ºi sub numele „Asta-i muzica ce-mi place”, este motivatã
de convingerea cã aceastã opera de artã era o creaþie româneascã de
anvergurã europeanã, cã avea o valoare simbolicã excepþionalã pentru evoluþia ºi demnitatea naþionalã ºi transmitea un mesaj de solidaritate civicã ºi patrioticã exemplar pentru comunitatea ºi poporul
român.
Speranþa Mozaicului a fost sã contribuie, prin exemplul înaintaºilor iluºtri de acum 100 de ani, la coagularea energiilor comunitãþii
spre regãsirea valorile emblematice, tradiþionale, ce asigurã prestigiul ºi autoritatea necesarã exprimãrii vocaþiei naþionale, în contextul
actualei construcþii europene în care românii evolueazã astãzi.
Încercãm o profundã satisfacþie constatând cã modestul nostru
demers a gãsit ecou printre personalitãþi ale Craiovei de astãzi ºi
suntem convinºi cã aceia care vor dori sã se constituie în Comitetul
de iniþiativã sau sã sprijine activitatea acestuia vor reuºi curând sã
treacã de la nobleþea gândului la acþiune eficientã, redând Bãniei o
parte din demnitatea sa istoricã.

n Nicolae Marinescu
Pentru Cartea de Aur,
ed. a II-a
Pentru cinstirea Monumentului Independenþei ºi rãmânerea
momentului dezvelirii lui în memoria generaþiilor viitoare, Primãria Craiova a lansat o medalie
popularã ºi o plachetã oficialã, a
cãror imagine o publicãm cu bunãvoinþa d-lui prof. Onoriu Stoica, care ne-a pus la dispoziþie
imaginile.
Cu prilejul sãrbãtoririi a 130 de
ani de la Rãzboiul pentru Independenþã, a fost lansatã o medalie ºi de Muzeul Olteniei, iar Primãria Craiova i-a dedicat o medalie la 50 de ani de la regretabila
sa demolare.
Apreciem ca un gest de solidaritate civicã ºi naþionalã, dacã,
urmând exemplul înaintaºilor
noºtri, am cinsti în 2012 aniversarea a 135 de ani de la unul dintre momentele strãlucite ale istoriei noastre naþionale, cu profunde semnificaþii internaþionale în
sud-estul Europei, reeditând gestul de profund patriotism al
reaºezãrii Monumentului pe locul consacrat, la intrarea în Parcul Romanescu.
Un Comitet de iniþiativã format din personalitãþi ale Craiovei
de astãzi, demne de sentimentele
civice ºi naþionale ale marilor înaintaºi, ar putea deschide o listã
de subscripþie adresatã
craiovenilor, dar ºi tuturor
românilor ºi chiar strãinilor
ataºaþi valorilor româneºti,
arãtând încã odatã cã Oltenia ºi
Bãnia se integreazã indestructibil vocaþiei naþionale româneºti.
„Cartea de Aur” a Monumentului Independenþei de la Craiova, tipãritã, ar putea deveni un

document util în strângerea fondurilor necesare.
În primul rând fãcând cunoscute unui numãr cât mai mare dintre concetãþenii noºtri, în special
celor care au posibilitãþile materiale necesare pentru susþinerea
acestui proiect, gândirea ºi eforturile care au fãcut posibilã aceastã realizare în urmã cu aproape un
secol ºi jumãtate, prin intermediul
Mozaicului prezentând numai o
parte din mesajul pe care ni l-au
transmis înaintaºii noºtri.
Paginile rãmase nescrise, constituind partea a II-a a „Cãrþii de
Aur”, ar putea sã fie dedicatã
celor care vor contribui la refacerea Monumentului Independenþei de la Craiova, asigurând posibilitatea transmiterii cãtre generaþiile viitoare a mesajului de civism, patriotism ºi generozitate
care le-a motivat contribuþia la
acest proiect care ne-a reunit.
Nu în ultimul rând, astfel reîntregitã, „Cartea de Aur” ar deveni
un document al Patrimoniului
Arhivistic Naþional, mãrturie ºi
resursã a efortului românesc de
continuitate în istorie.
Note:
1. Serviciul Arhivelor Naþionale
Dolj, Colecþia Manuscrise, inventar
4, poziþia 164
2. Ionel Turcin ºi colectiv, Eroi ai
României ºi ai datoriei ostãºeºti cãtre neam ºi þarã, vol. VIII, Editura
Autograf M. J. M., Craiova, 2010,
p. 201
3. Ibidem.
4. Ibidem., p. 204
5. Serviciul Arhivelor Naþionale,
loc. cit., p. 104
6. Ibidem., p. 116
7. Ibidem.

n Victor Chiriþã
Bãlceþeanu

istoria trebuie sã fie la vedere
la Craiova
torie, pe care generaþiile viitoare
trebuie sã o cunoascã. Noi, cei
din prezent, avem o dublã îndatorire faþã de trecutul pe care trebuie sã îl venerãm ºi faþã de viitorul pe care trebuie sã îl respectãm.
Craiova are nevoie de grupul
statuar Asta-i muzica ce-mi place. Deoarece lumea trebuie sã
ºtie cã ºi noi am contribuit la câºtigarea Independenþei României.
Totodatã este necesarã reînnodarea firului istoriei, este necesarã repararea moralã pentru momentul demolãrii fostei statui,

N

e regãsim trecutele
trãiri pe strãzile Craiovei. Trãim prezentul pe
aceleaºi culoare ale spaþiului ºi
viitorul ne va gãsi plimbându-ne
agale, la vremea senectuþii, privind în urmã la dulcea pasãre a
tinereþii ºi ducând pe umeri povara de a fi fãcut sau a nu fi fãcut
ceva în viaþã. Statuile eroilor sunt
martorii scurgerii implacabile a
timpului ºi a trecerii lor, dar ºi a
noastrã pe aici.
Cetatea Banilor… se spune cã
începând cu primul meu mandat
a devenit oraºul fântânilor ºi al
statuilor. Da, pe o lungime de 300
de metri în centrul Craiovei de
astãzi se regãsesc statuile a trei
oameni al cãror destin reprezintã
o amprentã lãsatã pe destinul

României: Alexandru Ioan Cuza,
Mihai Viteazul ºi Carol I.
De ce grupul statuar Asta-i
muzica ce-mi place la Craiova?
În vremea Rãzboiului de Independenþã, Prefectul de Dolj era
Ion Titulescu, tatãl viitorului
mare diplomat. La Craiova a fost
sediul Armatei I Române, al cãrei
comandant era Generalul George
Lupu. La Craiova au fost construite pontoanele pentru podurile de peste Dunare de cãtre elevii ºcolilor de meserii.
Repere ale istoriei naþionale.
Consider cã municipiul Craiova
trebuie sã fie un loc al istoriei la
vedere. Strãzile Craiovei, din perspectiva statuilor, sã reprezinte
altare de omagiu pentru înaintaºi, dar ºi pagini ale cãrþii de is-

care, cât a existat, a fost cel mai
mare monument al Independenþei de pe teritoriul României.
Îmi doresc realizarea grupului
statuar Asta-i muzica ce-mi place, care, în ansamblu, va fi un
complex ambiental, care va strãjui intrarea în parcul care poartã
numele unui ilustru Primar al Bãniei.
Istoria trebuie sã fie la vedere
la Craiova.

Antonie Solomon,
Primarul Craiovei

E

trecerea anilor face ca o astfel de
reafirmare sã capete o greutate
semanticã chiar mai mare decât
cea exprimatã de monumentul iniþial. Reuºind astãzi sã refacem
monumentul primei mari epopei
moderne a neamului nostru, vom
rãspunde celor ce cred cã un
neam se poate redefini cã un popor dãinuie sau dispare, niciodatã nu se redefineºte.
Multiculturalismul, despre
care vorbim din ce în ce mai des,
presupune ºi astfel de gesturi
culturale fãrã echivoc. Dacã doreºti sã-þi faci auzitã vocea în
concertul plenar al Europei, nu ai

Cum încã nu s-a constituit
Comitetul de iniþiativã, donaþia sa fãcut în contul Asociaþiei
Prietenii ªtiinþei – Gheorghe
Þiþeica. Pânã la solidarizarea
efectivã, celor care doresc sã-ºi
lege numele de acest moment
important în reconstituirea
identitãþii ºi istoriei Craiovei
Asociaþia le pune (provizoriu) la
dispoziþie contul:
BCR–Sucursala
JIUL
RO69RNCB0140018456130001

pentru Monumentul
Independenþei

C

rearea unui grup de lucru pentru realizarea
Monumentului Independenþei de la Craiova este un
act remarcabil, l-aº numi chiar istoric, dacã avem în vedere cã,
luaþi de valurile bucuriei redobândirii libertãþii, începem sã uitãm
de cei care au redobândit independenþa þãrii în care trãim, noi ºi
copiii noºtri.
Afirm cu tãrie cã un astfel de
demers trebuie nu numai încurajat, dar ºi susþinut, pentru cã acest

a face un monument este
un act de voinþã a unei comunitãþi
dificarea unui monument cu simbolisticã
istoricã poate fi cititã
într-o cheie dublã. Gest de afirmare autoritarã a puterii uneori, a
arbitrarului prin forþã alteori, sau
expresia identitarã a parcursului
în timp a unui popor. Spre deosebire de alte popoare, care au încriptat în codul lor genetic vocaþia hegemonicitãþii, noi, românii,
din pãcate, sau din fericire, o
avem doar pe aceea a perenitãþii.
Noi cam asta ºtim sã facem ºi aº
spune cã o facem destul de bine,
de vreo douã mii de ani încoace.
Rezistãm, adicã perseverãm în a
exista. Iatã de ce ºi monumentele
noastre sunt de o anumitã facturã. Ele exprimã în primul rând prezenþa, într-un anumit areal, a unei
anumite culturi, a unei anumite
organizãri, a anumitor momente
istorice relevante, toate sfârºind
prin a fi doar argumente solide
privind continuitatea ca existenþã statalã ºi unitatea ca fizionomie culturalã.
A face un monument este un
act de voinþã a unei comunitãþi,
un semn, o bornã, o marcã, fãrã
potop de vorbe, fãrã vacarm rãsunãtor de imnuri. Un monument
reuºeºte sã aducã aminte generaþiilor viitoare jaloanele istoriei
unui neam.
A reface un monument înseamnã obstinaþia de a nu dispãrea din istorie. Ecartul mãrit prin

Prima donaþie
pentru refacerea
Monumentului
Independenþei:
scriitorul
Mircea Moisa

altã ºansã decât sã-þi exprimi
distincþia prin armonie.
Readucând în conºtiinþa publicã imaginea impresionantã a
Monumentului Independenþei de
la Craiova, revista Mozaicul a mai
fãcut ceva, a trecut în revistã ºi
gândurile celor care au pus umãrul la edificarea lui cu un secol în
urmã. Între aceºti înaintaºi ai
noºtri distingem puþine personalitãþi care ºi-au lãsat numele ºi
prenumele descifrabil în istoria
modernã a Romaniei, dar identific mulþi aparþinând categoriei
„oamenilor cu stare”, ei fiind, de
fapt, adevãraþii stâlpi ai urbei ºi
ai Olteniei. Apreciem, la acel timp,
prezenþa autoritãþii ca foarte discretã, ceea ce conduce la concluzia cã astfel de monumente se ridicau nu pentru cã aºa dorea
vodã ori un demnitar local, ci
pentru cã aºa doreau oamenii,
comunitatea.
Comunismul a reuºit, în cei 50
de ani de dictaturã, sã impunã
ideea cã doar statul are atributul
conceperii de monumente. Ne
revine nouã astãzi privilegiul ca,
participând la renaºterea acestui
monument, sã facem nu numai un
gest de recunoaºtere a unui moment cardinal al istoriei, ci ºi al
reafirmãrii cu temei a mândriei a
unei clase largi, care a fost ºi a
rãmas temeiul rezistenþei prin istorie a unui neam.
Am convingerea cã, reuºind

în demersul la care sper sã se alãture cât mai mulþi, ne vom recãpãta ceva din mândria pierdutã a
unui neam ce învãþase sã lase în
urmã lucruri cu adevãrat
durabile.

colectiv de oameni entuziaºti ºi
patrioþi sã poatã duce la îndeplinire obiectivul propus, care trebuie sã fie al fiecãruia dintre noi,
al comunitãþii noastre, al Craiovei ºi craiovenilor.
Doar astfel ne vom putea bucura peste ani de aducerea aminte a marilor noºtri precursori ºi
vom transmite celor ce ne vor
urma sentimentul patriotic, dovedit de înaintaºi în rãzboiul de la
1877-1878.
Regretatul Grigore Vieru spunea cã cine nu ºi-a scris istoria
cu sânge, nu a avut-o nicicând.
Craiova are nu numai istorie
scrisã cu sânge, dar are ºi datoria de a-ºi cinsti martirii, în cel mai
recunoscãtor mod cu putinþã.
De aceea, refacerea Monumentului Independenþei de la
Craiova – Asta-i muzica ce-mi
place! este absolut necesarã ºi
mã voi alãtura fãrã rezerve celor
care vor lucra pentru aceasta.

Mãrinicã Dincã,
viceprimarul
municipiului Craiova

Arh. Emilian ªtefârþã

un act reparator

P

rintre mãrturiile cu valoare de document despre trecutul unui popor
se numãrã ºi monumentul comemorativ. În Craiova, în urma unui
concurs internaþional, þinut în Italia în anul 1911, a fost ridicat Monumentul Independenþei, de cãtre sculptorul-arhitect D. Pavelesco-Dimo. În anul 1948 aceastã
operã de artã a fost topitã de cãtre sovietici ºi transformatã „în
gloanþe ºi proiectile, folosite împotriva imperialiºtilor de cãtre
fabricile URSS-ului”. Iniþiativa reconstituirii acestui monument istoric reprezintã un act nu numai
reparator, ci ºi o atestare a obþinerii independenþei „de jure” de
cãtre români în sensul readucerii
trecutului în prezent ºi a confirmãrii pentru viitor a existenþei
noastre. Aceastã acþiune, ca ºi
constituirea unui comitet având

ca obiectiv colectarea de fonduri
în vederea susþinerii demersului
iniþiat de primãria Craiova, le considerãm ca oportunitãþi
importante.
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nstituþiile craiovene de
spectacol au cam intrat
în vacanþã. „Au cam
intrat” pentru cã, în fapt, cele
mai multe îºi continuã
activitatea în turnee în strãinãtate sau în diverse locuri din
Craiova, cât mai aproape de public. În lumea spectacolului instituþionalizat, venirea verii predispune ºi la evaluare. Mozaicul i-a invitat pe Gabriel
Marciu, cel care a reinventat
relaþia Filarmonicii cu publicul
sãu (am fost ºi am vãzut sãli
arhipline) ºi cu Doina Berceanu, din lumea teatrului pentru
copii.

nume mari la
Filarmonica
„Oltenia”
Mozaicul: Domnule Gabriel
Marciu, Filarmonica „Oltenia”,
acoperã importante spaþii re-

pline. Ce impresii au avut oaspeþii? Aveþi semne în acest sens?
G.M: Da, ne-au interesat, se
înþelege, mai ales opiniile despre
calitatea orchestrei. Dirijorul
Constantin Grigore (Bucureºti)
care a concertat în iarna acestui
an aici, a fost încântat de colaborarea cu noi, cu instrumentiºtii
noºtri. ªi dirijorul Adrian Morar
(Cluj-Napoca), care a venit în luna
martie, ne-a felicitat pentru talentul instrumentiºtilor. Profesionalismul (cã pânã la urmã, acest aspect conteazã) a fost remarcat de
Adrian Petrescu (dirijor, Bucureºti). Tido Dejan (dirijor, Haiti),
care a interpretat cu noi, în aprilie, Simfonia a V-a de Dvorak a
fost încântat de faptul cã „orchestra este receptivã la repertoriul nou”. Un entuziasm asemãnãtor l-a avut, în mai, ºi dirijorul
Ivan Iliev (Bulgaria): „Colaborare excepþionalã cu orchestra. Repetiþiile au fost organizate profesional. Mulþumesc pentru acest
concert ºi performanþa acestei
orchestre”. Ne-a bucurat ºi am

Gabriel Marciu
pertoriale ale literaturii româneºti ºi universale, desfãºurând
o activitate artisticã diversã,
bogatã în conþinut ºi expresivitate interpretativã. Care au fost
vârfurile programelor Filarmonicii în acest an?
Gabriel Marciu: Prestigiul ºi
calitatea prestaþiei artistice ale
Filarmonicii, aprecierile specialiºtilor ºi ale criticii muzicale la adresa evoluþiilor concertante ale artiºtilor s-au constituit în argumente „de forþã” pentru plasarea
colectivului nostru în rândul filarmonicilor de nivel naþional.
Printre cele mai importante acþiuni ale Filarmonicii se numãrã
participãrile la Festivalul Internaþional „George Enescu”, Festivalul Internaþional Meridian (Zilele
Secþiunii Naþionale Române a
Societãþii Internaþionale de Muzicã Contemporanã, ediþia a VIa), Bucharest Music Film Festival (concert în Piaþa „George
Enescu” din Capitalã), organizarea Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã”, a concertelor speciale, de mare atractivitate
(de Colinde, de Anul Nou,
„Mihai
Eminescu”),
a
aniversãrilor marilor compozitori
– Bicentenar Franz Liszt,
Centenar Gustav Mahler.
M: Filarmonica are meritul
de a aduce nume mari din lumea muzicalã naþionalã ºi internaþionalã. Reacþiile craiovenilor se vãd, judecând dupã sãlile
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reþinut cu mare drag aprecierile
pianistului Constantin IonescuVovu (Bucureºti): „Orchestra reprezintã un ferment de culturã
înaltã ca ºi de mândrie pentru
Craiova”. Mã bucur foarte mult
cã nu ne pierdem entuziasmul,
fapt remarcat ºi de violoncelistul
Adam Mital (Elveþia), pe care
publicul nostru l-a putut asculta
chiar de curând, în iunie: „Entuziasmul vostru ºi marele potenþial muzical m-a bucurat”.

unele partide ale
orchestrei sunt,
în continuare,
descompletate
M: Dincolo de aceste satisfacþii, tonice fãrã îndoialã, mai
ales pentru artistul care sunteþi
ºi pentru artiºtii Filarmonicii,
ca manager, ce necazuri puteþi
spune?
G.M: Continuãm sã ne luptãm
cu mentalitatea „pãguboasã” a
celebrului adagiu: „Se poate ºi
aºa!”, adicã acþiunea „minimei
rezistenþe”, a incapacitãþii unora
(e drept, din ce în ce mai puþini!)
de a nu pune „osul” la treabã.
Trebuie sã recunoaºtem cã aceasta este, ºi la ora actualã, o stare
de spirit în instituþiile bugetare.
Doar un efort comun ºi concertat, precum ºi o „înãsprire” a legislaþiei muncii ar putea grãbi
procesul de conºtientizare a lu-

Mozaicul întreabã...
nalã (artiºti din Italia, România ºi
Republica Moldova).

stagiune cu
premii pentru
„Colibri”

din Craioviþa Nouã, din faþa Clubului Electroputere ºi pânã la pieþele Centralã ºi Brazda lui Novac).
Cert este faptul cã odatã cu
inaugurarea noului complex din
Piaþa Mihai Viteazul, stagiunea
estivalã a Craiovei a cãpãtat an-

Mozaicul: Stagiunea 20102011 a fost plinã pentru Teatrul
pentru copii ºi tineret „Colibri”. Cel puþin aºa se vede
dinspre presã. Tot aºa se vede ºi
din interior?
Doina Berceanu: Da, a fost
plinã. Au fost ºi spectacole în
premierã pe lângã spectacolele
curente ºi participãri în festivaluri internaþionale ale teatrelor de
pãpuºi, urmate de premii, precum
ºi alte proiecte culturale.
În perioada 9 – 17 octombrie
2010 Teatrul „Colibri” a fost invi-

vergura patronajului Consiliului
Local ºi al Primãriei Municipiului
Craiova, la edificarea stagiunii
participând, de aceastã datã, instituþiile artistice profesioniste
finanþate de cãtre consiliu. S-a
creat, astfel, cadrul propice trecerii în revistã a potenþialului artistic al instituþiilor ºi afirmãrii artiºtilor, în „confruntare” directã
cu publicul sosit ad hoc în piaþã.
M.: În strãinãtate mai plecaþi?
G.M: Se ºtie cã, în ceea ce priveºte turneele peste hotare, Filarmonica „Oltenia” are un palmares impresionant. Continuãm
ºi în vara aceasta sã fim prezenþi
în spaþiul cultural european: un
turneu de aproximativ o lunã de
zile în Italia, constând din concerte de arii, duete ºi uverturi din
opere, precum ºi din spectacole
de operã (La Traviata, Tosca,
Cavalleria rusticana, Paiaþe, Mameli), cu o distribuþie internaþio-

tat în Festivalul Internaþional al
Teatrelor de pãpuºi Golden Magnolia de la Shanghai (China) cu
spectacolul „Pinocchio” (regia
Cristian Pepino, scenografia
Cristina Pepino, muzica Dan
Bãlan). Ne-am întors cu trei premii: Premiul de excelenþã pentru
cel mai bun spectacol, Premiul
pentru cel mai bun regizor (Cristian Pepino) ºi Premiul pentru cea
mai bunã actriþã (Rodica
Prisãcaru – în rolul Pinocchio).
La acest festival, Teatrul „Colibri”
a intrat în competiþie cu alte teatre
de pãpuºi renumite din þãri
precum: Rusia, China, Bulgaria,
Serbia, Polonia, Portugalia etc.
Un alt spectacol al Teatrului
„Colibri”, „Mizerabilii, mon
amour”, one-woman show al
actriþei Oana Stancu (regia Alina
Rece), s-a bucurat de succes în
festivalurile UNIDRAMA de la
Târgu - Mureº ºi Festivalul
Teatrelor de Studio de la Piteºti,

Festivalul „Craiova muzicalã”

crului bine fãcut.
Demersul conducerii Filarmonicii „Oltenia”, în aceastã privinþã, este ºi el „viciat” de „rãul”
existent care blocheazã, din start,
orice iniþiativã ce ar putea contribui la o diversificare ºi mai accentuatã a concertelor, ca tematicã, repertoriu, inclusiv de abordare a unor muzici mai puþin „tradiþionale” pentru o filarmonicã.
Pe aceastã linie, demersul instituþiei este îngreunat ºi de resursele umane, mai precis de criza de specialiºti, de faptul cã unele partide ale orchestrei sunt, în
continuare, descompletate (contrabas, corn, fagot, vioara I ºi
vioara a II-a). Din pãcate, nici
perspectiva nu este roz! Învãþãmântul vocaþional (cel muzical în
special) se aflã într-un regres evident, iar interesul pãrinþilor de aºi canaliza copiii spre învãþarea
unui instrument scade pe zi ce
trece.
În aceastã ordine de idei, credem cã realizarea unui patronaj
sau a unui parteneriat cu Liceul
de Artã „Marin Sorescu” ºi Departamentul de Muzicã al Universitãþii din Craiova ar fi o acþiune
beneficã. Dar, ºi de aici, spiritul
de „castã” va ieºi biruitor!
M: În timpul verii, continuaþi
întâlnirile cu publicul altfel decât în salã de concert? ªtim cã
astfel de ieºiri au impact puternic în comunitate...
G.M: Concertele în spaþii nonconvenþionale nu reprezintã pentru Filarmonica „Oltenia” un fapt
de datã recentã. Avem în aceastã
privinþã o tradiþie de un deceniu,
când, fãrã sã fim împinºi „din spate” de un for diriguitor, am procedat la derularea unor veritabile
„escapade” estivale prin locaþii
dintre cele mai „nãstruºnice” (de
la centrul Craiovei, Parcul Romanescu, Parcul Tineretului, esplanadele din faþa cinematografului

„Pinocchio”, la Festivalul Internaþional al Teatrelor de pãpuºi Golden Magnolia de la Shanghai
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strada Traian Demetrescu, nr. 31. Casa de culturã

C

Doina Berceanu

ð din luna noiembrie.

În luna decembrie a anului trecut a avut loc premiera spectacolului „Fata babei ºi fata moºneagului”, regia Todor Valov,
scenografia Stefka Kyuvlieva,
muzica Alin Macovei-Moraru,
dramatizare de Valentin Dobrescu a cunoscutului basm al lui Ion
Creangã.
Prin proiectul „Un dar de la
Colibri” au fost oferite spectacole gratuite publicului în „Zilele
Craiovei” (22-26 octombrie) cu
prilejul Festivalului copiilor (1-5
iunie), sau în „Zilele Marin Sorescu”, editia a XI-a (19 – 20 februarie).
Periodic, au fost invitaþi la
spectacolele de pe scena Teatrului Liric copiii cu probleme speciale de la ªcoala Sfântul Mina
sau Centrul „Aripi de luminã” ºi
Centrul Sfântul Stelian (Lipov),
patronate de Asociaþia Vasiliada.
Cu prilejul zilei de 1 Iunie, 50 de
copii cu probleme speciale din
Craiova ºi Lipov au fost oaspeþi
ai Teatrului de Pãpuºi în cadrul
„Zilei porþilor deschise la Teatrul
Colibri”.
În data de 19 februarie 2011 a
avut loc, în cadrul Zilelor „Marin
Sorescu”, premiera spectacolului
„Matca” de Marin Sorescu, în
regia Alinei Rece, scenografia fiind semnatã de Silviu Bârsanu.
Spectacolul a dat actorilor pãpuºari Ionica Dobrescu ºi Mihai
Brumã-Uzeanu prilejul de a ieºi
la rampa cu adevãrate recitaluri
actoriceºti. A fost darul oferit de
Teatrul „Colibri” la aniversarea a
70 de ani de la naºterea poetului
Marin Sorescu.
La cea de a-13-a ediþie a Festivalului Internaþional al Teatrelor

de Pãpuºi „Scânteia de Aur”, care
a avut loc la Kragujevac (Serbia)
în perioada 8-14 Mai 2011, spectacolul „Fata babei ºi fata moºneagului” a fost distins cu douã
premii: Premiul pentru cea mai
bunã regie atribuit lui Todor Valov (Bulgaria) ºi Premiul pentru
creaþie de pãpuºi atribuit scenografei Stefka Kyuvlieva (Bulgaria). La Festivalul „Scânteia de
Aur” au participat 14 trupe de
teatru de pãpuºi din þãri precum:
China, Bulgaria, Polonia, Serbia,
Turcia, Slovenia, Portugalia,
Croaþia.

þinem repetiþiile
într-o salã de liceu
M: Ce a lipsit ca sã fie ºi mai
bine?
D.B.: În lipsa unui sediu propriu, þinem repetiþiile într-o salã
de liceu, iar spectacolele noastre
au loc în „regim de deplasare”, în
grãdiniþe sau cãmine culturale, pe
lângã spectacolele sãptãmânale
de la Teatrul Liric „Elena Teodorini”. Totuºi, speranþa cã vom
avea un sediu al nostru nu ne-a
pãrãsit.
M.: Ce va urma?
D.B.: Pe 15 octombrie va avea
loc premierã spectacolului „Inima de piatrã”, în regia reputatului Cristian Pepino, scenografia
fiind semnatã de Cristina Pepino,
muzica de Dan Bãlan. Dramatizarea basmului lui W.Hauff este
semnatã tot de Cristian Pepino,
de asemenea proiecþia video. În
acest moment suntem în faza lucrului la ateliere, iar din septembrie încep repetiþiile la scenã.

„Fata babei ºi fata moºneagului” la Festivalul Internaþional al
Teatrelor de Pãpuºi „Scânteia de Aur”, Kragujevac

asa de Culturã ,,Traian
Demetrescu” în colaborare cu Clubul ,,Generaþia Folk” au organizat marþi,
12 iulie, la ora 20.00, în Piaþa Mihai Vitezul, o searã dedicatã muzicii folk la care au participat copii ºi tineri craioveni talentaþi.
Tinerii interpreþi de muzicã folk
sunt coordonaþi de Mãdãlina ºi
Alina Amon.
În piaþã, nu existã limitã de
vârstã sau bilet la intrare, concertul fiind în aer liber. Cãldura
i-a scos din casã pe craioveni,
astfel cã la asfinþit, Piaþa Mihai
Viteazul era plinã de spectatori ce
încercau sã-ºi învingã plictiseala
ºi cãldura cu muzicã live. Un sfert
din public era atent la ceea ce se
petrecea pe scenã, restul, pe lângã o îngheþatã ºi o cola, umpleau
terasele din centrul Craiovei.
„Auzim destul de bine muzica ºi
de aici! Nu trebuie sã merg în faþa
scenei ca sã aud”, ne-a spus
Andrei F. (23 de ani), de sub umbrela unei terase. De cealaltã parte, copiii nu s-au sfiit sã dea ºi ei
un „spectacol” de dans pe muzica folk. Cei mai mulþi spectatori
sunt copii pânã în 10 ani ºi oameni de peste 40 de ani, în general familii. Tinerii craioveni par sã
aleagã cluburile în locul unui concert de muzicã folk sau bicicleta
ºi rolele.
I-am întrebat pe câþiva dintre
spectatori despre oportunitatea
unui astfel de spectacol într-un
astfel de loc. Mãdãlina P. (studentã la Facultatea de Electromecanicã, anul III) ne-a spus: „Este
o idee nemaipomenitã! Oamenii
au nevoie sã iasã din casã, sã se
relaxeze dupã o zi de cuptor. Poate nu toatã lumea îºi permite sã
plece în afara localitãþii. Dacã o

piscinã ºi un ºtrand sunt binevenite în timpul zilei, seara programul este destul de limitat, mai ales
dacã nu eºti din categoria persoanelor pentru cluburi. Este un
bun prilej pentru familii cu copii
mici”.

Este ca ºi cum mi-aº
lipi sufletul de inimile
oamenilor!
Una dintre fetele care au cântat pe scenã, Adela M, ne împãrtãºeºte câte ceva despre emoþiile ºi trãirile de pe scenã: „Este ca
ºi cum mi-aº lipi sufletul de inimile oamenilor! Este o conexiune
foarte interesantã. Am fãcut parte dintr-o trupã, dar nu asta mi-a
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dat avânt ca sã încep muzica – a
venit de la sine. Sunt autodidactã, învãþ de pe internet, mai cânt
cu prietenii. Nu am fãcut nicio
ºcoalã de specialitate”.
În jurul orei 23 concertul s-a
încheiat. Acest lucru nu i-a fãcut
pe craioveni sã intre în casã. Au
rãmas pe poziþii, parcã aºteptând
un alt concert. Era prea devreme
pentru somn. Centrul a rãmas
populat pânã aproape de ora 1,
iar terasele, arhipline.
Se anunþã o varã plinã de concerte folk în toatã þara. Cel mai
apropiat concert „Folk You” se
va desfãºura la malul mãrii în perioada 21-24 iulie 2011.

n Adriana Marinoiu
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de ani de
carte liberã

A

ceastã lucrare reprezintã
prinosul de recunoºtinþã
pe care tânãra noastrã
cercetãtoare îl aduce Bisericii
noastre ortodoxe ºi Pãrintelui
Ceresc care ne-a dat asemenea
diamante ale rãbdãrii ºi ale mãrturisirii Fiului Sãu înomenit. Ea a
arãtat cã aceºti martiri n-au insultat ºi n-au batjocorit pe nimeni,
ci neîncetat s-au rugat pentru
asupritorii lor ºi pentru întreaga
omenire, pentru ca toþi sã
cunoascã adevãrul, pentru ca întunericul sã disparã ºi lumina sã
triumfe.
Felicitãm autoarea acestei cãrþi ºi
aºteptãm cu nerãbdare ºi celelalte volume care vor vorbi ºi de alte
personalitãþi sfinte din istoria vieþii noastre bisericeºti.
Ana-Maria Rãdulescu, Clerici ortodocºi în închisorile comuniste. Judeþul Dolj A-B,
Editura Aius, A5, 347p., 39 lei

(Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu
Popa, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei)
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Mihai Uþã, Metapsihologia freudianã,
Editura Aius, 197p.

L

ucrarea Metapsihologia freudianã
reproduce manuscrisul inedit al
filosofului Mihai Uþã (1902-1964). El
dateazã din perioada 1928-1930 ºi a fost redactat de Mihai Uþã când era profesor la Iaºi.

Mihai Uþã aratã cã Sigmund Freud a
fost numai promotorul câtorva idei seducãtoare, însã, începuturile umile ºi
modeste s-au fãcut în domeniul psihiatriei, unde întâlneºte pentru prima oarã
termenul de psihanalizã. Subit psihanaliza a devenit o filosofie a inconºtientului, cu alte cuvinte, o ºtiinþã a regimurilor subterane unde spiritul ascunde
necazurile ºi bucuriile sale.
Mihai Uþã este printre primii filosofi
români care analizeazã din punct de
vedere filosofic pe Sigmund Freud. În
perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale, în filosofia românescã, foarte mulþi filosofi, psihologi, pedagogi,
sociologi, juriºti ºi bilologii i-au dedicat
lui Sigmund Freud lucrãri sau studii.
Amintim la loc de cinste pe: Aram M.
Frenkian, Paul Zarifopol, Petre Pandrea, Tudor Vianu, Mihai Ralea, Nicolae Roºu, Iosif Brucãr, Ilariu Dobridor,
G. G. Antonescu, Nae Ionescu, Lucian
Blaga, Mircea Florian, Mircea Vulcãnescu, Mircea Eliade, Dan Bãdãrãu,
Ion Beberi, Liviu Rusu, ªtefan Odobleja º.a.
(Dr. Adrian Michiduþã)

Flames of
spanish Guitar cu
Alexandru Munteanu

C

ãldurã mare, mon cher!
ªi o varã cu sunete incendiare. Tocmai bunã
pentru Flames of spanish Guitar. Recitalul de muzicã clasicã ºi
flamenco din cadrul stagiunii estivale, susþinut în Piaþa Mihai Viteazul, sâmbãtã, 9 iulie 2011 de
Alexandru Munteanu, student al
Conservatorului Superior de
Muzicã din Málaga, a încins spiritele melomanilor craioveni ºi a
trezit curiozitatea trecãtorilor. În
program au fost incluse piese de

Isaac Albéniz: Rumores de la Caleta, Cadiz, Sevilla, Granada,
Asturias din Suita spanilã, Joaquín Malats: Serenata Española, Joaquín Turina: Fandanguillo, Franceisco Tárrega: Capricho árabe, Adelita, Romanþã
anonimã ºi piese pentru chitarã
flamenco: Soleá, Taranta, Fandango Libre, Alegrías, Fandango de Huelva, Granaina,
Tángos, Zambra, Malagueña,
Sevillana, Bulerias. Aºadar, muzicã bunã, mon cher!

Festivalul concurs
Concursul naþional de poezie
de poezie „Costache „Traian Demetrescu” - Tradem
Conachi”,
ediþia a XXXIII-a
ediþia a XIX-a

regulament

Î

n zilele de 29-30 septembrie 2011, Casa de Culturã
a Municipiului Tecuci organizeazã cea de a XVIX-a ediþie
a Festivalului concurs de poezie
„Costache Conachi”, în colaborare cu Ministerul Culturii ºi Cultelor - Direcþia pentru Culturã,
Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional, Primãria Municipiului
Tecuci, Consiliul Judeþului Galaþi ºi Muzeul Literaturii Române
Iaºi.
Concurenþii: la aceastã manifestare culturalã pot participa
tineri creatori de poezie în vârstã
de pânã la 35 de ani, care nu au
publicat în volum. Concurenþii
vor trimite un numãr de zece poezii, în câte cinci exemplare, care
vor purta fiecare, acelaºi moto de
identificare. Într-un alt plic închis,
pe care va fi înscris moto-ul de la
poezii, participanþii vor introduce o fiºã cu câteva date personale: numele ºi prenumele, data
ºi locul naºterii, domiciliul, ocupaþia, studiile, distincþii literare,
telefon, etc. Plicurile cu fiºa personalã se vor deschide dupã jurizarea poeziilor ºi stabilirea premiilor. Lucrãrile vor fi expediate
pânã la data de 16 septembrie
2011 – data poºtei – pe urmãtoarea adresã: Casa de Culturã
a Municipiului Tecuci, Str. 1

16

Decembrie 1918, nr. 62, cod
805300, jud. Galaþi, cu menþiunea „Pentru concursul naþional
de poezie „C. Conachi”.
Relaþii la tel. 0236/820 449;
0723/289 695 sau e-mail:
culturatecuci@gmail.com
Jurizarea: lucrãrile vor fi apreciate de un juriu, constituit din
personalitãþi ale criticii literare romaneºti ºi ale vieþii culturale locale, care va desemna laureaþii
festivalului.
Premiile: concurenþii stabiliþi
câºtigãtori vor fi invitaþi la Tecuci,
în zilele de 29-30 sept. 2011, la
manifestãrile organizate cu prilejul Festivalului Naþional de poezie „Costache Conachi”.
Organizatorii vor acorda urmãtoarele premii în numerar:
Marele premiu - 600 lei, Premiul I
- 400 lei, Premiul II - 300 lei, Premiul III - 200 lei. Vor mai fi oferite
premii ºi din partea unor edituri
sau reviste literare. Juriul îºi rezervã dreptul de a redistribui, în
mod excepþional, anumite premii.
Cazarea, transportul ºi masa (diurna) vor fi suportate de organizatori. Laureaþii vor fi prezenþi
personal la Tecuci, pentru a primi
premiile ºi pentru a participa la
manifestãrile organizate cu prilejul Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi”.

CRAIOVA, 22-23 octombrie 2011

regulament
Sub egida Consiliului Local ºi a Primãriei Municipiului Craiova, Casa
de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova ºi Revista Mozaicul, organizeazã în
perioada 22-23 octombrie 2011, ediþia a XXXIII-a, a Concursului Naþional de
Poezie „Traian Demetrescu” (TRADEM). Juriul concursului va acorda premii
ºi va publica lucrãrile premiate, dupã cum urmeazã:
Premiul TRADEM
– în valoare de 500 lei
Premiul I
– în valoare de 400 lei
Premiul al II-lea
– în valoare de 300 lei
Premiul al III-lea
– în valoare de 250 lei
Un premiu special
– în valoare de 250 lei pentru un autor din Oltenia
Lucrãrile pentru concurs, constând în grupaje de 5-7 poezii, redactate (dactilografiate) în câte 3 exemplare, vor fi trimise pânã la data de 08 octombrie a.c.,
numai prin poºtã, pe adresa:
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
Str. Traian Demetrescu, nr. 31
Craiova, jud. Dolj, cu menþiunea PENTRU CONCURS.
Poeziile trimise nu vor purta semnãturã ci un „motto” ales de autor. Plicul cu
poeziile va conþine încã un plic închis, care în loc de adresã va purta acelaºi
„motto”, iar în interiorul lui se vor menþiona numele ºi prenumele autorului, vârsta,
adresa ºi telefonul.
La concurs pot participa creatori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor
din România ori ai altor asociaþii de scriitori ºi care nu au publicat un volum
individual de poezie. Câºtigãtorii vor fi invitaþi la Craiova pentru premiere.
Pentru cei invitaþi la manifestãri, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova
va asigura cheltuielile prilejuite de participarea la acest eveniment, iar transportul va fi asigurat de participant.
Relaþii suplimentare la telefoanele: 0351413368, 0351413369, 0723919750;
e-mail: casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com.
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ncã o datã, ca de fiecare
datã, s-a mai scris o poveste la Craiova. Unde s-a
scris ºi cum s-a scris e mai greu de
precizat, importantã este condica
semnatã. Ce s-a întâmplat, de fapt,
pe lângã date înºirate, puþin împodobite din comunicatul de
presã pe care fiecare jurnalist ºtie
sã ºi-l procure când merge la o
conferintã de presã, este pe cât
de frumos pe atât de trist. Astfel
încât povestea sunã cam aºa:
Adunare mare la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”
pentru cã s-a convocat o
conferinþã de presã, unde
Adriana Teodorescu avea sã ne
povesteascã pe unde s-au
plimbat pãpuºile româneºti în
perioada 14 mai - 22 iunie.
Asociaþia Culturalã GAG Craiova – România ºi Festivalul Internaþional al Teatrelor pentru Copii
Subotica – Serbia au organizat un
program de promovare a teatrului
de pãpuºi românesc în Serbia.
Trecem ºi noi în revistã
programul derulat în perioada mai
sus menþionatã, iar restul to be
continued mai jos.
„Povestea pãpuºilor româneºti” îºi scrie începutul pe 14
mai, unde Noaptea Muzeelor aduce expoziþia dedicatã teatrului de
pãpuºi românesc, gãzduitã de
Galeria Open University în
Subotica. În perioada urmãtoare,
respectiv 15-22 mai, România
este invitat special al Festivalului Internaþional al Teatrelor pentru Copii Subotica, unde, cu liniuþã ºi de la capãt, avem:
l 15 mai – spectacolul galei
de deschidere a festivalului, susþinut de cãtre studenþii pãpuºari
români de la U.N.A.T.C. I.L. Caragiale Bucureºti, coordonaþi de
conf. univ. dr. Liliana Gavrilescu
ºi de la U.A.T. Tg. Mureº coor-

donaþi de conf. univ. dr. Oana
Leahu.
l 15 mai – Vernisajul expoziþiei „Povestea pãpuºilor româneºti”, în prezenþa Excelenþei Sale
Ion Macovei, Ambasadorul României la Belgrad
l 15 mai – decernarea trofeului „Micul Prinþ” scenografului
Eustaþiu Gregorian, membru fondator GAG, pentru contribuþia la
dezvoltarea teatrului pentru copii din lume
l 16 mai – susþinerea conferinþei „Teatrul de pãpuºi românesc – trecut, prezent. viitor”,
susþinutã de cãtre conf.univ.dr.
Oana Leahu, cu participarea
prof.univ.dr. Jaroslav Radonic,
Slobodan Marcovic-director al
Festivalului, Jaques Troudeausecretar general UNIMA
l 16 mai – searã dedicatã câº-
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tigãtorului trofeului „Micul Prinþ”
– scenograful Eustaþiu Gregorian.
Pe 24 mai, expoziþia se mutã
pentru a fi vernisatã, de aceastã
datã, la Teatrul Tineretului din
Novi Sad – Serbia, în parteneriat
cu Muzeul Teatrului Din Voievodina ºi, din nou, în prezenþa Excelenþei Sale Ion Macovei, ambasadorul României la Belgrad, a
Ministrului Culturii din Serbia ºi
a altor oficialitãþi.
Ultima destinaþie a aceleiaºi
expoziþii este la Centrul Cultural
Vrsac – Serbia, pe data de 9 iunie, unde participã din nou Ambasadorul României la Belgrad,
Excelenþa Sa Ion Macovei, dar ºi
Consulul României la Vrsac, cât
ºi primarul ºi secretarul general
al Ministerului Culturii pentru
provincia Voievodina.
Artiºtii ce au reprezentat Ro-
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mânia prin creaþiile lor scenografice au fost: Eustaþiu Gregorian,
Cristina Pepino, Joszef Haller,
Eugenia Tãrãrãºescu-Jianu, Marian Sandu, Sever Frenþiu, Daniela
Drãgulescu, Simo Eniko, Liana
Axinte – prin cooperarea cu Teatrul „Ariel” din Tg. Mureº, Teatrul „Arlechino” din Braºov, Teatrul „Prichindel” din Alba Iulia
ºi, nu în ultimul rând, cu Muzeul
Olteniei Craiova.
La finanþarea proiectului a
contribuit ºi Direcþia Judeaþeanã
pentru Sport ºi Tineret Dolj.

centrele lor culturale
au angajaþi
specializaþi pe toate
ramurile necesare în
fiecare departament
„Serbia nu este Austria, nu este
Franþa, nu este nici Rusia, dar din
pãcate nu este nici România”,
spune Adriana. Subotica este un

oraº cât un cartier craiovean, ºi
cu toate acestea are mai multe
spaþii expoziþionale ºi amfiteatre
(fãrã scaune din fibrã de sticlã, ce
e drept), decât... gãsim în alte
locuri mai nefericite.
Pe de altã parte, la expoziþiile,
cum de altfel la toate manifestãrile culturale în general, de la Subotica, Vrsac, Novi Sad º.a.m.d. sunt
prezenþi primari, prefecþi ºi alte
oficialitãþi, a cãror participare nu
are ca scop prezenþa în albumul
foto, ci acei oameni sunt direct
implicati, cu toþii, în susþinerea
proiectelor ºi evenimentelor, alocând fonduri pentru a face posibilã miºcarea culturalã. Din nou,
acest lucru nu se întâmplã în locuri mai nefericite, unde, aºa cum
spune ºi Adriana, „cu teatrul de
pãpuºi joaca se rezolvã din trei
cârpe”. „Sârbii nu au tradiþia pe
care o au românii ºi chiar îºi doresc astfel de proiecte ºi colaborãri, vor ca România sã le aducã
artiºti pãpuºari, scenografi, dramaturgi, teatrologi care sã îi înveþe ºi sã monteze la ei”, mai spune aceasta. De alfel, s-au pornit
demersuri pentru a continua coloborarea cu Serbia.
Un alt aspect „curios” am spune noi, este acela cã centrele lor
culturale au angajaþi specializaþi
pe toate ramurile necesare în fiecare departament, adevãraþi profesioniºti care trãiesc pentru ca
lucrurile sã meargã aºa cum este
firesc.
Pãpuºile noastre ºi-au spus
povestea, au încântat privitorii ºi,
dupã cinci sãptãmâni, s-au întors
acasã. Au adus cu ele premii, ºi
au lãsat în sufletul celor ce le-au
ascultat poveºtile speranþã ºi
admiraþie. Tot ele, pãpuºile, sunt
cele ce dãnuiesc în urma unui
spectacol. Nouã ne mai rãmâne
doar sã reflectãm.
ªi-am încãlecat pe-o ºa ºi
v-am spus povestea pãpuºilor
româneºti aºa.

n Claudia Rãciulã

de ani de
carte liberã

L

Nicolae Mihai, Revoluþie ºi mentalitate în
Þara Româneascã (1821-1848). O istorie
culturalã a evenimentului politic, Editura
Aius, B5, 356 p., 45 lei

ucrarea domnului Nicolae Mihai
infirmã categoric accepþia comunã de provincialism. Cercetãtorul craiovean este la curent cu cele
mai noi orientãri ale anchetei istorice,
stãpâneºte contribuþiile de bazã, care
ilustreazã efortul novator de investigaþie, ºi valoricã inteligent, în tratarea problemelor de istorie româneascã, opiniile ºi concluziile istoricilor strãini...
Domnul Nicolae Mihai nu este numai
un mare devorator de istoriografie occidentalã (includem aici ºi SUA), dar
ºi un cercetãtor capabil sã desfãºoare,
dupã ce a asimilat literatura strãinã de
specialitate, o analizã pertinentã a realitãþilor muntene din noile unghiuri de
vedere ale cercetãrii istorice. În reconstituirea ºi desluºirea mentalului – în
sensul cel mai larg al termenului – din
Þara Româneascã, domnul Nicolae
Mihai se dovedeºte un virtuos al interpretãrii, aliind erudiþia cu spiritul critic
ºi noutatea demersului.
(Acad. Florin Constantinescu)
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r te

povestea pãpuºilor româneºti

n MIHAELA VELEA

Brâncuºi & Serra
în Basel

r te

B

asel nu este un oraº pe
care sã-l abordezi facil.
Observi imediat atmosfera cosmopolitã care poate destinde ori intimida, un mers al lucrurilor scrupulos ºi clar, acea
precizie elveþianã admirabilã ca
fineþea unui ceas de lux aflat,
aproape/departe... la doar o vitrinã distanþã. Cu toate aceste date,
Basel nu poate fi o destinaþie
popularã pentru turismul de
masã, ci una ce adunã constant
o zonã de niºã cãreia îi este accesibil atât nivelul cultural, cât ºi
cel financiar. Oricât de sumar ai
încerca sã cuprinzi Baselul, nu
poþi sã faci abstracþie de artã.
Muzeele cu un patrimoniu impresionant, expoziþiile de rezonanþã
internaþionalã, celebrul ART Basel sunt repere care populeazã de
mult timp harta culturalã a lumii.

La un astfel de eveniment marcant a fost invitat ºi Muzeul de
Artã din Craiova, care a participat cu lucrarea Coapsa de Constantin Brâncuºi la expoziþia
Brâncuºi & Serra, mega-evenimentul anului, organizat de Fundaþia Beyeler din Riehen-Basel.
Fãrã a avea mania superlativelor, nu ºtiu cum sã vorbesc
despre Fundaþia Beyeler în termeni moderaþi, dat fiind cã avem
de-a face cu una dintre cele mai
prestigioase fundaþii din lume,
organizatoare de evenimente de
artã. Aceasta prezintã, în principal, publicului colecþia lui Ernst
Beyelern – renumit galerist ºi
colecþionar, care a avut entuziasmul, discernãmântul, dar ºi puterea financiarã de a achiziþiona lucrãri de artã extrem de valoroase
ale ultimului deceniu. De aceea,
colecþia este impresionantã nu
atât prin numãrul de piese, cât
prin valoarea acestora. Gãsim aici
nume importante ale istoriei artei
universale: Vincent van Gogh,
Pierre Bonnard, Claude Monet,
Joan Miró, Pablo Picasso, Henri
Matisse, Paul Klee, Piet Mondrian, Constantin Brâncuºi, Georg
Baselitz, Franck Stella, Andy
Warhol ºi lista poate continua. O
colecþie de asemenea anvergurã
trebuie prezentatã într-un spaþiu
cu totul special, iar acesta a fost
conceput de celebrul arhitect
Renzo Piano – o clãdire pe un sigur nivel, ce degajã un aer de simplitate ºi armonie perfectã, o energie fluidã, ca un liant ce uneºte
interiorul ºi exteriorul acesteia în
manierã desãvârºitã.
O expoziþie Brâncuºi este, ori-
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unde în lume, nu doar spectaculoasã ºi costisitoare, dar ºi o „întreprindere” de mare forþã. Iar
expoziþia de la Beyeler este prima
expoziþie importantã Brâncuºi
organizatã pânã în prezent în Elveþia. Curatorul Oliver Wick creeazã curajos ºi inedit o corespondenþã între douã mari personalitãþi: Constantin Brâncuºi – cel mai
influent sculptor din arta modernã
ºi Richard Serra – unul dintre cei
mai semnificativi artiºti
contemporani. Demersul are ca
joncþiune întâlnirea lui Serra cu
sculptura lui Brâncuºi, în anii
1964-1965, când acesta a petrecut
mai multe luni desenând în
atelierul lui Brâncuºi de la Centrul
Georges Pompidou din Paris.
Serra va da numeroase interviuri
în care reitereazã importanþa
descoperirii lui Brâncuºi, pe care
îl va defini remarcant:
„handbook of possibilities”, o enciclopedie a posibilitãþilor sculpturale, citat devenit referinþã în

apropierea celor doi artiºti.
Expoziþia este surprinzãtoare:
un parcurs dinamic ce prezintã în
juxtapunere lucrãrile celor doi artiºti, un echilibru provocator ºi
subtil, douã forþe mai degrabã în
tatonare decât în disputã. Pare cã
Oliver Wick nu marºeazã pe licenþe curatoriale, ba chiar administreazã precis binecunoscuta prezentare cronologicã ºi tematicã
(cel puþin în cazul lui Brâncuºi),
repudiatã adesea ºi socotitã prea
puþin inventivã, ba chiar desuetã.
Cu toate aceste „ºabloane”
expoziþia nu suferã în niciun fel de
stereotipie ºi nu este atinsã de
plictisitorul déjà-vu. Dimpotrivã este efectul invers, fiecare etapã parcursã incitã ºi mai mult
ochiul, sensibilitatea, iar maniera
de înþelegere a formelor ºi a „esenþei lucrurilor” devine un soi de
organ intern. Un numãr impresionat de opere Brâncuºi (peste 40),

în variante aduse din cele mai
importante muzee ale lumii ºi colecþii particulare, pune generos la
dispoziþia privitorului mare parte
din opera artistului: Copil dormind, Muza, Muza adormitã,
Danaida, Tors, Prinþesa X, Sãrutul, Pasãrea în vãzduh, Pasãrea
de aur, Mãiastra, Domniºoara
Pogany, Adam ºi Eva, Primii paºi,
Micuþa franþuzoiacã, Prometeu,
Nou nãscutul, Primul þipãt,
Negresa albã, Negresa blondã.
Brâncuºi fascineazã, îþi dilatã
mintea ºi sufletul, te face sã simþi
cã ceva minunat se petrece în jur
ºi în tine, iar miezul acestor lucruri
nu este inaccesibil, ci mai degrabã
prietenos de aproape. Brâncuºi te
face sã vezi clar cã esenþialul nu
este o noþiune abstractã, ci
adevãrata stare a lucrurilor.
Richard Serra este un artist
bine ancorat în realitatea
Baselului. Lucrãrile sale
monumentale, amplasate în
intimitatea oraºului, sunt un
semn distinctiv al consideraþiei
cu care este tratatã arta în spaþiul
public. Serra vine cu forþã ºi
energie, sparge bariere, opereazã
cu un element de echilibru ce
transmite, în primã instanþã,
impresia de fragil, instabil, dar
care mânuieºte ºi învinge forþa
gravitaþionalã. Este ca o provocare a simþurilor, creaþiile lui Serra devin din dure ºi reci (în aparenþã) sinuoase ºi rezonante, un
câmp de forþã trepidant, o tensiune ce inundã spaþiul ºi corpul,
pregãtindu-l pentru experimentarea unei percepþii fizice, senzoriale ce rupe obiºnuitul deplasându-i limitele. Olson, Circuit, Delineator sunt experienþe vizuale
ce nu te lasã indiferent. Traseul
expoziþiei începe ºi se terminã cu
una dintre lucrãrile de referinþã
ale lui Serra – Fernando Pessoa
– 40 t oþel, 20 cm lãþime, 3 m înãlþime, 9 m lungime.
Nu am simþit nici un fel de „rivalitate” în aceastã prezentare simultanã a douã personalitãþi distincte, ci o energie purã ce se propagã constant într-un echilibru de
forþe bine temperat. Un vernisaj
sofisticat, ce a adunat cei mai importanþi curatori, cercetãtori, colecþionari, o atmosferã distinsã,
netracasatã de discursuri obositoare, un spaþiu minunat, o organizare bine pusã la punct... expoziþia Brâncuºi & Serra are toate
ingredientele pentru a fi must
have-ul sezonului la Basel.
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la Vendôme,
într-o grãdinã

Studiu de nud (1930)

D

e ºapte ani, oraºul
Vendôme, de pe Valea
Loirei, dar mai precis
de pe un braþ al ei, cu nume bãrbãtesc, Le Loir, gãzduieºte aºazisa „promenadã fotograficã“, o
sãrbãtoare a artei fotografice.
Anul acesta, între 17 iunie ºi 18
septembrie, sunt organizate 23 de
expoziþii, la care participã mulþi
fotografi de renume internaþional, în expoziþii personale sau de
grup. Numãrul expozanþilor ca ºi
cel al vizitatorilor a crescut de la
an la an, aºa cum a reieºit ºi la
vernisaj, unde au participat peste 300 de persoane.
Evenimentul a debutat în plinã naturã, în parcul oraºului, dominat de silueta giganticã a unui
conifer, strãjuit de platani uriaºi,
între care domneºte majestuos
„seniorul” plantat în 1759, ºi ale
cãrui rãdãcini ajung pînã în apele
Loir-ului. Din faþa statuii lui Balzac, cel cãruia îi plãcea sã tragã
chiulul de la ºcoala aflatã în impunãtorul edificiu din secolul al
ºaptesprezecelea ºi care nu se
dãdea în lãturi de la nici o nãzbîtie, pentru care tînãrul Honoré lua
pedepse de recluziune, în spaþiul
strîmt, inchiziþional, de sub scara
locuinþei directorului, doamna
Odile Andrieu, inimoasa directoare a festivalului, a adresat un
cuvînt de bun-venit expozanþilor
ºi vizitatorilor, invitîndu-i pe cei
prezenþi la periplul celor nouã locaþii, aflate strategic în locuri de
importanþã istoricã, în care sunt
expuse lucrãrile prezentului festival.
Fie cã sunt prezentate în aer
liber sau în interioarele unor construcþii impresionante, cum ar fi
încãperiile Abaþiei Trinitãþii sau
Capela St. Jacques, expoziþiile
personale sau colective alcãtuiesc un traseu al imaginii, într-o
înlãnþuire care face plãcere ochiului ºi te îndeamnã sã întîrzii cu
privirea asupra celor prezentate.
O mare bucurie a constituit-o
pentru mine faptul, cã la aceastã
ediþie un fotograf nãscut la Craiova, în 1900, Aurel Bauh, care
s-a dovedit a fi un meºter de imagini, este prezent cu o expoziþie
personalã, în care sunt prezenta-

te 42 de fotografii. Prieten al artiºtilor, pe care i-a imortalizat
într-o serie de portrete care au
intrat în istorie, cu o valoare
artisticã ºi documentarã
(Arghezi, Iser, Bogza, Saºa Panã,
Liviu Ciulei, Miron Radu
Paraschivescu), el însuºi fiind în
preajma unor mari maeºtri
(Archipenko, Léger, Ozenfant), în
cãlãtoriile sale de studii berlineze
ºi pariziene unde s-a ºi stabilit mai
bine de un deceniu, a deprins de
la cei ce l-au iniþiat,
caracteristicele unui înalþ simþ
estetic. A devenit apoi, un bun
profesor, de la el deprinzînd
meºteºugul artei imaginii Theodore Brauner, fratele pictorului
Victor Brauner, el însuºi un iscusit fotograf.
Pentru prima datã în perioada
festivalului Les Promenades
Photographiques s-a organizat
o licitaþie de fotografii, care s-a
dovedit un succes. Între exponate, am remarcat portretele lui Eugen Ionescu ºi a lui Piet Mondrian. Show-ul licitaþiei l-a constituit, însã, seria de zece fotografii
maritime, semnate de Gustave Le
Gray (1820-1884), din care una
s-a ridicat la frumuºica sumã de
740.000 euro. Cu prilejul Expoziþiei Bauh de la Vendôme, s-a lansat ºi albumul Aurel Bauh (19001964), al cãrui autor Michael Ilk,
publicã cel de-al zecelea volum,
dintr-o serie dedicatã avangardei
româneºti, Bauh gãsindu-ºi locul
binemeritat în aceastã miºcare.
La 65 de ani de la expoziþia sa
de la Bucureºti, Meºterul Bauh
expune în Franþa, o þarã pe care a
iubit-o, unde a învãþat ºi a lucrat.
Preocupat permanent de arta sa,
în care pregãtirea de plastician a
jucat in rol primordial în opera lui
fotograficã, Bauh s-a impus în
România drept unul dintre corifeii acestei discipline a artelor vizuale.
Prin expoziþia de la Vendôme
se cinsteºte memoria unui mare
artist, în faþa cãruia ne plecãm
reverenþios.

n Florin Colonaº
Vendôme, 17 iunie 2011

Cãtãlin Davidescu:
neliniºtea ºi
curiozitatea de a dilata
marginile artistice

D

eºi sunt de vârste diferite, Mihail Trifan
generaþia ’70, iar Silviu
Bârsanu generaþia ’90, ei au o
identitate comunã, care, la aceastã primã expoziþie împreunã, devine evidentã: neliniºtea ºi curiozitatea de a dilata marginile artistice ale demersului lor vizual, mult
peste ceea ce practica fiecare dintre ei în epoca debutului, ºi anume pictura.
Dupã un periplu de douã decenii, într-o mare varietate de expresii vizuale din care nu lipsesc
obiectul, instalaþia, performanceul, street art-ul, iar în cazul lui Silviu Bârsanu – vitraliul, expoziþia
de la Muzeul de Artã din Arad
s-a apropiat mult de perioada începuturilor cei doi, prezentând
multe lucrãri de tip parietal.
Mihail Trifan expune, în plus,
câteva obiecte a cãror dinamicã
intrã în acord cu lucrãrile de pe
simezã. Acestea, structurate în
douã cicluri distincte, deºi au intervenþii picturale uneori importante, sunt colaje combinate cu
tehnicã mixtã. Unul dintre cicluri
urmãreºte problema structurilor,
unde artistul experimenteazã colajul cu frunze, pene, ouã, pui de
ºarpe, scoarþã de copac ºi broderii vechi. Este un ciclu relativ
tehnic unde, fascinat de forma ºi
traseele interioare ale obiectelor
atent selectate, el reuºeºte sã închege forme vizuale rafinate, de
o mare plasticitate. Celãlalt ciclu
de colaje este conceput într-un
registru figurativ, în descendenþa preocupãrilor sale anterioare.
Aici, el porneºte de la schiþele
unei mai vechi serii de nuduri realizate în ulei, pe care acum le reia
folosind diverse materiale precum blanã, piele ºi tot felul de
obiecte colorate peste care intervine cu culoare. Tuºa ºi materia

coloratã, matrice a întregului sãu
parcurs creator, dã imagini cu un
puternic impact vizual care, în
cheia obiºnuitã a neliniºtilor de
facturã neoexpresionistã, ne relevã autenticitatea unui discurs
artistic de mare consistenþã.
Silviu Bârsanu, unul dintre cei
mai productivi artiºti din câþi cunosc, având o aplecare naturalã
pentru expresii vizuale cât mai
diverse, ne propune acum una
dintre cele mai „liniºtite” ipostaze ale universului sãu artistic.
Materializate într-o serie de picturi abstracte dar ºi figurative, ele
împãrtãºesc aceeaºi temã predilectã cu a lui Trifan – nudul feminin. O temã unificatoare a celor
douã cicluri consider cã este
Transparenþa deoarece, indiferent în ce registru îºi realizeazã
compoziþiile – figurativ sau abstract, ele „respirã” aceeaºi schimbare de ton. Pânã de curând tuºa
ºi paleta cromaticã erau, aproape
în exclusivitate rezultatul unei
vitalitãþi ce se manifesta umoral
într-un gestualism agresiv. Evoluând în esenþã pe aceleaºi coordonate tematice, Silviu Bârsanu
îºi relevã acum, cu o mai evidentã pregnanþã, partea ascunsã a
sufletului sãu – sensibilitatea de
facturã romanticã. Dacã în ciclurile precedente ne obiºnuisem cu
o retoricã virilã, unde dominantã
nu era tema, ci incisivitatea, ironia, spiritul ludic al mesajului,
acum avem ºansa sã descoperim
latura sa liricã. Ea este indusã receptorului prin intermediul unor
grafii rafinate, pe fonduri eterice
de argintiu care, suprapuse pe un
fond cromatic agitat, nu doar atenueazã duritatea limbajului, dar îi
potenþeazã, prin contrast, valoarea poeticã.

Mihail Trifan: din
„Camera cenzuratã”

A

m fost bucuros sã fiu
alãturi de plasticianul
Silviu Bârsanu într-o

expoziþie ce aminteºte de experiment ºi avangardã. Pentru a vã
face o imagine cât mai sugestivã,
aº vrea sã vã prezint lucrãrile pe
care le-am expus la Complexul
Muzeal Arad. Intrarea în sãli se
face printr-un culoar decorat cu
scoarþe ardeleneºti ºi orientale de
o calitate deosebitã.
Lucrãrile mele, în numãr de 25,
au fost grupate de cãtre curatori
pe genuri, stiluri, contraste ºi asemãnãri, însã eu aº opta aici pentru o prezentare tematicã, care mi
se pare cea mai potrivitã formã
de „vizualizare”.
Voi începe cu cele 12 panouri
decorative, cu structuri vegetale
ºi animale, compuse ºi rezistent
adosate, patru pânze structurate
cu elemente textile, minerale ºi
chiar obiecte menajere, grafitate
cu nuduri în acrylic; un panou
decorativ cu materiale textile în
relief, pe un stor de bambus, un
nud în acrylic, stând pe scaun; o
lucrare de asemenea, plastic-decorativã, având deasupra o plasã traforatã, ascunde douã personaje negre; o altã lucrare, amintind de cubismul francez, având
în centru o clavietã muzicalã, acþionatã de o pompã pneumaticã,
înconjuratã de siluete feminine;
o lucrare ronde-bosse, reprezentând trei registre [caiete], ridicate pe o barã verticalã, între paginile cãrora se aflã desene abstracte cu posibilitatea, ca paginile sã
se miºte în aerul unui ventilator;
douã tondo-uri de dimensiuni
apreciabile, executate în tehnica
colaj; o lucrare pliantã cu douã
etaje, sus-jos, având douã camere de luat vederi defecte, grafitate cu personaje albe pe care am
denumit-o „Camera cenzuratã”.
Mediul artistic ºi cultural, publicul avizat ºi spectacolul
„Rãscruci”, prezentat cu ocazia
vernisajului, au constituit pentru
mine, un moment de realizare deosebitã ºi un eveniment artistic
de mare bucurie. Acest moment
a subliniat valoarea, diversitatea
ºi sensibilitatea artiºtilor plastici,

care au expus. Curatorii expoziþiei
au fost: Adrian Raþ, Dana Stana
ºi Adrian Sandu, iar deschiderea
expoziþiei a fost susþinutã de criticul craiovean Cãtãlin
Davidescu.
Nu pot încheia aceste câteva
gânduri, fãrã sã aduc cãldurose
mulþumiri organizatorilor acestei
expoziþii, precum ºi pentru ospitalitatea cu care am fost onoraþi.

Silviu Bârsanu:
cu prietenie

Î

ncã de la debutul acestei
grupãri „Rãscruci”, în
2002, am încercat sã ne facem vizibili, propunând o prezenþã deopotrivã palpabilã ºi
gustativ-sonorã, iar opera care
rezultã de aici dã consistenþa ºi
frumuseþea acestei prietenii. Astfel încep sã cred cã aceste „Rãscruciuri”, aceste interferenþe în-

tre arte ºi artiºti sunt împlinite.
Ca de fiecare datã scopul a
fost unul singur, dezinteresat,
pornit cu intenþia de prietenie,
iubire între oameni ºi ca o dedicaþie pentru iubitorii artelor. Conºtienþi de faptul cã toate lucrurile
din lume se aflã într-un proces
de schimbare, acest Rãscruci s-a
împlinit
printr-un
mic
„performance”. Nimic nu este
previzibil, mai ales la noi, la Rãscruci. Gândurile, ca ºi expoziþiile
vin ºi pleacã. Nimic nu este stabil. Relaþiile încep, continuã sau
se terminã. Lucrãrile, ca ºi artiºtii
au viaþa, povestea ºi locul lor în
aceastã realitate momentanã, iar
acum lucrãrile noastre ºi-au gãsit locul la Muzeului de Artã din
Arad. Despre lucrãri… vreau sã
mai adaug un singur lucru: ele au
fost alese printr-o atentã selecþie, pentru a crea acea atmosferã
specificã expoziþiilor de Muzeu.

Mihail Trifan

Iulian Segãrceanu ºi cromatismul sintetic

E

xpoziþia de picturã a artistului plasic Iulian Segãrceanu, deschisã la
Galeriile Arta a dat tonul verii expoziþionale craiovene.
În cele 72 de tablouri în ulei,
transfigurate prin proiecþia unor

stãri sufleteºti, în care mai ales
coloritul îºi are rolul determinant,
artistul a prezentat o diversitate
tematicã de peisaje din þarã ºi
strãinãtate, compoziþii structurale, ciclul „Paiaþe”, pânã la naturi
statice.

Artistul are o activitate bogatã
ºi meritorie obþinând numeroase
dintre care amintim: Premiul Marcel Guguianu, Premiul Municipiului Craiova, Diploma de Excelenþã-Ministerul Culturii ºi Cultelor
(2002), Premiul pentru picturã –
Salonul Municipal de Artã Plasticã – Craiova, 2008. De asemenea,
are lucrãri în muzee ºi instituþii din
þarã, în colecþii particulare din þarã
ºi strãinãtate (Serbia, Belgia, Bulgaria, Franþa, Italia, Elveþia, Danemarca, Australia, Liban, Coreea de
Sud, S.U.A, Canada, Grecia, Israel, Africa de Sud. Iulian Segãrceanu este un colorist care sub muzica seducãtoare a culorii ºi constructivismului compoziþional realizeazã lucrãri de înaltã þinutã artisticã. Pictorul realizeazã acorduri
cromatice de o rarã sensibilitate,
de echilibru între mase picturale
gândite echilibrat, dar nu de puþine ori, de provocãri îndrãzneþe în
ceea ce priveºte acordul culorilor
complementare cum ar fi în
tablourile: Peisaj veneþian,
Paiaþã – înrãmatã în cadrul
tãbliei unui pat vechi.
Iulian Segãrceanu are darul de
a compune dinamic, energic, cu
efecte mai vii, cu o forþã de interi-

orizare care se regãseºte în naturile statice ºi cu deosebire în peisajele marine. Uneori volumele
sunt puternic conturate, alteori
mai curând sugerate, iar aducerea în prim plan a figurilor accentuarea lor prin contururi ºi linii
expresive, dar mai ales prin culoare, conferã vigoare ºi expresivitate lucrãrilor. (Peisaj în Delta
Dunãrii, Ritmuri cromatice etc.).
Ordinea, simplitatea în tablourile foarte bogate în elemente analitice, provin din dispunerea detaliilor, iar elementele discrete ale
unei imagini figurative sau abstracte, care particularizeazã sau
face mai vie sau chiar ºocantã o
anumitã formã, o zonã din compoziþie, cu rol de centru de interes, sunt evidente. Elocvenþa
tehnicã a exprimãrii la Iulian Segãrceanu înregistreazã efecte expresive prin disonanþa (de tentã
ºi de linie) ºi racursiul prin culoare. Galbenul vegetaþiei ºi al luminii este pus în valoare de nuanþele complementare ale violetului, elocvent în acest sens fiind
tabloul Câmpul cu rapiþã. Culoare poate însemna luminã, durere,
acord, tentã, ton local, vis, dar
rezumatã cu un singur cuvânt,

culoarea este expresie.
Colorist de esenþã, Iulian Segãrceanu nu descrie însã subiectul prin culoare, ci culoarea însãºi devine subiect, preluând încãrcãtura afectivã a subiectului.
Peisajele, numeroase în expoziþie,
se impun prin construcþie coloristicã ºi compoziþie, demonstrând cã posedã ºtiinþa construcþiei ºi compoziþiei.
Pictorul Iulian Segãrceanu a
ajuns la o viziune, la un stil ºi o
tehnicã foarte personale cu preþul unor îndelungate experimente în familia artiºtilor olteni care lau stimulat ºi i-au îngãduit preþioase confruntãri ºi colaborãri.
Previziunea directorului Muzeului de Artã din Craiova, Florin
Rogneanu, fãcutã în 2008 la Expoziþia de picturã de la Palatul
Jean Mihail se adevereºte, fiindcã
actuala expoziþie de picturã a lui
Iulian Segãrceanu este o reuºitã
ºi dovedeºte cã, fãcut acel „pas
hotãrâtor cãtre o creaþie sinteticã în care culoarea îºi trãieºte propriile-i drame ºi conflicte pentru
a ajunge la raporturile armonice
originare.”

n Ovidiu Bãrbulescu
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Florin Colonaº: „dupã Brâncuºi,
Victor Brauner este cel mai cunoscut
artist român în Occident”
Îmi amintesc cã Petru
Comarnescu a avut un
discurs incendiar în care a
pomenit numele a trei mari
pictori români: Victor
Brauner, Marcel Iancu ºi
Jacques Hérold

Î

ntre 10 ºi 19 mai 2011, colecþionarul de artã Florin Colonaº împreunã cu arhitectul Michael Ilk, au organizat la sala Galateca a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureºti
expoziþia Brauneriana – Victor Brauner
în afiºe, cuprinzând 55 de afiºe ale expoziþiilor personale sau de grup ale lui Victor Brauner, ce au avut loc în mai multe
þãri europene în intervalul 1926 – 2011.
Afiºele prezente în expoziþie au dimensiuni diferite ºi sunt foarte elegante din
punct de vedere grafic, dat fiind faptul
cã aparþin unor galerii de artã de mare
prestigiu din Franþa, Italia, Elveþia, Spania sau România. Brauneriana cuprinde cel mai mare numãr de afiºe ale expoziþiilor lui Victor Brauner din lume, prin
urmare ea reprezintã unul din cele mai
importante evenimente culturale din România anului 2011.

20

Petriºor Militaru: Cum l-aþi descoperit pe Victor Brauner?
Florin Colonaº: Primul meu contact cu
Victor Brauner a fost cu ceva timp în urmã:
într-o extraordinarã conferinþã pe care a
þinut-o Petru Comarnescu, acum aproape
50 de ani, în cadrul Societãþii pentru Rãspândirea ªtiinþei ºi Culturii la Aºezãmintele I.C. Brãtianu. Erau niºte conferinþe duminicale þinute într-o salã ce devenea de
fiecare datã neîncãpãtoare. Îmi amintesc
cã Petru Comarnescu a avut un discurs
incendiar în care a pomenit numele a trei
mari pictori români: Victor Brauner, Marcel Iancu ºi Jacques Hérold. Probabil cã
acesta a fost momentul în care eu mi-am
dat seama de importanþa lui Victor Brauner. De fapt, de tânãr am avut o pasiune
pentru arta modernã româneascã, pasiune ce mi-a oferit prilejul, de exemplu, de a
vedea expoziþia neoficialã a lui Þuculescu
din 1956 ºi care s-a desfãºurat în modestul sãu apartament din strada Lizeanu nr.
5. Treptat am început sã aflu mai mult despre Brauner, care abia dupã 1963 începe
sã devinã un pictor celebru. Dupã moartea sa interesul pentru opera lui a crescut
ºi mai mult poate ºi datoritã faptului cã
galeristul Alexandre Iolas a început sã se
ocupe foarte serios de expunerea lucrãrilor lui Brauner. Apoi, Galeria „Samy Kinge” a preluat iniþiativa organizãrii unor
expoziþii, iar domnul Samy Kinge este cel
mai competent om în materie de recunoaºtere a lucrãrilor originale semnate Victor
Brauner.
P.M.: Când aþi început sã colecþionaþi
afiºe ale expoziþiilor lui Victor Brauner?
F.C.: Acesta este un proiect pe care
l-am început acum zece ani, dar nu a fost
legat de Brauner de la început. A fost o
idee pe care am lansat-o prietenului meu
arhitectul Michael Ilk, care acum locuieºte în Germania ºi care este un bun cunoscãtor al avangardei româneºti, dupã cum
se poate vedea din lucrãrile pe care le-a
publicat: Brâncuºi, Tzara ºi avangarda
româneascã, un catalog-album de 127 de
pagini publicat la Rotterdam în 1997, dar
ºi alte lucrãri ca M.H. Maxy, pictor integralist (2003), Brauner, linogravorul
(2007), Brauner, ilustratorul de carte
(2009) sau Miºcarea de la Unu (2009). Pe
scurt, iniþial ne-am gândit sã facem o ex-
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poziþie a afiºelor avangardei, dar acest lucru ar fi fost deosebit de greu. Dupã vreo
doi ani, vãzând cât de vastã este sfera afiºelor avangardei, ne-am gândit sã facem
aceastã expoziþie cãreia i-am dat numele
de „Brauneriana” ºi am strâns aceste afiºe într-un interval de opt ani, bucurându-ne de fiecare datã când mai
descopeream câte unul. De exemplu, afiºul de la Oradea ce aparþine expoziþiei din
1976 de la Muzeul Þãrii Criºurilor, organizatã cu sprijinul etnomuzicologului Harry
Brauner – fratele pictorului, l-am gãsit cu
numai douã luni înainte de a deschide expoziþia, iar vizitatorii l-au considerat ca fiind unul din cele mai frumoase afiºe expuse la Sala Galateca.

Românii nici azi nu ºtiu sã
îºi punã în evidenþã propriile
valori, dat fiind faptul cã,
dupã Brîncuºi, Victor
Brauner este cel mai
cunoscut artist român în
Occident
P.M.: Care sunt cele mai valoroase
afiºe ale expoziþiei?
F.C.: În expoziþie au figurat cinci afiºe
care erau cu intervenþii manuale ale lui
Brauner, printre care se numãrã cel de la
Galerie René Drouin, Galerie de France ºi
de la Cahiers d’Art. Pe acestea se poate
observa cã sunt acuarelate sau cã s-a intervenit manual, fiindcã se vedeau urmele
unde a fost pus ºablonul. Un fapt foarte
interesant este cã pe unul dintre afiºe sunt
trei amprente ale degetului mare în dreapta sus. Pe de altã parte, mai sunt câteva
afiºe foarte importante realizate prin serigrafie care au fost fãcute în serie micã,
patru-cinci exemplare, fiindcã Brauner nu
era pe atunci un pictor celebru ca Dali sau
Miro. Pe de altã parte românii nici azi nu
ºtiu sã îºi punã în evidenþã propriile valori, dat fiind faptul cã dupã Brîncuºi, Victor Brauner este cel mai cunoscut artist
român în Occident. În strãinãtate, valoarea operei lui Brauner creºte în medie geometricã, dar se pare cã noi nu reuºim sã
apreciem cum trebuie aceste lucruri: de
exemplu, în Bucureºti este o alee Victor
Brauner, dar este greu sã o nimeriþi, deoarece este la marginea capitalei. În schimb,
casa unde a stat Brauner a scãpat de demolare ºi are un farmec parizian: cum urcãm pe dealul Filaretului pe strada Xenofon ºi este specificat „scriitor” pentru a
nu se confunda cu istoricul, iar la numãrul
21 este o casã cu un etaj unde a stat Victor
Brauner cu pãrinþii ºi fraþii lui, iar acum
este Poliþia Comunitarã. Aici Herman Brauner, tatãl lui Victor, þinea ºedinþe de spiritism.
P.M.: Consideraþi cã „Brauneriana”
a avut parte de o bunã receptare în rândul publicului din România?
F.C.: Receptarea a fost bunã, dar timpul a fost cam scurt. Totuºi, numai în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, cu
ocazia „Nopþii muzeelor”, au vizitat expoziþia peste 2000 de persoane, ceea ce m-a
bucurat foarte mult. Desigur cã nu erau
specialiºti în Brauner cei care au venit sã
vadã afiºele, unii probabil luau contact
pentru prima oarã cu pictorul suprarealist,
dar asta este de asemenea foarte
important. Apoi, în cele nouã zile cât
„Brauneriana” a fost deschisã timp de opt
ore pe zi, au mai fost cel puþin 600 de
persoane care i-au trecut pragul, iar printre
vizitatori s-au numãrat pictori, critici ºi
istorici de artã, scriitori ºi iubitori de
culturã. De asemenea, au venit sã vadã

afiºele ºi douã persoane care l-au vãzut
pe Brauner la ultima sa expoziþie din
ianuarie-februarie 1966, iar una dintre aceste persoane este pictorul Gheorghe Iacob,
destul de puþin cunoscut pentru marele
public, dar foarte apreciat de cunoscãtori.
Eu îl cunosc de foarte multe vreme ºi îl
consider cel mai important pictor român
contemporan.
P.M.: Credeþi cã expoziþia s-ar putea
repeta ºi în alte oraºe mari ale þãrii?
F.C.: Da, dacã ar fi asigurate condiþiile
de bazã, transportul… Aceastã expoziþie
am fãcut-o eu pe spezele mele, cu sprijinul
arhitectului Michael Ilk care a editat pliantul cu informaþii foarte precise din punct
de vedere tehnic. Panotarea, ramele, afiºele în sine costã – ele nefiind toate ale
mele, o parte a domnului Ilk sau a unor
prieteni care au contribuit ºi ei la realizarea expoziþiei. Sigur cã expoziþia este interesantã ºi pentru alte spaþii, însã eu am
gândit-o încã de la început pentru Sala
Galateca. În aceeaºi ordine de idei, aº
aminti faptul cã pe data de 1 iunie va avea
loc la Jewish Historical Museum din Amsterdam vernisajul expoziþiei From Dada
to Surrealism. Jewish Avant-Garde Artists from Romania care va cuprinde lucrãri de Victor Brauner, Marcel Janco, Max
Herman Maxy sau Arthur Segal. La Amsterdam expoziþia dedicatã avangardei române va fi deschisã pânã pe data de 2
octombrie 2011.

