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Val GHEORGHIU : „Casca romană"

Expoziții

ironia discretă a lui Iul (fiicorghiu

ceilalți, colecționari, ca să zic 
așa. involuntari, ne înconju
răm de obiecte fără a mai 
putea renunța prea ușor la 
ele. Au. cred, oarecare drep-

Lumea obiectelor ce ne în
conjoară constituie, cu vre
mea, inventarul nostru intim, 
manifestîndu-se nu o dată 
autoritar și orgolios, intr-un 
anume fel, se produce o răs
turnare de termeni, posesorul 
devenind posedat. Dincolo

de obiecte demult pensiona
ble. Este ceva adevărat intr-o 
asemenea observație, atîta 
vreme cit în propria noastră 
locuință, spațiu intim, se

pusă și insinuată permanent, 
a dreptului său la admirație.

Așa se petrec lucrurile in 
cazul colecționarilor de artă, 
dar nu numai al lor. Și noi,

manifestă mai multe inter
dicții decît libertăți. Obiectul 
ne manipulează. el trebuie 
păstrat cu grijă, ocrotit, el 
trebuie, eventual, sc remind 
chiar dacă prețul pe care tre
buie să-1 plătim zilnic e des
tul de mare.

Sigur, am putea glosa co- 

plex dintre om și obiect, mai 
ales că. suorernă ironie a 
soartei. pe lingă stresul o- 
biectului. ne-am împovărat 
de veacuri, și cu reprezen
tarea lui artistică. Mă îndoiesc

că, pictîndu-le. practicăm un 
fel de exorcism. Trebuie să 
recunoaștem că obiectul ne-a 
atras și ne mai atrage încă 
în ipostaza sa de stilleben, 

stillife sau natură moartă. Este 
poate vorba de o expresie a 
confortului nostru spiritual și 
nu numai. Genul ca atare a 
interesat artiștii, dar și pu
blicul doritor să-și împodo- 
ze-<câ interioarele cu imagi- 
nile unor dejunuri fabuloase 
cantitativ. dar și exotice cali-

Valentin CIUCÂ
'continuare în pag. 10)



Uimiri

Mutatia valorilor est-eticeJ

Sint uimit, de multe, deși se petrec 
și fenomene care nu mă miră.

Sint uimit de participarea la vot a 
ieșenilor, în ultima rundă pentru ale
gerea primarului, cînd nu mai conta citi 
voteaza, ci numai cu cine. Cred că la 
această revigorare a spiritului civic am 
și eu o contribuție : în precedentul nu
măr al „Cronicii" i-am luat în balon 
pe ieșeni vizavi de delăsarea lor în tre
burile cetâțuiei proprii. Alții i_au luat 
tare, i-au pus la zidul Goliei și i-au ars 
cu fierul roș al verbului: asta poate să 
țină la Caracal, dar nu la Iași- A nu 
uita că, pe aici, părintele Ion Creangă 
(al ironiei moldave) trăgea cu pusca_n 
ciori, acesta fiind modul lui de-a bate 
șaua, ca să priceapă iapa. Critica de
șănțată, disprețul suveran îl încrînce- 
nează pe ieșan ; dimpotrivă, ironia îl 
mobilizează, îi dezleagă limba, care se 
dovedește a nu fi chiar de lemn Tă_ 
nașe. Ăvînd oarece independentă de 
gîndire și de acțiune, se întîmplă că pe 
ieșan nu poți să-1 iei de unde_l lași si 
nici să-l aștepți să vină unde și cînd 
îl chemi.

însemnări ieșene

Tot răui—

spre bine
Multe patimi s-au consumat în legă

tură cu data alegerilor generale. Și s-a 
făcut totul pentru a fi amînate cit mai 
tîrziu posibil. Lucru care a si reușit 
perfect, de altfel. Vom avea alegeri în 
septembrie. Dacă... evident, dacă pînă 
atunci — cum ar dori unii ! — nu in
tervine un nou puci la Moscova, care 
să favorizeze la noi o altă mineriadă. 
care să arate că pluripartidismul e o 
nenorocire și că ar fi mai bine dacă am 
reveni la partidul unic al dictaturii pro
letariatului. Dar să sperăm că mare e 
Dumnezeu și că nimic din toate acestea 
nu se va întîmplă, astfel că în septem

Cînd, cu trei săptămîni în urmă, ie
șenii au fost chemați, rugați, somați să 
vină la urne, cel puțin pentru a nu goii 
visteria Primăriei (printr-un nou tur de 
scrutin), ei au cam dat de înțeles că-i 
doare-n cot. Acum, duminica trecută, 
întrucît nu i-a mai mobilizat nimeni, 
au vrut să arate că, dacă vor, pot. Pot 
să voteze chiar candidatul Convenției, 
ei, șoldoveniii atît de conservatori. de 
retrograzi, de criptocomuniști și liber 
cugetători (vorba celuia), cum i-a tot 
blagoslovit o ^numită parte a presei, 
timp de 2 ani și șase luni.

Pentru acea parte a presei — dar 
nu și pentru mine — este, probabil, o 
surpriză că ieșenii probează discernă- 
mînt politic, care părea a fi doar în 
posesia gazetarilor acreditați la demo
crație. Se dovedește că și ieșanul de 
rind are cap. nu numai picioare. Dacă 
în februarie ieșanul a votat un om (E- 
mil Alexandrescu), iată că_n iunie el a 
votat o idee (Convenția Democratică). 
Noul primar trebuie să fie convins de 
acest lucru. Asta nu_i scade din merite, 
dar nici nu i le sporește. Dl. Constantin 

brie vor putea exista șj în România a_ 
legeri libere. Iar noi vom alege — ce ? 
Asta-i întrebarea. O întrebare la care 
avem vreme să gîndim pe îndelete!

Firește că. dintr-un anumit punct de 
vedere, e rău că alegerile au fost amî
nate. Avem o situație economică foarte 
gravă, a cărei rezolvare depinde de 
cursul reformei, iar continuarea sau 
stagnarea acesteia depind de factorul 
politic ce poate rezulta în urma ale
gerilor — ce fel de parlament, ce fel de 
guvern, ce fel de președinte ? Chestiuni 
care, la rîndul lor, depind de cită în
noire va fi. Or, din acest punct de ve
dere — privind șansele înnoirii — poate 
că amînarea alegerilor are si partea ei 
bună. Avem timp să judecăm la rece 
situația în care ne aflăm și să deci
dem asupra a ceea ce vrem în viitor. 
Așa că. sincer vorbind, tot răul... spre 
bine ! Mai bine ceva făcut puțin mai tîr
ziu dar cu mai mult discernămînt.

Cînd lucrurile sint tensionate, de o- 
bicei e nevoie de o pauză pentru cal
marea spiritelor, pentru reflecție. Și 
iată că avem acest timp de gîndire ia 
dispoziție. Un timp cînd va trebui să 

Simirad a învins, dar greul abia acum 
începe; trebuie să convingă. In ceea 
ce-1 privește pe dl. Vasile Dumitriii, 
domnia sa trebuie să-și învingă amără
ciunea unei înfrîngeri care n-a fost, to
tuși, rușinoasă și să întindă mina peste 
fileu. I_aș cere, poate, prea mult să 
accepte că. în această dispută, el repre
zenta o idee pe care majoritatea ieșe
nilor n-o mai suportă, fiind de altfel 
compromisă la scara întregii țări. Func- 
ționind sub suzeranitatea înaltei porti 
feseniste, agrementată recent cu atri
butul democrației (originale !), dl. vice_ 
primar, deși ’ s-a declarat independent, 
nu putea spera la mai mult, în condi
țiile unei degradări galopante a calității 
vieții și ale unei brume de speranță pe 
care cetățeanul de rind a fost obligat 
de împrejurări s-o întrezărească în alt 
orizont, decît cel cam prea trandafiriu 
ce i_a fost oferit.

Și-acesta nu-i decît începutul unei 
mutații a valorilor est-etice, pe care me
reu amînatele (dar. în sfîrșit, hotărî- 
tele) alegeri generale o vor consfinți, ca 
semn că nu-i suficient doar să te rupi 
de comunism : trebuie să te și îndepăr
tezi. Dacă pentru România acest proces 
e deosebit de complicat/ cu atît mai 
greu este pentru locuitorii din estul a- 
cestei țări estice. Hai, nu vă mai mi
rați...

Nicolae TURTUREANU

distingem între programe realiste si lo
zinci înșelătoare, ca și asupra persoa
nelor aflate în fruntea lor sau a perso
najelor (obscure) ce se ascund în spa
tele lor. Și mai ales asupra acestui fapt
— fondul obscur al lucrurilor — ar tre
bui să gîndim îndeosebi.

In orice caz, vom avea destul timp 
la dispoziție pentru a ne decide între 
ce și ce să alegem : un fost prim secre
tar de județ ? un om de cuiltură ? un 
om de știință ? un specialist în econo
mie ? un specialist în justiție ? Există 
multe posibilități de alegere, după cum 
se vede. De aceeâ ar fi culmea ironiei
— dar și a disperării — să învingă ale
gerea cea mai nepotrivită și să triumfe 
răul.

Să nu uităm însă că pînă și natura 
se înnoiește în fiecare an. Și să luăm 
aminte, de asemenea, că si societatea 
trebuie să se înnoiască din cînd în cînd. 
Poate vom avea ocazia ca. in sfirsit. în 
toamnă, și România să cunoască o în
noire generală din punct de vedere po
litic.

Vasile CONSTANTINESCU

Lacrima oarbă

Strigăt crud
1. Basarabia! țara cu patru a ca o 

biserică cu patru turle, cum zicea un 
cîntăreț. Numele său mi se transmitea 
încărcat de mister. Corola îmi picura 
în suflet blajinitate. Duhul avertiza cît 
de greu e drmul întoarcerii în părinți.

2. Cum aș putea să-ți aburesc legen
da, într.o icoană pe lemn, ca un tă- 
ran-zugrav ? Cum să uit, cum ți_âu luat 
schitul și te_au făcut roabă în temni
ța ? Pe tremurătoarele buze ti-au pus 
șapte lăcate și căluș de mesteacăn la 
corzile vocale. Mormintele se mutau in 
ceruri. Ți-au strivit mugurele și i_au 
băut nectarul. Spicul urcă în pîrgă sîn_ 
gele nevinovat. Petala era smulsă cu 
gheara în formă de seceră. In tulpina 
cireșului înfigeau cuie, să i scoată sa
rea vieții. Furau iarba, stîna și cîinele 
credincios. Limba ți-o maculau cu „al_ 
toaia" pădureață. între vocală și consoană, 
pțineau urna aceea cu cenușă scrîșnită : 
miahchiznacul. De la vatră era alunga
tă resemnarea și cnutul lovea amintirea 
oaselor părinților din părinți. Magii că
lătoreau în suflet ascunși de norii-păti- 
mirii cu steaua Domnului.

3. Dar, ca un vulcan cu lava durerii 
descătușate ai erupt. în acel ceas al în
ceputului de mîntuire. Candela de jert
fă a luminat pe verticală. Cucuta a în
ceput să se vestejească. Smirna sfințește 
mireasmă sfîntă. Inul curat al Maichii, 
Precista împodobește odoare în altare. 
Fagurele nu mai este sterp. Izvoarele 
și-au reluat murmurul originar. Fîntî- 
na nu mai este mută. Glasul e ca o 
înviere a privighetorii. Liniștea deschi-

(continuare în pag. 7)
ILoria ZILIERU

Precizare
In palmaresul concursului AUTORI : 

COPIII!, tipărit în numărul precedent 
al revistei, s-au strecurat cîteva erori pe 
care dorim să le corectăm. Astfel, men
ționăm faptul că Cristian Covătaru, cl. a 
Vl.a, Liceul „O. Băncilă", a obținut pre
miul I pentru pictură, Adelina Maxim, 
cl. a V-a, Șc. gen. nr. 23 Iași — men
țiune pentru poezie, iar prenumele ele
vei Moisuc din cl. a Vil-a, Liceul Națio
nal (premiul III, pentru poezie) este Dana 
și nu Oana.

De asemenea, se cuvine menționat 
faptul că Dl. Constantin Simirad a dis
tribuit, cu acest prilej, diplome și pre
mii în cărți din partea Convenției De
mocratice Iași.

Urme pe zăpada

împrăștiați 

ca frunzele de 
vînturile toamnei

„România literară" și-a încetat apariția. Nu-mi 
dau seama dacă este comă sau deces, pot doar 
constata că anunțul (buletin medical ori fer- 
par ?), publicat pe prima pagină din ultimul 
număr al amintitei reviste, a trecut aproape 
neobservat. Oare cîți dintre cititorii ei au 
suspinat întristați, adueîndu-și aminte de nu 
prea vechea lor grijă de a nu scăpa cumva 
vreun număr al acestei publicații sau de cli
pele de satisfacție de atunci, cînd descopereau, 
citind printre rînduri în paginile ei, nu pu
ține adevăruri ? Oricum, pe ei, cititorii, asal
tați acum de tot felul de vîrtejuri politice și 
economice, care mai de care pretinzînd să a- 
ducă intre oameni adevărul, bunăstarea și 
cinstea, dar stimind și mai mult minciuna, 
sărăcia și pervertirea (ca o continuare a celor 
trăite pînă acum), nu-i putem face răspunză
tori de această dispariție. Să învinuim echipa 
redacțională, care s-a preocupat numai de 
cultură, de literatură și de ceva politică (s-ar 
fi putut altfel ?), ignorînd cu totul „tainul" ? 
Să împungem cu degetul pieptul editorului — 
Uniunea Scriitorilor — care a plutit pe valurile 
tranziției de pînă acum fără un cap de econo
mist ? S-ar găsi aici destule hibe, știut este 
că marea majoritate a indivizilor cu pricina — 
numiți scriitori — este predispusă la tot felul 
de .nepriceperi" financiare și mai ales la opozi
ție fată de orice fel de putere, iată ce a ignorat 
sau. mai precis, n-a ignorat actuala putere, 
devedind că n-a învățat nimic din falimentul 
răpc-satuiu: regim totalitar, din comportamentul 
acestuia in relațiile cu scriitorii. A crezut că 
scrii: -.i v r tăcea sau se vor mulțumi cu unele 
rr.iriituri ca in trecut, și, cînd a văzut că tag
ma respectivă nu mai este dispusă să se su
pună. a lăsat-o fără nici un ajutor. Astfel a 
pus in fața scriitorilor cenzura economică, în

locul tiranicei cenzuri din trecut, știind bine 
că aceștia nu o vor înșela nici cît au înșe
lat-o pe cealaltă.

Deci, cea mai importantă publicație literară 
a țării este în comă sau a răposat. Vor urma 
la rînd, dacă nu cumva și. sînt în situația 
„României literare", celelalte publicații ale 
Uniunii Scriitorilor. Însăși instituția respec
tivă se află în pericol. Eventualul ei deces, care 
se proliferează acut, va aduce, vai, pînă și 
unor scriitori, satisfacție. Uniunea asta, stali
nist concepută și populată nu de puține per
sonalități malefice, de inși doar cu legitimația 
de scriitor și cu ifose paranoice de unici crea
tori. de bișnițari de cuvinte și agresivi cultur- 
nici, de turnători cu leafă și academicieni de 
mucava, apăsată periodic de tot felul de „indi
cații prețioase" și amenințată permanent cu 
drastice măsuri de „ordine", cea mult supusă 
judecăților de o pretinsă „opinie publică", de 
o „finanțare a poporului" și nu odată condam
nată prin ele cu verdicturi grotești, tocmai ea, 
ca un paradox fericit, a întreținut viața lite
rară din timpul întunecat al dictaturii, cînd 
ca un bob de lumină într-o candelă, cînd ca 
flacăra unei luminări, ajungînd să devină insti
tuția cea mai periculoasă pentru despotismul 
comunist. Asta s-a împlinit și cu prea multă 
tăcere, care nu a fost numai lașitate, și cu 
multe compromisuri, care nu au fost toate 
prețul arginților. dar mai ales cu muncă și 
sacrificiile marei majorități a scriitorilor, opuse 
oficialilor lor conducători, și. in sfirsit. cu 
speranțele celor tineri, ce băteau la ușa ei. 
Așa cum a fost, cum noi am fost în ea. dispa
riția ei nu va bucura decît pe cei ce au sub
minat-o în permanență de pe pozițiile dicta
turii, dorind s-o domine. Acestora nu le mai 
rămîne decît să aștepte clipa funebră și să 
desfunde sticlele cu șampanie. Dacă va fi așa. 
îi sfătuiesc ca la banchetul respectiv să aco
pere oglinzile, precum la orice înmormîntare. 
Altfel vor risca să-și vadă în ele chipurile ca 
niște portrete cu pînza ciuruită de bacteriile 
și insectele în cară ei au crezut și încă mai 
cred.

A murit sau este în comă „România’ literară". 
Primul semnal că „Republica literelor" este cu 
adevărat în ruinare. Peste atîtea extirpări vio
lente petrecute pe sufletul scriitorilor din 
România, dispariția instituției lor nu va mai 
trezi probabil nici o mirare. Ei sînt deja îm
prăștiați ca frunzele de vînturile toamnei.

Corneliu ȘTEFANACIIE

Brize

Argument
Voi încerca (inelegant) să pornesc, 

relativ întâmplător, de la expozi
ția mea de natură moartă, deschisă 
acum la Galeria Cupola din Iași, 
întîmplător deoarece chestiunea re
lației artă-public în momentul de 
față poate porni, desigur, și' de la 
multe alte manifestări consumate în 
prezent. La această relație aș dori 
să mă opresc, ea înscriindu-se de 
altfel în complexitatea de rela
ții — și de alte tipuri decît cele ar
tistice — care marchează societatea 
românească de după decembrie 
1989. Sînt întrebat de cîte cineva 
care intră în expoziție pentru cine 
pictez ? și, mai exact, pentru cine 
pictez o astfel de pictură?

Mărturisesc, pus în fața unor ast
fel de întrebări, că nu găsesc cele 
mai simple răspunsuri, adică acele 
răspunsuri care să satisfacă, cel mai 
simplu cu putință, curiozitatea e- 
xistentă in privitorul ultimei mele 
expoziții.

Bine, las la o parte eventualitatea 
unei deficiențe de educație artisti
că a celui ce mă întreabă, dar din
colo de asta — întrebarea în sine 
are doza ei de îngrijorare, în fața 
căreia nici un artist de oarecare 
seriozitate nu poate rămîne indife
rent.

Deci : pentru cine pictez aceste 
tablouri, care, în ansamblul lor au 
un aer de artă oarecum ermetică ?

Răspunsul cel mai simplu se a- 
flă, cred, în intenția care m-a do
minat atunci cînd — acum un an — 
am început să lucrez aceste naturi 
statice: A fost o intenție decurgînd 
dintr-o reacție, o reacție la valul 
ț

de vulgaritate și de dulcegărie care 
se revarsă zilnic asupra noastră, pe 
stradă — mai ales pe stradă — dar 
și în. casă, prin televizor, în suro
gatul de viață politică, mai ales 
parlamentară.

Am știut de la început că pro- 
ducînd aceste naturi moarte, cu gra
dul lor de simplificare, de mono
tonie a motivului, de asprime a cu- 
lorji, voi provoca o atitudine de u- 
șoară respingere chiar din partea 
acelui public care, în general, îmi 
primește cu oarecare simpatie pre
zența constantă în sala de expu
nere.

Nu-i nimic, mi-am zis, nu strică 
— din cînd în cînd — chiar dacă 
îmi contrariez propriu-mi public, 
să-i servesc acestuia și cîte o mo
destă lecție de rigoare profesiona
lă, dar mai ales de nealiniere la 
valul de concesii făcute gustului 
periferic, atît de pernicios pe mo
ment, dar mai ales pe termen lung.

Deci : o suită de tablouri în care 
stăpînește — cu umilitatea lui veș
nică — obiectul care ne înconjoa
ră și în prezența căruia ne regă
sim adesea pe noi înșine, cei atît de 
captivați acum de noile relații in
teresate. Și interesante, la urma ur
mei, de ce să n-o recunoaștem ? 
Deci : Pentru cine fac această pic
tură oarecum austeră ?

Mi-ar place să cred că pentru cei 
care sustrași, o secundă, iureșului 
tranzacțional, au răbdarea să vadă 
că spiritul nostru nu se poate lipsi 
de acea frumusețe riguroasă, necon
cesivă, menită a întreține valorile 
perene ale unei culturi. O cultură 
atît de pusă la încercare în pasa
jul totalitar străbătut dar și în a- 
ceastă tranziție atît de convulsivă.

O cultură, totuși, viguroasă în 
rezistența ei la morbul dispariției.

Val GHEORGHIU



Val GAFTA : 'Sabin Păutza, ai 
părăsit lașul in anul 1984șite-ai 
încumetat să infrunți America, 
Statele Unite, țară in care con
curența pentru un muzician este 
de-a dreptul nemiloasă. Cum 
ai ajuns acolo, cum ai răzbit, 
cum te-ai descurcat ?

Sabin PAUTZA : La vremea 
aceea am fost invitat de guvernul 
american să fac un fel de tur al 
Statelor Unite, timp desapte-opt 
săptămini. cînd am vizitat ira: 
multe orașe mari americane, 
interesîndu-mă. in mod deose
bit. desigur, viața muzicală- La 
sfîrșitul acestei călătorii am ho- 
tărît să nu mă mai întorc. Am 
cerut azil politic in Statele U- 
nite și a trebuit să aștept aproa 
pe șase' luni pînă cind hîrtiile 
mele de la Serviciul de emigra
re au fost rezolvate.

După șase luni am intrat in 
drepturi, adică puteam să lucrez, 
să am cont in bancă, să mă 
mișc oriunde in Statele Unite. 
Prima mea slujbă a fost să cint 
la orgă intr-o biserică, asigu 
rîncfu-mi în felul acesta un ve 
nit suficient ca să pot trăi. La 
doi ani de la stabilirea mea a- 
colo am reușit să-mi aduc și 
familia : soția și cele două fete. 
Ei aveau, chiar de la sosire, 
toate drepturile. Copiii au intrat 
la școală, soția mea a început 
să lucreze la un Conservator, 
unde predă pianul și canto.

V. G. După cum povestești, 
lucrurile par a fi fost destul de 
simple.

S. P. Vreau să înțelegeți... I.a 
început a trebuit să o iau de 
la zero. în momentul în care 
am rămas acolo, vorbeam lim
ba foarte puțin, n-aveam sluj
bă, n-aveam bani, n-aveam casă, 
n-aveam nimic. După doi ani de 

^America, eu mi-am cumpărat 
^irima casă, după două săptă- 
mîni de lucru, mi-am cumpă
rat prima mașină, și acum avem 
al treilea set de mașini noi. pe 
care le-am cumpărat eu și cu 
soția mea. și este a doua casă 
pe care o avem acolo.

V. G. Și numai ca simplu or
ganist la o biserică ai izbutit 
să-ți cumperi case și mașini ?

S. P. Ca organist aveam un 
salar destul de modest. Dar cam 
la un an de cînd mi-am adus 
soția și fetele, am dat concurs 
pentru ocuparea unui post de 
dirijor și director muzical la 
Plainfield, un oraș din Statul 
New-Jersey. învecinat cu New 
Yorkul.

A fost, intr-adevăr, un con
curs foarte greu : pretendenți 
mulți și foarte bine pregătiți. 
Am avut și puțin noroc pen
tru că. după ce am fost selec
ționați șapte dirijori, din trei
zeci și ceva, fiecăruia ni s-au 
dat cinci repetiții și un concert, 
în stagiunea respectivă. Fiecare 
candidat urma să primească o 
notă din partea orchestrei. o 
alta acordată de public și cea 
de a treia de o comisie alcătu
ită din specialiști. Cel care re
aliza media cea mai mare urma 
să ciștige.

V. G. Orchestra aceasta, care- 
și alegea cu atita grijă dirijorul, 
este chiar atit de importantă ?

S. P. Orchestra simfonică din 
Plainfield este cea mai veche 
din Statul New-Jersey și con
certele sale au loc foarte aproape 
de New York. Pe de altă par
te. Statul New-Jersey este mic. 
dar foarte populat și cu o in
tensă activitate universitară, 
culturală, muzicală. în sfîrșit, 
cum spuneam, concurența pen
tru postul respectiv a fost foar
te mare, dar eu am avut pu
țin noroc. De ce ? Repertoriul 
pentru concertele finale era fi
xat dinainte iar noi, cei șapte, 
rămași în competiție, trebuia să 
tragem la sorți data programă 
rii. Mie mi-a căzut, spre noro
cul meu. un program splendid : 
am avut. în deschidere, „Jocu
rile românești" de Bela Bartok, 
pe care le orchestrasem mai î- 
nainte, și le-am dirijat în va
rianta mea. Am mai cîntat ce
ea ce pregătesc acum, după 
8 ani, pentru unul dintre con
certele de la Iași : „Preludiul*  
și „Moartea Isoldei" de Richard 
Wagner, dar atunci, cu o so
listă extraordinară de la New 
York-City-Opera. Iar în partea 
a doua, „Simfonia a IlI-a" de 
Johannes Brahms. Ca reperto
riu, concertul era splendid.

Comisia de experți pusese însă 
ochii pe altcineva : un dirijor 

tînăr. american, foarte bun, care 
mai tîrziu a intrat ca prim-di- 
rijor la o orchestră din Statul 
New York. Orchestra din Pla
infield și publicul au optat în
să pentru mine. în final. am 
fost numit director muzical și 
dirijor la această orchestră, iar 
acum se împlinesc 6 ani de cind 
lucrez cu ei. Sigur, intre timp 
am colaborat și cu alte orches
tre din Statele Unite. Canada. 
Mexic...

V. G. Dacă nu-i simplu sâ 
ajungi să profesezi muzica in 
America, îmi imaginez că și mai 
complicat este să-ți menții 
acolo standardul de competitivi
tate artistică și profesională.

S. P. Da. este adevărat. Dar 
munca mea acolo nu se limi
tează numai la dirijat. Eu de
cid repertoriul, eu decid ținuta

in ieșean din America

SABIN PAlilZA
Cine nu-1 știa pe vremea cînd era locuitor al 

lașului ? Devenise una dintre cele mai populare 
figuri ale orașului. Popularitate determinată de 
muzica sa, dar și de farmecul deosebit al acelui a- 
dult cu fața de adolescent. In curînd va împlini 50 
de ani, fizionomia i-a rămas aproape neschimbată, 
doar o barbă neagră, cu cîteva fire argintii, abia 
dacă lasă să se vadă că timpul a trecut și peste el. 
De cînd nu l-am văzut? De cînd nu «mai este al 
lașului ? De cînd, prin forța împrejurărilor, a devenit 
american.

artistică a orchestrei și tot eu 
trebuie să simt pulsul publicu
lui și deci, spre ce fel de mu
zică mă orientez din punct de 
vedere stilistic. Acolo nu merge 
ca în Europa : decizi tu, fără să 
te gîndești prea mult la public. 
Americanul, dacă nu-i place ce-i 
cînți, nu-ți mai vine la concert 
sau nu-ți plătește subscripția. 
A trebuit să mă acomodez, foar
te repede cu gustul lor, axat pe 
muzică clasică și romantică, 
pînă, cel piuit, la primele dece
nii ale secolului XX. Se opresc 
undeva, la Stravinski și Honeg
ger și bineînțeles, dintre con
temporani, la compozitorii a- 
mericani. cum ar fi Leonard 
Bernstein. Aaron Copland, Ge
orge Gershwin. Cite puțin și 
cu multă grijă. încerc să extind 
acest perimetru stilistic, la care 
ei țin foarte mult, către pre
clasici — intr-un sens. către 
muzica modernă — in celălalt 
sens.

Pe cit îmi stă in putință, pro
gramez și muzică românească 
acolo. Primul meu concert, ca 
director al orchestrei din Plain- 
field, a început cu „Rapsodia a 
H-a“ și prima „Suită" de Geor
ge Enescu. Mai tîrziu, am prezen

tat o lucrare de Pascal Bento-

interviul „Cronicii
iu și. in fiecare an, le ofer cîte 
o compoziție a mea.

Orchestra este bună și mă ur
mează. a căpătat încredere în 
mine. Concertele le dăm în- 
tr-o catedrală imensă, splendidă 
din punct de vedere acustic. Am 
acolo și o orgă cu patru ma
nuale. și am interpretat „Sim
fonia" de Cesar Franck, cu orgă.

In concluzie, orice om, nu 
numai un muzician, orice oțn 
căruia îi place să muncească 
si este serios interesat să se dez
volte. poate să aibă succes în 
America. Nu am întîlnit încă 
nici un român acolo’ care să 

Poporul român 
merită o soartă mai bună

nu se fi descurcat, adică indi
ferent că-i medic sau simplu 
șofer. Incit, orice om harnic și 
doritor să muncească, acolo se 
descurcă. N-aș vrea să se în
țeleagă că oamenii care o duc 
greu aici, nu sînt harnici. Eu 
îi cunosc pe românii mei, dar 
nefericirea a făcut ca noi să 
fim dezavantajați de condițiile 
pe care le-am avut, 40 de ani de 
comunism ș.a.m.d. și de condi
țiile actuale care cer timp ca 
să fie rezolvate.

Din nefericire, țările celelalte, 
Statele Unite, Franța. Anglia... 
nu ajută cît ar trebui să ajute 
România ca să iasă din acest 
impas. Ei încă așteaptă să vadă 
ce se intîmplă. și această aș
teptare nu ne folosește nouă ro
mânilor de aici. Ar trebui să 
aibă mai mult curaj, să inves
tească in România și să o ajute 
să se dezvolte. Pentru că popo
rul român merită o soartă mai 
bună. Noi am fost întotdeauna 
gata să-i ajutăm pe alții și acum, 
cînd avem nevoie de un ajutor, 
acesta intirzie să vină. Nu cred 
că este drept.

în ceea ce mă privește, fac 
ce pot. în momentul cînd am 
aflat de Revoluția din Româ
nia, am organizat recitaluri cu 

prietenii mei români și ameri
cani de acolo, cu Liliana Ciulei, 
violonista, am dat concerte și 
am trimis ajutoare de zeci de 
mii de dolari în România, sub 
formă de medicamente și ali
mente, că așa trebuia atunci, de 
asta era nevoie. Dar cred că 
hjutorul cel mai mare pe care 
pot eu să-l dau, ca muzician, 
este nu atît financiar, cît să 
promovez muzica românească, 
să invit tineri soliști și com
pozitori, ca să facem cunoscută 
arta românească. Pentru că me
rită să fie cunoscută în lume.

V.G. Aici, lucrările tale de 

odinioară : „Jocurile", „Ofranda", 
piesele corale, camerale, de mu
zică ușoară se bucurau de apre
ciere și popularitate. Erai unul 
dintre cei mai creativi și sur
prinzători compozitori. Spujie-ne 
însă ce ai mai scris în acest 
răstimp de cînd ai părăsit lașul.

S.P. La început, m-am orien
tat îndeosebi spre muzica re
ligioasă. Și aici am compus mu
zică pentru biserică, dar în cel 
mai desăvîrșit secret. Corul In
stitutului Teologic îmi cînta, de 
ani de zile, lucrările religioase 
care erau nesemnate, erau ano
nime. Numai eu și prietenii mei 
preoți știam despre cine-i vor
ba. îneît, prima lucrare pe care 
am scris-o acolo, în 1986, a fost 
o Misă, în limba latină, pen
tru un cor fdarte bun de la 
o biserică episcopală. M-am în
tîlnit recent cu dirijorul corului 
de acolo și mi-a spus : Dom
nule, noi nu vrem să învățăm 
altă Misă pentru sărbătorile 
noastre majore, pentru că aceas
ta este cea mai bună pe care 
am cîntat-o cu acest cor, de 
cind lucrez cu ei.

Am mai scris o Misă inspi
rată de muzica negrilor, care 
se cheamă -Ebony Mass” — 
-Alisa de abanos*.  Mai tîrziu. 
ca urmare a colaborării cu un 
grup instrumental, un fel de 
orchestră de cameră de pe lingă 
Universitatea din Trenton, ca
pitala Statului New-Jersey. am 
compus lucrări pentru cvintet si 
pentru septet de suflători, pe 
care le-au cintat in concertele 
și turneele lor prin Statele Unite.

între timp, am devenit mem
bru al Uniunii Compozitorilor 
Americani, se cheamă ASCAP 
— Asociația compozitorilor și 
publiciștilor muzicali din Statele 
Unite.

Cea mai recentă lucrare a 
mea este, tot așa. o comandă 
a unui excelent violist, care 
a fost solistul orchestrei din 
Cleveland și care a înregistrat 
multe discuri cu muzică din 
repertoriul de violă. După ce, 
din întîmplare, a auzit a doua 
Simfonie a mea, mi-a cerut să-i 
compun ceva. între timp, am 
înțeles că soția lui este o foarte 
bună pianistă. îneît am decis să 
scriu un dublu concert pentru 
violă, pian și orchestră, cumva 
unic în literatura de speciali
tate. și această lucrare este gata, 
este pusă în lucru și va fi cîn- 
tată in primă audiție pe 7 fe
bruarie. anul viitor, cu o zi 
înainte de a împlini eu însumi 
50 de ani. fiind și un fel de 
cadou pentru mine.

V. G. Cu toate acestea, nu 
ai adus cu tine in România nici 
partituri, nici înregistrări ale 
muzicii tale.

S.P. Da. asta este o treabă 
care se poate rezolva foarte 
ușor. Ce am adus eu acum este 
material de orchestră, pentru 
că cei de la Filarmonica din 
Iași mi-au dat de înțeles că ei 
nu prea au acces la literatura 

muzicală contemporană și ame
ricană.

Mă aflu acum în proces de 
a-mi înregistra pe compact-dis- 
curi toată muzica mea, inclusiv 
cea care a fost odată înregis
trată aici. Este un proces care 
va dura vreo 4 ani, căci tre
buie să înregistrez vreo 709 de 
minute de muzică. Vor fi șapte 
discuri compact, cu diferite or
chestrații de acolo, dirijate de 
mine sau de colegi ai mei. Cu 
„London Symphonietta" voi face 
un disc la Londra, dar majori
tatea vor fi înregistrate de an
sambluri din Statele Unite. Așa 
îneît va fi simplu să vă trimit 
niște discuri cu lucrările mele.

V.G. îmi povesteai că la re
ședința ta actuală, din orașul 
Locust, ți-ai amenajat un stu
dio muzical. In ce constă și ce 
scop are ?

S.P. Cum îți spuneam, acum 
doi ani am cumpărat a doua 
casă, într-o zonă mai puțin po
pulată, rezidențială, cum con
sideră ei. Și casa asta fiind des
tul de mare, la al treilea etaj 
mi-am amenajat cîteva camere, 
le-am tratat acustic și mi-am 
instalat acolo așa-zisul meu stu
dio muzical. Am tot ce îmi tre
buie : un pian electronic care, 
de fapt, este și orgă, și clave
cin, și orchestră, și tot ce vrei. 
Ij-am conectat la un computer 
foarte puternic, îneît are și me
morie ; tot ce cînt intră acolo, 
a doua zi, dacă vreau, pot să 
ascult ce am. cîntat, îmi scrie 
și notele ori îmi proiectează par
titura pe ecran : orchestră, so
liști, cor, percuție, absolut totul. 
Am posibilitatea să înregistrez 
pe 36 de canale, să mixez și 
să schimb, dacă nu-mi place, 
o notă de acolo... o scot afară 
și bag alta. Instalația este di
gitală. Orice element poți să-1 
scoți afară, să-1 amplifici, să-1 
modifici după dorință. Sigur, nu 
poți să obții de la el și talentul, 
pentru că este doar un instru
ment ca oricare altul.

V. G. Să revenim la con
certele tale cu orchestra din 
Plainfield. Ai avut ocazia să co
laborezi și cu soliști români ?

S.P. Am concertat ci; mulți 
soliști români sau de origine 
română : Liliana Ciulei a cîntat 
de două ori cu mine, acolo ; 
l-am invitat pe basul Ionel 
Pantea, de la Luxembourg; a 
fost și violonistul Șerban Lupu 
și Gabriela Imre, pianista care , 
a studiat la Cluj și acum tră
iește in Statele Unite.

Intenționez să invit acum so
liști buni din România. Sper 
că Dan Grigore va cancerta cu 
mine, in Statele Unite, în sta
giunea viitoare. Am înțeles că 
avem Ia ora actuală. în Româ
nia. tineri soliști, foarte talen- 
tați. pe care nu am ajuns să-i 
cunosc, dar mi-au fost recoman
dați cu căldură : aveți un vio
lonist. Gabriel Croitoru, un vio
loncelist foarte bun. Virgil Ca- 
zacu și chiar aici, la Iași, am 
cunoscut o tinără pianistă. Ra- 
luca Știrbăț, pe care aș fi fe
ricit să-i aduc acolo, să cînte 
în concertele mele.

Aș dori să se mai știe că, 
aceste două concerte de la Iași 
reprezintă un tribut personal 
pentru toți prietenii mei de aici, 
care nu m-au uitat și cărora 
le-am‘purtat întotdeauna o caldă 
amintire.

V.G. Constat că lașul a lăsat 
urme durabile în sufletul tău.

S.P. Este orașul tinereței mele 
și al celor mai buni prieteni. 
Am trăit 20 de ani la Iași, îneît 
orașul acesta m-a adoptat. Bă
nățean fiind, mă consider în 
același timp ieșean, pentru că 
așa am devenit cunoscut de toată 
lumea: compozitorul ieșean
Sabin Păutza. Nu-mi zicea ni
meni compozitorul bănățean Sa
bin Păutza. Deși, bănățenii mei, 
tot așa mă știu, de-al lor.

V.G. Iar acum te-au adoptat 
și americana. Te gindești să re
cii curind in Iași ?

S.P S-ar putea. Nu imediat, 
anul viitor, dar mi-ar face plă
cere. poate, peste doi ani, să 
revin să dirijez din nou orches
tra din Iași.

Consemnat de Val GAFT£



Nici cultura nu se poate 
sustrage crizei economice

■— Ing. I. Amihăiesei, președintele Consiliului Județean 
Iași —

1. Nu este cred nici un. ieșean, cit 
de cît școlit (fie el și... inginer) să nu 
știe ce-a însemnat și ce înseamnă la
șul în cultura națională.

După cum cred că nu este nici un 
ins angajat într.un fel. sa'u altul în 
administrație, care, indiferent de op
țiunile politice, să. nu fie animat de 
cele mai bune intenții față de actul 
cultural în general. Desigur, gînduri- 
le și intențiile bune nu ajung.

în ceea ce mă privește, cu toate 
acuzele care mi se aduc (zic eu gra
tuite) am sprijinit întotdeauna cît âm 
putut instituțiile de cultură și învăță- 
mint, chiar și-n condițiile deosebit de 
grele ale regimului comunist, cînd 
riscurile erau apreciabile.

Imediat după revoluție, în funcții
le care le-am avut, am acordat prio
ritate zero instituțiilor de cultură și 
învățămînt, atît în privința acordării 
unor spații cît de cît adecvate, cît 
și sub aspect organizatoric, și finan
ciar.

Cîteva exemple doar : Centrul 
Cultural Francez, Facultatea de Teo
logie, Academia de Arte, Studioul de 
Radio și Televiziune Iași, Editura „Ju
nimea", redacțiile unor ziare ș.a.

Din puținele fonduri existente s-a 
acordat prioritate în executarea unor 
lucrări de stringentă necesitate la Fi
larmonica Moldova, Muzeul de Lite
ratură al Moldovei, Palatul Culturii, 
Centrul Cultural Francez, ș.a. Desigur 
nevoile de fonduri sînt mult mai mari.

în perspectivă imediată acționăm 
energic — împreună cu Primăria — 
pentru a reda patrimoniului cultural 
al lașului o serie de clădiri repre
zentative, cum sînt: casa N. Gane, 
casa Xenopol, casa Bașotă, . casa Ro- 
setti, seminarul Veniamin Costache, 
ș. a.

2. Atît la nivel central, cît mai a- 
les local, bugetul pe acest an este deo
sebit de sărac, și nu numai pentru 
cultură.

. Pe total an și .județ, bugetul pentru 
cultură are la această dată prevederi 
însumînd 113.4 milioane lei, pe prin
cipalele categorii de instituții de cul
tură, avînd următoarea defalcare :

— biblioteci (județene, municipale, 
orășenești): 10,6 milioane lei ;

— muzee : 46,0 milioane lei ;
— teatre și instituții muzicale : 

50,4 milioane lei ;
— alte instituții și acțiuni de cul

tură : 6,4 milioane lei.
Aceste' prevederi sînt insuficiente 

chiar pentru, cheltuielile curente ale 
următoarelor luni și se impune o su
plimentare imediată a bugetului (în 
curs de legiferare la Parlament)

3. Criza economică la care vă refe
riți afectează societatea noastră pe an
samblu, sub toate aspectele, și, regre
tabil dar inevitabil, nici cultura nu i 
se poate... sustrage.

Sînt de acord că în acest proces 
tranzitoriu de criză economică genera
lizată sînt domenii bugetare prioritare 
ca sănătatea. învățămintul, apărarea și 
desigur cultura, dar, din păcate, toate 
depind sub o formă sau altă de redre
sarea economică generală și nu în ul
timul rînd de. climatul social-politic, 
unde și oamenii de cultură au Un cu-

Cuitura ieșeană si
3 -»

în dorința de a informa 
pe cititorii noștri asupra si
tuației culturii ieșene confrun
tate cu dificultățile perioadei 
de tranziție, ne-am adresat 
factorilor de răspundere din 
administrația locală și con
ducătorilor instituțiilor cultu
rale.

Publicăm in acest număr 
răspunsurile primite pină 
acum.

Paginile revistei rămin des
chise și altor intervenții.

vînt greu de spus.
în aceste condiții, măsuri imediate 

cu caracter spectaculos sînt greu de 
imaginat, nu mai zic de realizat!

Desigur, pot fi aduse importante 
și eficiente îmbunătățiri organizatori
ce, se pot optimiza și cîntări mai bine 
puținele fonduri de care dispunem (u- 
nele pot fi chiar ușor ameliorate), dar 
rezultate mai consistente vom putea 
obține începînd cu anul viitor, odată 
cu promulgarea legii finanțelor locale 
(în. discuție in Parlament).

identitatea orașului. Care 
între credința noastră și

A

Ce s-a făcut deci ca lașul să se bucure 
în continuare de reputația, la nivel 
național, de oraș cultural ?

Mai îrîtîi. expresia „oraș cultural" com
portă multiple interpretări. Nu vreau să 
intru în detaliile unei analize semantice, 
mă voi opri doar la accepția curentă care 
servește drept criteriu de clasificare a lo
calităților : la Iași, putem crede că activi
tatea culturală este prioritară, întrucît ea 
asigură însăși 
este raportul 
realitate ?

Din nefericire, acest 
raport, determinat fiind 
de factorul economic, nu 
este favorabil realității 
culturale. Să nu se în
țeleagă totuși că, la 
Iași, nu există viață 
culturală. Dimpotrivă, 
iar aceasta 

de o parte, meritul celor 
cultural, și. pe de altă parte, meritul cul
turii însăși : ea nu poate fi suprimată de 
adversități, oricare le-ar fi natura.

Aș dori insă, pentru cultura ieșeană, pen
tru cultura românească, o viață ceva mai 
confortabilă, care să o facă să beneficieze 
din plin de avantajele civilizației. Numai 
că acestea sînt strîns legate de starea eco-

este, pe
care produc actul

CRONICII
bugetul de austeritate

1. lașul este recunoscut pe plan național 
ca oraș cultural : în acest sens ce s-a făcut în 
perioada posttotalitară și ce gînduri de ime
diată perspectivă sînt întru susținerea și pro
movarea instituțiilor culturale existente cit și 
a unor eventuale noi instituții ?

2. Care este bugetul pe anul acesta cit și pe 
anul viitor și cum va fi repartizat pe obiec
tive ce țin de actul cultural efectiv ?

3. Ce s-a făcut pînă în prezent și ce vă pro
puneți concret în ideea susținerii depășirii cri
zei economice în care se află cultura și institu
țiile ei cit și pentru sprijinirea oamenilor care 
o slujesc — pictori, scriitori, actori etc. ?

Ne-am propus gesturi 
culturale majore

— Lucian Vasiliu, directorul Muzeului 
Literaturii Române —

1. Din punctul nostru de vedere, reconsti
tuind și regîndind vechea secție de litera
tură a Complexului Muzeal Iași, ne-am stră
duit ca noua instituție, numită MUZEUL 

nomică, iar bugetul de care dispunem nu 
reprezintă nici jumătate din ceea ce ar 
trebui pentru o existență aflată încă foarte 
departe de amintitul confort.

Ce- putem 'face pentru depășirea crizei 
economice ?

In primul rînd, să n-o agravăm adincind 
criza morală.

Să invităm la un mod' de a percepe cul
tura care să fie, în primul rînd, un mod 
măcar mai respectuos, dacă nu întotdeauna 
competent.

La iași, activitatea culturală asigură 
insăsi identitatea orașului
— Maria Carpov, inspector-șef Ia Inspectoratul, pentru 

Cultură al Județului Iași —
Să consolidăm. în general, relația dintre 

cultură și necesitate, să disociem cultura de 
risipă, de aleatoriu, de superfluu.

Să nu refuzăm ideea că pictorii, scriitorii, 
actorii etc., în afară de har, de care nu 
discut, au un mod specific de a munci, da, 
de a munci, și că munca lor trebuie ocro
tită în așa fel îneît ea să se desfășoare toc
mai în specificitatea ei.

LITERATURII ROMANE — IAȘI, să im
pună un nou ritm și suflu celor 12 muzee 
și case memoriale pe care le coordonează. 
Responsabilitățile sînt mari, avînd în vedere 
faptul că gestionăm un tezaur cultural ex
cepțional, care-i insumă pe Dosoftei și Crean
gă, pe Maiorescu și Eminescu, pe Alecsandri 
și Topîrceanu, pe Vasile Pogor și Nicolae 
Gane, pe Costache Negruzzi și M. Codreanu 
pe Otilia Cazimir și George Lesnea etc.

Revista Dacia literară, trimestrial de cul
tură, va apărea, din acest' an, sub egida mu
zeului nostru, precum și a Inspectoratului 
pentru cultură al județului Iași.

Am reînființat Societatea culturală „Ju
nimea ’90“, cu un rol important în susținere^ 
efortului, cultural la Iași.

Depozitele, arhivele, biblioteca, vor fi re> 
organizate în cadrul casei GANE, cu acces 
pentru cercetări. Aici va ființa și Centrul 
de muzeologie literară, care' se adaugă celor
lalte noi departamente create în cadrul insti
tuției noastre. Ar fi multe de spus la acest 
capitol'...

2. în general, onorabil. Ne-am propus să 
gospodărim cît mai bine. în funcție de priori
tăți. bugetul. Solicitări majore : fonduri pen
tru continuarea lucrărilor de restaurare la 
casa ALECSANDRI 
începerea lucrărilor 
NEGRUZZI de la 
casa POGOR.

3. Din perspectiva
găsim cît mai multe și elegante formule spre 
a susține și financiar gesturile culturale 
majore pe care ni le-am propus ide la res
taurarea clădirilor monumente istorice. la 
achiziții de valori patrimoniale). Sperăm 
în sprijinul accentuat al autorităților locale, 
(menționăm, în acest sens, pozitiv, în spe
cial concursul oferit nouă, pînă acum, de 
Primăria Iași)

C.M. SPIRIDON

din Mircești. pentru 
de restaurare la casa 

instituției noastre : să

Alocațiile trebuie acordate 

conform costurilor reale
— Corneliu Calistru, directorul Operei Române —

Cenaclul literar Junimea"

Poezia—semn al existenței
1. Pentru instituția noastră ca. 

și pentru toate celelalte, cel mai 
important lucru l-a constituit 
dispariția autofinanțării în acel 
procent irealizabil de peste 80 la 
sută..

Pe de altă parte dispariția 
constrîngerilor ideologice a per
mis o altă deschidere repertoria
lă cît și o manieră de lucru 
relaxată. nesupusă tensiunii 
generate de stressul „vizionărilor" 
de tristă amintire.

în privința promovării și sus
ținerii instituțiilor de artă cit 
și a înființării de noi instituții, 
acestea sînt probleme ce țin de 
forurile superioare ierarhic : 
Prefectură, ministere etc.

2. Bugetul unei instituții ca 
a noastră se compune din :

a) alocații bugetare ;
c) plan de venituri proprii.
Pentru anul 1992 la punctul a 

■. — primi 73 milioane lei, iar 
i - unctul b vom realiza 2,5 

mil inane lei. Total = 75,5 mili-
- Iei Bugetul pentru 1993 

se află in stadiul de proiect (to
tal 13 milioane) evaluarea fă- 
cindu-se după indicațiile Miniș- 

. - . - ' ■ ' existente in
:: ' — ::::Wc-se că in-
dexările necesare vor fi aplicate 
de către Ministerul Finanțelor.

Din bugetul anual, circa -85 la 
sută reprezintă cheltuieli pentru 
salarii, iar restul de 15 la sută — 
cheltuieli de montare (premiere, 
.refaceri), cheltuieli materiale și 
gospodărești, onorarea unor pres
tări de servicii.

3. în primul rînd .alocațiile 
bugetare trebuie menținute și 
acordate procentual la potenția
lul instituției și la costurile reale, 
în al doilea rînd planul de ve
nituri proprii este necesar să 
dovedească eficiența instituției, 
în acest sens, am procedat la 
mărirea numărului de premiere 
și reluări de titluri : 4 premiere 
în stagiunea 90/91 ; 6 în stagiu
nea 91/92 aici adăugîndu-se și 
primul Festival de Operă și Ba
let Ia Iași. Pentru stagiunea 92/93 
ne propunem realizarea a 5 pre
miere.

în altă ordine de idei prețurile 
biletelor trebuie și ele acordate 
costurilor reale.

în privința sprijinirii slujito
rilor artei Ministerul Culturii 
este în curs de a elabora un sis
tem de contracte care va per
mite o mai mare circulație a 
valorilor precum și o remune
rare cît mai apropiată de valoa
rea și întrebuințarea persona
lului.

Ineditul ședinței 255 a Cenaclului literar 
JUNIMEA a rezultat din faptul că unul din 
cei trei „conducători", respectiv Val CONDU- 
RACHE, a fost și protagonist, lansindu-și „pri
mul și singurul volum de versuri" scris — 
„La belle epoque" (Editura „JUNIMEA". 1992). 
Dar iată cîteva declarații legate de acest eve
niment : „surpriză incredibilă din partea lui 
Val CONDURACHE de a publica o carte de 
poezie — o carte de premiu literar- Lucian 
Vasiliu) ; „mă bucur că a apărut această carte 
la editura pe care o conduc. E o sinteză mira
culoasă a zestrei culturale, făcută însă fără 
ostentație de Val CONDURACHE- (Nicolae 
CREȚU) ; „cartea aceasta e foarte... VAL. Criti
cul literar și eseistul de valoare națională se 
tot lăuda că scrie la un roman. Am învățat însă 
să nu-1 mai cred. Toate poemele cărții sînt 
scrise între 1985 și 1989. Nu cumva Val e un 
nostalgic, punînd titlul LA BELLE EPOQUE 
unei cărți scrise în epoca de aur ? Val e un 
om interesat de viitor, îi plac zodiile, știe să 
le și deslușească. în cartea aceasta se găsesc 
toate minciunile care îl bîntuie pe un poet." 
(Ioan HOLBAN) ; „practic, Val e foarte vul
nerabil în acest moment — un critic care își 
permite să scrie o carte de poezie va fi pier
dut pentru toți, ca poet sau critic" (Dorin Spi- 
neanu) ; „n-am mințit cînd am spus că nu voi 

mai scrie nici o carte de poezie. Am. vrut să 
dovedesc lumii si mie însumi că am existat 
în perioada 1985—1989“ (Val CONDURACHE). 
Lectura „de atelier" a fost asigurată de tînăra 
Cristina POPESCU, despre care, de pildă, pro
zatorul Corneliu STEFANACHE a spus „m-a 
captat în mod plăcut".

Ședința 256 a început printr-o evocare a 
vieții și activității scriitorului junimist Gheor- 
ghe SIQN, de la nașterea căruia s-au împlinit 
170 de ani. După speech-ul d-lui Dan JUMARA 
(muzeograf la casa POGOR), Nichita DANILOV 
l-a prezentat pe „poetul serii" — Volodia 
MACOVEI. ale cărui versuri au produs o dis
cuție tumultuoasă, cu accente polemice. între 
Dan GIOSU. Lucian VASILIU, Dorin SPINEA- 
NU, Corneliu STEFANACHE, Cassian MARIA 
SPIRIDON, Liviu ANTONESEI și Val CON
DURACHE. Invitatul de onoare al ședinței, 
poetul Horia ZILIERU (care tocmai a împlinit 
59 ani), a readus în final discuția într-o albie 
ușoară : „i s-au recomandat lui Volodia mai 
multe lucruri, dar care poet riscă să le ia în 
seamă ?“. în continuare, sărbătoritul a ținut 
un excelent discurs despre condiția creatorului 
în perioada anterioară și a terminat prin re
citarea cîtorva poeme, după care au aplaudat 
pînă și Dorin SPINEANU și Nichita DANILOV.

Cătălin SAVIN



Caragiale surîzînd mihnit tranziției■*  noastre
Profesînd îndoiala în subtextul operei 

sale, Caragiale cultivă în complementa
ritate, ironia, la fel de incitantă și fer
tilă estetic (și etic) în demersul artistic 
de Radiografiere a societății românești, 
de ia debuturile ei de modernizare cu ex
cesele. complexele și antinomiile specifi
ce oriqărui moment istoric de ruptură.

Asemenea etape. în care totuși) imi
tația cu tot potențialul ei de riscuri și 
binefaceri devine motorul progresului cu 
orice preț), generează, confirmin'! teza 
maioresciană a formelor fără fond, fe
lurite discordanțe atît pe plan obiectiv 
cît și subiectiv, adevărată mană cerca.-că 
pentru spiritele satirice și pentru marii 
umoriști.

Inteligența și luciditatea de excepție 
i-au favorizat autorului Scrisorii..., odată 
cu implantarea în realitatea imediată, 
distanțarea critic-comprehensivă de pei
sajul socio-uman al epocii și realizarea 
ridicolului din zonele de întîlnire între 
lumea veche și elementele novatoare. în
că neasimilate. Intrucît nu credea in 
valori și adevăruri absolute și nici in
tr-o eventuală proprie întruchipare a i- 
dealului moral, Caragiale nu și-a asu
mat rolul de instanță supremă de jude
cată. ci. în consonanță cu disponibilită
țile harului său. a preferat să recurgă la 
mecanismele mai subtile și mai eficiente 
ale IRONIEI, capabile să relativizeze va
lorile și să readucă în atenție zicerea 
horațiană : est, modus in rebus....

Din acest unghi al echilibrului clasic, 
l-am redescoperit pe Caragiale în inima 
tranziției noastre, reiterînd cu același zîm- 
faet mîhnit. de observator moralist : Re
formele trec, năravurile rămin.

Spre exemplificare, secvențele urmă
toare, centrate pe titluri dictate de Ac
tualitatea de zi cu zi.

conservatorilor nu-și va putea ascunde 
admirația și reprima cuvinte de laudă 
la adresa cucoanei (o femeie galantă și 
cu dare de mînă) a fruntașului “colec
tivist". organizatorul boicotului, după ce 
aceasta, răpusă de pofte, a trecut o dată 
cu pragul prăvăliei (și peste idealurile par
tidului), ca să-și umple trăsura cu fel de 
fel de bunătăți:

“Uite, d-aia 
oameni cilibii ! 
tețe, nu se mai 
rînd de 
ste !“

noastră" și contrapagina lui Cațavencu . 
“Nu voi... să știu de Europa d-tale, eu 
voi să știu de România mea... Să-și va
ză de trebile ei Europa", vîslim și noi 
in arca salvării naționale spre limanul 
echilibrului pe care curenții veacu
lui și rîsul ponderator al lui Caragiale ne 
vor ajuta să-1 atingem. > •

(„Așa să ne ajute...".)

țuică

îmi plac mie liberalii... 
cînd ' e vorba de delica- 

încape politică. Băiete! un 
la domnii !... fac eu cin-

(Politică și delicatețe)

Nod in papură

“Or. mai întîi și mai întîi 
învață anume că un popor care 
inaihte stă pe loc... ba chiar

fârâ anestezie
romanilor de la care vom fiVorba

moștenit și apetitul gastronomic : Primum 
bibere, deinde...

Nimic nou sub soare

Poetul, criza de hirtie și Sf. Petru

Ex. aripa tînără a partidului L. ar avea 
motive să se simtă flatată, dacă mem
brii ei ar fi astăzi supranumiți amanți 
ai libertății, blazon pe care Caragiale 
îl contestă contemporanului său, bravul ga- 
ribaldian Stan Popescu.

“Stan Pdpescu n-a fost în viața lui 
amant al libertății ! Dacă o clipă ar fi 
fost sincer liberal, astăzi ar avea, nu
mai din chirii și acareturi, 24 de mii 
de lei, venit pe an. în loc de 200 lei pe 
lună din slujbă ! El ! luptătorul pasio
nat pentru libertate, să ajungă la bă- 
trînețe subdirector a ce ? a unui stabi
liment oficial de robie — pușcărie lo
cală !“

istoria ne 
nu merge 
dă înapoi,'

că cu citcă legea progresului este așa, 
mergi mai iute, cu atît ajungi mai de
parte".

Avea dreptate Cațavencu ! Numai cine 
nu înțelege această ineluctabilă lege a 
istoriei, caută nod în. papură Reformei 
noastre hotărîte, care în velocitatea mer
sului ei înainte, nu se uită nici în dreap
ta nici în stingă...

Numai cine e miop și nu are pic de 
fantezie, nu vede decît greutăți și nu 
aude decit sughițuri — incapabil să-și 
închipuie fericirea, edenul de la ... ce
lălalt capăt !

învățăturile 
tre urmașii

lui Ion Luca Caragiale că- 
din presa de "crincehă 

poziție"
o-

— Frumoasă zi ! zice d. Iancu la dejun 
pe iarbă.

— Mai frumoasă nici că se poate ! zi
ce madam Ionescu.

— Asta e zi regală, domnule ! zice d. 
Nae, mijind din cohi. că-i e f. cald.

D. Nae și d. Iancu au chef de glume, 
și madam ionescu a lui d. Nae și madam 
Niculescu a lui d. Iancu rîd de se pră
pădesc de rîs, și d. Nae zice :.

— Prea rîclteți tare... ia băgați de sea
mă să nu...“ (altfel spus, “on ne badine 
pas avec... le roi")

Timp II
A urmat un zăduf regal, prevestitor de 

ceva regal.

Timp III “Deodată o detunătură tita
nică cutremură toate piscurile și o ploa
ie turbată pornește.

— Strașnică ploaie, d-le !
— Teribilă ! zice madam Ionescu.
— Ploaie regală, d-le ! zice d. Nae“.
(Cortina cade • pe : “Apoi, nu ! le po

trivește d. Nae“.
(Gazometru)

Doar irezistibilul, inefabilul etern fe- 
drăgălaș tranzițiile tutu-minin sfidează 

ror timpurilor.

'“O floare, o 
de-abia simțită 
nimic, distilate 
unei femei și 
modulații de 
îneîntător al 
pentru mine 
cibil..."

panglicuță, o deosebire 
între două nuanțe, un 
prin mintea subtilă a 

exprimate prin acele dulci 
voce și prin jocul acela 
luminilor ochilor, capătă, 

cel puțin un farmec indi-

(Five o’clock)
Aura PANA

• Transferul narațiunii în atemporali- 
itea mitologiei permanentizează motive, 
conflicte, eroi simbolici, erori.
Caragiale ne povestește despre neferi

cirea originară a poetului și criza de hîr- 
tie care ar fi zguduit, pentru prima oară, 
bolțile cerești. îndată după "împărțeala 
lumii".

Poetul retardatar căruia “nu-i mai ră
măsese nimic de apucat" a fost miluit. în 
cele din urmă (nu fără înțelegere și sim
patie) de Puterea albastră cu „o cutie cu 
penițe, un clondir cu cerneală și trei 
topuri mari de hirtie". Sf. Petru specia
lizat în intervenții pe lingă Mai Marele 
său. obținea unele rezerve cu care îl a- 
limenta — la cererile care se îndesau — 
pe înfometatul creator. Pină-ntr-o bună 
zi : " — Nu mai pot da de la mine, dră
guță, fără voia Domnului, că lucrurile 
astea le am și eu luate-n primire cu so
coteală... Aide de te roagă singur..."

Și Domnul s-a-ndurat și i-h mai dat po- 
etului — cinci clondire și zece topuri.

Dar cind a vrut să plece Poetul Do
^^nul zice :

__ Ia ascultă, măi băiete, nu mai stri
ca atîta. fă și tu nițică iconomie... vezi 
ce scumpă e acum hirtia !... Partea po
etului)

(Istoria se repetă)
Ritmul secolului s-a schimbat, oame

nii nu mai au răbdare. Timpul nece
sar testării devotamentului politic a scă
zut considerabil. Sînt îndeajuns doi, ani 
(și . ceva) ea să determinăm atașamentul, 
fidelitatea unui membru sau lider 
partid, față de idealurile nobile pe 
re cu patimă le-a îmbrățișat.

“Pleacă, aleargă ! Vîră-te peste tot, 
lume, în localuri publice și oficiale, 
cercuri politice ; scotocește, miroase, 
.flă, află, află !“

Că doar IRONIA este și ea o figură 
de opoziție.

Moftangii în vremea noastră...

Cheia Situațiunii

Acum cind facem alergie la vocabule 
ca muncă, disciplină, ordine, trebuie să 
ne îndreptăm atenția spre alte remedii 
pentru a ieși din impasul in care ne a- 
flăm.

Nae, bunul amic al scriitorului, ne lu
minează asupra cauzelor Crizei, propu- 
nînd și mijloace de redresare sigure și 
rapide :

"... pentru că nu se împacă și numa 
intrigi și la conservatori și la liberali, 
în loc să facă un guvern de coaliție, cu 
toți bărbații de Stat, care să le zică re
gele, mă-nțelegi, serios : vă ordon ca să 
limpeziți situațiunea, fiincă așa nu se 
poate 
ta să

Da,

pentru ca să meargă, ca dumnea- 
tragi încolo și dumnealui încoace..." 
dar...

Primum bibere, deinde...

l-ar fi putut ocoli liberalii, așa 
cereau interesele de partid, în

Cum 
cum o 
plină campanie electorală, pe băcanul 
conservator, cîtă vreme "reclamele" de 
pe geamul prăvăliei sale erau atît de 
ispititoare : ICRI MOIU PRIMA — STRI
DII PROSPEȚI — SOMONU DU RUIN 
etc.“

Liberalii cumpărau prin intermediari, 
băcanul conservator se făcea că nu ob

servă ; mai mult chiar, fidelul adept

Statornicie și credință liberală...

“A ! strigă . atunci ministrul văzînd

de 
ca-

.. . ___...... pe
Costache ușierul, cunoscut pentru nestră
mutatele lui principii liberale ! A ! infam 
colectivist ! tu mi le-ai luat ?...

Astea vă sunt mijloacele de luptă ? 
Notele ! Dă-mi notele !... dă-mi-le îna
poi că te zdrobesc. <

Să n-am parte de ochii mei. Coane 
Alecule ! Să n-apuc să mai văz pe liberali 
la putere dacă le-am văzut măcar !“ 

Accident parlamenta-)

S-ar părea că ridicolul ca și moartea 
pun semnul egalității intre oameni, chiar 
și între un distins parlamentar și un bie’t 
ușier.

“...am onoarea a fi membru la nouă"

Dacă ar trăi printre noi Ion Luca. ar 
avea motive temeinice să ne mai și la
ude, nu numai să ne ironizeze... Ar fi 
avut prilejul să constate ce înflorire cu
noaște la noi spiritul colectivist pe ca
re, paradoxal, abia am așteptat să-1 dez- 
mințim. Ar putea fi mîndru că — : 
înșelat așteptările.

“Spiritul de asociație, trebuie 
statăm cu bucurie, a luat un 
vînt la noi.

Numărul deosebitelor societăți 
pe față sau secrete este astăzi aproape 
incalculabil.

Românul cît trăiește trebuie 
membru în mai multe societăți ; ba ce
va mai mult, sunt români care, chiar 
înainte de naștere, sînt membri în Cor
nelia, societatea mamelor române pen
tru ajutorul mutual de naștere ; iar al
ții chiar după ce mor continuă a fi mem
bri activi în societatea de îngropăciune 
mutuală : în schimbul unei neînsemnate 
cotizațiuni, orice membru, la caz, Doa
mne ferește, de moarte, are dreptul a fi 
îngropat cu muzică".

Prea era amuzat umoristul nostru 
să nu-și coloreze funerar zimbetui.

Și ca să, nu rămină mai prejos de 
cordurile conaționalilor săi : “Ca orice 
mân. am căutat și eu să fac parte din cit 
mai multe societăți. Pînă 
cute, eram membru la

nu î-am

să con- 
mare a-

române,

să fie

ca

re- 
ro-

Inter...

mai zilele tre- 
opt;... astăzi... 
(Românii verzi)

între obsesia lui Farfuridi : “Dacă E- 
aluropa... să fie cu ochii ațintiți asupra 

t

în 
în 
a-

“Eu : Trebuie să mărturisim, cu toată 
părerea de rău. că în 
neori se fură foarte des.

Un optimist rămas în 
foarte blajin) Mofturi !“

Și paradoxul este un 
roniei !

administrație u-

slujbă (zîmbind

mecanism al i-

Haz regal
Sau : „On ne badine pas avec.. le roi"

Timp I “Duminică... Tren de plăcere... 
Sinaia... lume după lume !

O splendidă și generoasa zi de

Dreptul la replică

Starea de amărăciune

varâ.

Stimată Domnișoară Sorina Bălănes- 
cu, intervenția dumneavoastră cea de 
pe urmă, din revista CRONICA, mi-a 
produs pe cîtă amărăciune — pe atîta 
dezgust (silă), descoperind înclinația pe 

o manifestați către calomnie. E 
surse sigure, nu după 
fie zis, eu nu cred că 
e vorba de neștiință) : 
fărădelege, în societă-

care 
bine să știți din 
ureche (în treacăt 
la dumneavoastră 
calomnia este o 
țile civilizate ea este aspru sancționată... 
Și dacă sînteți .atît de interesată de 
pregătirea mea universitară, la mai bine 
de douăzeci de ani de cînd ne cunoaș
tem, puteți apela 
tigioase instituții, 
cut muncind din 
las de pe urma 
mele

Edgar Papu, Vera Călin. Venera 
tonescu ș.a. Ați mai aflat între timp că 
am urmat cursuri post-universitare 
regie In cadrul I.A.T.C. București), sus- 
ținindu-mi examenul de diplomă 
regia spectacolului MARY POPPINS 
(dramatizare de Silvia Kerym) — repre
zentație care a primit premiul Asocia
ției oamenilor de Teatru in 1983.

.Așadar, dați publicității 
Bălănescu. o scrisoare care 
o minciună și pe care apoi 
cu sîrg. Practicați calomnia 
„înaltă societate". Nu mi-aș .. ,... ....... ..
nici în glumă să afirm că studiile dum
neavoastră nu sînt făcute la Institutul 
..Maxim Gorki", ci la școli de faimă 
din Voroșilovgrad sau Kaliningrad..', ș-apoi, 
cb m-ar fi interesat ? Mă gîndesc acum 
la cîte din zvonurile calomnioase, care 
au circulat în ultima vreme pe seama 
mea, au avut ca punct de plecare sta- 

„spirit" !
, undeva, o definiție 
; era prezentată ca 
i și sufletească a 

și, în același timp, 
intimidare în mina

de

cu

Domnișoară 
începe cu 
o dezvoltați 
ca joc de 
fi permis

la arhivele unor pres- 
pe unde eu am tre- 
greu și încercînd să 
mîinilor și priceperii

ătita cîtă este o mică avuție și 
pentru alții. Nu-mi vine să cred că dum
neavoastră nu știți că eu am urmat cur
surile Facultății de FUozofie-Ziaristică 
la Universitatea din București (1954— 
1959), pe care le-am absolvit prin exa
menul de Stat susținut în 1962. I-am 
avut profesori pe : Al. C. Constantines- 
cu, Iorgu Iordan, G.C. Nicolescu, M. 
Cruceanu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga,

rea dumneavoastră de 
Am citit de curînd, 

a calomniei. Aceasta 
o infirmitate psihică 
celui care o practică 
o armă perfidă de i 
celor ce se vor puternici nu prin com
prehensiune și toleranță, în relațiile cu 
lumea, ci prin agresivitate și violență, 
oarecum deghizate.

în încheiere, domnișoară Bălănescu, 
transcriu pentru dumneavoastră și 
tru cei ce mai practică încă jocul 
calomnia, spusele lui Blaise Pascal

„Toate silințele violenței
nu fac de- 

la iveală".

— 1662) :
pot împuțina adevărul. Ele 
cît să-1 scoată și mai mult

Vă doresc o vacanță cu

Iași, 9 iunie, 1992

pen- 
de-a 
(1623 

nu

sănătate și 
mult soare,

A dumneavoastră,

Natalia DĂNAilA



Starea literelor

U-lUUt fantasma lui

A*«roz>

Vai Condurache
văzută de 
ei însuși

Criticul, prozatorul, omul de teatru Val Condu
rache' a surprins multă lume prin publicarea unui 
volum de versuri, La Belle epoque (Editura Juni- 
mea, 1992), despre care el afirmă — cu seninătate 
puțin „jucată", privindu-te însă malițios — ca Ș 
prima și ultima sa carte de poezie. Dacă ar fi sa 
acordăm credit total spuselor sale („am scris a-
ceastă carte pentru a-mi dovedi mie. în primul 
rînd, că trăiesc"), ar trebui să-1 credem ; cu o sin
gură excepție, poemele datează din perioada 1985 
1989, pe care un cititor „credul" o poate lega ime
diat de titlu, stabilind și alte conotații : „la belle 
epoque" („labele poc !", după un cunoscut joc de 
cuvinte din acea vreme), „epoca de aur". S-ar zice 
că Val Condurache e un nostalgic ; și chiar este. 
Dar el se întoarce nu spre un trecut „politic" pe 
care, de altfel, îl contestă, vrîn,d parcă sa-i 
șteargă din memoria sa dar și din memoria 
colectivă, ci spre vîrsta de aur a ființei, cînd to
tul era posibil și cînd totul nu era încă scris. Actul 
de a scrie e identificat cu vîrsta deriziunii. Mai 
întîi este iluzia de a «acoperi teama, spaimele, si 
marea neliniște din fața morții. Oricum. spune 
poetul, textul nu acoperă nimic, ci, mai mult, dez
văluie straturile succesive de spaime, angoase, neli
niști — tot mîlul acesta care face și desface o viată 
de om așa cum a fost. Și chiar dacă poetul desco
peră în scris un act fundamental care îi acordă i- 
dentitate în ordinea ființării, cum zice filosoful (bi
blioteca, mașina de scris, epitaful, înscrisul, scribul, 
cartea, metafora, oximoronul sînt „figurile" discur
sului său poetic), pînă la urmă totul se rezumă (si 
se complică) da a scrie cu alb pe lalb desprq spaima 
încercată în fața treceriii inexorabile a timpului 
— „literă cu literă" scriind „absență, dispariție, 
moarte".

Salvarea — dacă e posibilă — poate veni ,de 
pildă, din ambiguitățile jocului de măști ale clov
nului ; o tonalitate baladescă. o atmosferă de car
naval (Cîntec vesel, Un fel de rondel, Pierrot, Poli
tețe, Procesiunea) structurează figura histrionului, 
proprie oricărui poet născut : el e „August Prostul. 
Pierrot, Arlequin/Colombina, Colombina. Colombi- 
na. / deasupra orașului, pe-un norișor. August Pros
tul, Pierrot, Arlequin".

Secțiunea cea mai importantă a volumului — 
și, poate, cea care dă un răspuns spaimelor poetului 
— e Viața de toate zilele la Iași pe vremea lui val 
conduracne scrisă de el însuși. Se regăsesc aici 
fantasmele Orașului, sufletele vechi de pe ulița co
pilăriei — adică tot acel trecut care se adună in 
splendoarea „frumoasei epoci" ; sînt niște fragmente 
lirice-epice in care cititorul va fi acroșat de 
„unda de șoc" a sentimentelor poetului : toată dis
perarea. toate nostalgiile și toată speranța lui Val 
(care nu răspunde neapărat, în poezie, și la nu
mele de Condurache) se string în „figura" Orașului 
vechi, intr-un chip și, implicit, o identitate ce se 
cer (re)asumate : „stiiicle, borcaaaane, cumpăăăr !“ 
/ „stiiicle, borcaaaane, cumpăăăr ! / „haine veeechi, 
haine veeechi cumpăăăr !“ | „haine veeechi, haine 
veechi cumpăăăr !“7 „geamu-geamu-geaaaamur’le, 
geaaaamur’le 1“ 7 „geamu-geamu-geaaamur’ile. geaa_ 
mur’le !" 7 praful se ridică de pe stradă, un vîntulet7 
venit de sub pămînt, ca din infern, ' ridică poala 
rochiei, mingile coapsa,' leșină umbrele pe pietre, 
se moaie7 gardurile, pereții caselor, oh, capoatele,7 
paharele cu șerbet, după amiezile lunecoase,/ „stiii
cle, haine veeechi. geamu-geamur’le!"' la capătul 
liniei tramvaiul scoate un vaier,7 un cîine adormit, 
o gîscă în praf, un pisoi,7 cucuta, otrăvitoare, mo- 
iăind aromitoare / în umbra aleii, aerul tremură, 
un dric,' merg înainte prapurii și caii, și oamenii, 7 
prelații, moarte de vară, putredă, cosașii 7 țiuie, lă
custele se lipesc de frunze ca7 lumina, „stiiicle, 
borcaaane, geamu-geamur’le", / „geamu-geamur’le !“. 
o nucă se despică7 din coaja ei și cade rotindu-se 
ca o floare / de arțar, ca o elice de aer, curcanul 
se / înfoaie, gușa roșie, penele negre, gîtul / albas
tru ca sîngele înghețat, „stiiicle,7 haine veeeeechi, 
borcaaane, geeeamu — gea..." / laptele din frunza 
copacului, mirosul greu,7 de vară, dricul atît de 
ireal cu steaguri,7 paiața moale, veselă, păpușa vie, 
mortul, lujerii de pe garduri, de pe sîrmele întinse7 
de pe butucii pînă la streașină, cerul7 albastru, al_ 
bastru-alb, un nor pufos,7 într.un colț, ce pastel, ce 
pastel !“. E Stampa finală a cărții unui poet autentic.

Ioan HOLBAN

NICOLAE
TATOMIR

Ca piatră peste piatră pun carte peste carte... 
Astrala piramidă nu va cunoaște moarte.
Sunt mai bogat ca tine, o, Keops ! în cuvinte 
Sacerdotal s-adună viață, nu morminte.

Ar trebui...
Ar trebui să știu ea un paing
Ce flacără-i în plasă, cum s-o sting. 
Ce vise suculente-n ea se zbat,
Ce dulci melancolii prin ea răzbat...

Ar trebui să stau mereu la pîndă 
Cînd pentru mine pînda e osîndă !

împietrire
Clipa de s-ar împietri 
N_ar îi noapte, n-ar fi zi, 
N-ar fi soare, n-ar fi stele 
Nici veciile din ele.

N-ar rămîne niciun dric 
Pentru Marele Nimic 
Dăscălit de-un hierofant 
Din neant către neant.

Bufon la curtea unui 
dictator

Poezia lui Marcel Ion Fandarac. cel 
puțin cea din înger de pază*,  nu pu
tea. categoric, să apară înainte de re
voluție. Eeste poezia unui... bufon la 
curtea unui dictator, cel care l-ar fi 
amintit, printre giumbușlucuri, crime
le pe care le face. Or. cum așa ceva 
e de neconceput, dictatorii neținînd 
nebuni la curtea lor. ei înșiși fiind 
nebuni, această poezie a fost condam
nată la “inexistență". Dar, oricum, da
că e de conceput bufonul ținui dic
tator. M*rce!  Ion Fandarac este acela.

*) Marcel Ion Fandrac, înger de pa
ză și Domnișoara Karma, Editura Co
rida, 1992.

El i se adresează dictatorului cu „im- 
peratorule de fraze cu guși", cu “bă- 
trin duhnind a metafizică și crimă", 

numește "Vai-de-Sine. un împărat 
cu sceptru și coroană de vorbe, ple- 
.Analfabet". 11 acuză 
. 'orbitor iți cere doar să

taci~ pentru că “a-nchis edenul cu 
cfieva chei*:  ii vorbește despre foame 
descre frigul din casă, despre demo- 
iarea bisericilor, despre “mortul cela 
v : *e  mină împinge satul ca-n
sicriu": ride de “ceremoniile (lui) cu 
nme“. de vitrinele orașelor înțesate... 
cu idei : ii arată cu degetul liotele de 
tipa p*" —1 vigiienti străzile „cu cele 
■oui superbe de grotești surisuri evro- 
penești". Și. pentru că așa face orice 
bufon, aceste adevăruri sînt acoperite 
intr-an vtrtej lingvistic strălucitor. în- 
tr-o ftrradă de jocuri de cuvinte, în- 
tr< natrătoare rostogolire bufonardă 
tren.ti să distrugă atenția de la ele. 
pentru altfel, nu ?. pe Immanuel il 
pouMe foarte bine pupa rece... “o 11-
— _r.na botul ei nichelat". Și așa 
e dettutt pedeapsă pentru Immanuel-

- febd simplul fapt
că nrrli simțind zi de zi „A-frica de 
sub frunte*  De aceea, el își spune a- 
desea "Tii cuminte in apartamentul 
trm-jtKul rece Și cere iertare calo- 
riferefcr. la ceasul doisprezece, după 
■mezat nopții, cfod ți se va arăta ca-n 
vis. iar. muza coborîtă din
te-- -— oe versuri ca din cer- 
nica F". pentru că. nu de alta, se crede 
el liber in casa lui. dar “pereții au 
urechi*  sL cine știe, de unde il țin
tește o "stanapsțcâ~ sau chiar o ghi
lotină drept rună ia fericirea pe care 
o caută. In vest, totul e minunat în 
“Valea celor Bri lir cuuiutc" unde mai

Mențiuni critice
există totuși “acest dizident al Marelui 
Circ", sufletul.

Pofta de joc a ultraserioșilor a- 
vangardiști. reactualizată prin taini
ce și "perverse" alchimii psihologice, 
reacție la dogmele “epocii de aur", 
la generația ’80 îl stăpînește pînă în 
vîrful unghiilor pe Marcel Ion Fan
darac. Citate înserate, nume proprii... 
comunizate, rime și repetiții năstruș
nice (gen : “geneze gen gene'au înce
put să se împreuneze'cu ene și să 
creeze diseuzi și diseuze cu priză"), 
o ironie iconoclastă care răstoarnă 
(revanșa poetului), măcar în cuvinte, 
realitatea și valorile, mimarea unei 
constipații academice, care dă expli
cații in josul paginii, citate în limbi 
străine și motto-uri din mari autori, 
o miștocăreală de mahala pe zeci de 
rînduri (“Ah ! dragă, vino pe la mi
ne,și, hai ! să mirosim prea fericiți 
trandafiri shakespeari / cu degetul la 
frunte să ne apărăm de minte, și apoi 
poc ! poc l'să visăm un vis ferice vi
sul cu plutoane de îngeri scoși din 
sublim ca din matrice,7eh, cum am 
văzut, io t'la Mitică la video !“) me
nită să camufleze, ca în Holyday din 
care am citat, un singur vers*P etardă : 
’’t’osay, nothing of cenzor !“ — sînt 
tot atîtea mijloace prin care bufonul 
își face datoria.

, Numai că masca i s-a lipit de chip 
poetului nostru, devenind natura lui 
adevărată : cu aceleași piruete și cas
cade linvistice își adulează el iubita, 
care ciudat de abstractă (în ciuda pre
zenței sale cu nume și chip concret 
în paginile volumului Domnișoara Kar
ma), tocmai pentru că “suportă" su
te de apelative și adjective. Iată doar 
cîteva, dintr-un sac fără fund : eury- 

dice, colombină, jemanfișistă. altistă. ne- 
falistă, circe, eulalie, dodă, monalisă, 
demimondenă, mahșbharată, aldoradă 
ockamistă, girlă, silfidă, mahatmă. nu- 
ligestă. hiperyoană, îngereasă. O iu 
bită cu mîna ”fină/de/adulterină“, ai 

. cărei sîni saltă ca "boingurile în es
cală", o demimondenă care iubește șam
pania și alte băuturi fine băute prin 
dancinguri și night-cluburi și prin a- 
tîtea alte unghere ale unei lumi pan- 
erotizate în așa hal, îneît îi prile
juiește poetului o iconoclastă parodie 
bacoviană : “se-aud iar paturile scîr- 
țîind de-amorul lumii, greu“. Halal >

Mariana CODRUȚ

Odfn/oard

De curînd. Editura Kriterion a 
publicat în idiș un volum de nuvele 
și schițe ale scriitorului ieșean S. 
Fridental. Autorul, lector cu înde
lungată activitate în cadrul Facul
tății. de Filologie din Iași, cu studii 
în domeniul limbilor slave și orien
tale, ni se dezvăluie acum ca un 
talentat prozator, cu un deosebit 
simț al observației.

Pornind de la universul copilăriei 
și al adolescenței sale în tîrgușorul 
basarabean Zgurița, pe care îl evocă 
cu umor liric și cu o mare dra
goste pentru peisajul moldovenesc, 
autorul ne poartă apoi prin lume. 
De la regimentul de infanterie din 
Brașov, la academiile de .studii co
merciale din Anvers. din lumea 
artiștilor plastici parizieni la lașul 
cotropit de ultimul război mondial. 
Deși un fin observator al realității, 
fantezia sa creatoare dă naștere 
unui univers propriu, original, con
vingător.

Bun portretist, subtil analist al 
trăirilor sufletești, el știe să evoce 
sobru, dar pitoresc, peisajul melea
gurilor natale. Stilul său colorat, 
viu, autentic, limba curgătoare, mî- 
nuită cu măiestrie artistică dă aces
tui volum de povestiri un farmec 
deosebit.

Cele 17 nuvele ale cărții fuseseră 
publicate anterior în antologia 
„Scrieri bucureștene", culegeri anu
ale de literatură idiș. Atît cititorii 
cît și critica din țară și străinătate 
au apreciat creația literară a scrii
torului ieșean.

S. Fridental — scriitor autentic, 
original în stil și limbaj. Cartea sa 
— un eveniment.

I. KARA

Contopire
Peste-azururi, uneori,
Trec arcușuri de viori...

Cu Enescu împreună
Pasărea măiastră-i strună.

Numai cintec care nu-și
Uită zborul din Brâncuși...

Contopire și fior
De vioară și de zbor.

Cometa
Smulgîndu-se din legi universale,
Se repezi spre-un glob ieșit în cale
Să-1 spulbere-n neant. înnebunită,
Cometa săgeată o stea tihnită...

Ci cosmosul o prinse-n frîie-astrale 
Mînînd-o iar spre legi universale.

Să intre Eminescu...
Tiraj de milioane pe care să le dărui
Să intre Eminescu în casa fiecărui...

El va rămîne-acolo pe viscol, ploaie, moină 
în vis ca un luceafăr, în suflet ca o doină.

Răsună lerui-ler...
Reverse-se canistre
De ură pe colindă.
O. ce figuri sinistre
Sub ceruri se perindă
Cînd subacelaș cer 
Răsună lerui-ler !

Vitraliul perdelei
Raza de aur a lunii
Trece prin perdeaua de purpură 
De la fereastra poeziei
Lăsînd o dîră de singe
Pe zăpada hîrtiei,

Asemeni razei de soare
Ce trece prin vitraliul catedralei 
Alături de alte șuvițe-n mănunchi 
înroșind lespezile albe
Pină-n pinzele albe
Ale sufletului in genunchi.



Gala recitalurilor dramatice

(Bacău, mai 1992)

In absenta nebunului
5

Ediția din acest an a Calci naționale a recita
lurilor dramatice de la Bacău, desfășurată între 27 
și 31 mai. a fost jubiliară nu numai pentru că era 
a zecea, ci și pentru că se împlineau 20 de ani de 
cind doi critici teatrali de la revista "Ateneu", 
George Genoiu și regretatul Mihai Sabin, au avut 
inițiativa unei asemenea reuniuni teatrale. Gala și-a 
cîștigat. in cele două decenii de existență, un loc 
specific in sistemul nostru 
prin ani de participarea unc 
românești precum Emil Bc 
Sirianu. Olga Tudorache.
dacă ultimele ediții s-au bucurat mai puțin de pre
zența unor asemenea

festivalier. bucurindu-se 
or mari actori ai scenei 
Hta. Irina Răchițeanu 

Mircea Albulescu ș.a. Chiar

tați scenice, fiind 
frecventate mai ales de actori tineri, interesul publi
cului s-a păstrat, astfel că manifestarea iși poate 
urma drumul și in viitor. La actuala ediție au par
ticipat 27 de concurenți de la teatre din toată țara 
și chiar student i de la Academia de artă din Bucu
rești și din Iași. Au fost prezentate recitaluri — 
ca să zic așa — "de toată mina-, unele răspunzînd 
adecvat exigențelor acestui gen de spectacol indi
vidual — cum au fost, de pildă, cele susținute de 
Adriana Trandafir, de la teatrul .Odeon", de Mihai 
Drăgoi de la Teatrul -Bacr.via". de Ida Jarcsek-Gaza, 
de la Teatrul German din Timișoara și de alți cițiva 
concurenți ; altele au fost simple colaje de versuri 
sau de texte in proză care s-au bazat doar pe ta
lentul actorului, fără o preocupare pentru ideea de 
mini-spectacol. fără regie și scenografie și, uneori, 
chiar fără un scenariu unitar, bine structurat în 
jurul unui ax ideatic. Cu asemenea lecturi de texte 
au venit actori ca Marian Despina de la Teatrul Ti
neretului din Piatra Neamț, Bogdan Caragea de la 
Teatrul de Operetă din București. Cornel Miron, de 
la Teatrul din Turda și alții.

■ Am văzut și unele recitaluri pregătite minuțios; 
cu decoruri, cu regie, cu mișcare adecvată, chiar cu 
oarecare atmosferă, dar fără a se implini ca specta
cole din cauza lipsei de har a actorilor sau a unor 
greșite orientări in interpretare. Cazul cel mai evi
dent e al actorului Florin Predunâ, de la Teatrul 
„V. I. Popa", din Birlad. care prin rectalul „Emi- 
nescu e in noi“, ajunge să ofere un exemDlu de cum 
nu trebuie interpretată scenic poezia eminesciană.

Dar să ne oprim puțin asuora recitalurilor bune 
— care au și fost distinse de juriu cu premii și men
țiuni. Am reținut mai întii mini-spectacolul Adri
anei Trandafir — o evocare a marii cintărețe Ma
ria Tănase. Calitatea recitalului rezultă nu numai 
din buna organizare și funcționare a spațiului sce
nic, a luminilor și a excelentei folosiri a muzicii, a- 
dică a cîntecelor Măriei Tănase, interpretate chiar 
de ea, discret dublată de actriță, pe viu, ci și din 
perfecta înțelegere a caracterului și sufletului per
sonajului. pe care Adriana Trandafir ni le dezvă
luie cu sensibilitate și măsurat dramatism. Capa
citatea actriței de a trece cu ușurință de la o stare 
la alta asigură ritm interior și emoție spectacolului. 
Juriul a acordat acestui recital premiul T. la egali
tate cu cel al l'ioricăi Vatamanu de la Teatrul Mic 
din București. Aceasta din urmă a fost răsplătită 
mai ales pentru marea sinceritate și pentru firescul

deosebit al interpretării, pentru fina reliefare a dra
matismului personajelor — în special al celui din 
"Piticul din grădina de vară" de D. R. Popescu. Ce
le două premii întii, în valoare de 20 000 lei fiecare, 
au fost oferite de Centrul Internațional de Cultură 
și Arte “George Apostu" din Bacău și de Inspecto
ratul pentru cultură al județului.

O bună propunere de recital-dramatic a avut și 
Mihai Drăgoi, care a și fost distins cu premiul al 
doilea (în valoare de 15 000 lei, oferit de revista „A- 
teneu“). Acțorul și-a ales texte potrivite tempera
mentului său, pornind de la Tichia cu clopoței de 
Luigi Pirandello, pe care a brodat alte pagini de 
foarte bună calitate dramatică și umoristică ; ex
celent a interpretat el fragmentul intitulat “Dicta- 
fonul". La rîndu-i, Ida Jarcsek-Gaza — distinsă cu 
premiul al treilea (în valoare de 10.000 lei) a reți
nut atenția juriului și a publicului prin tensiunea 
susținută a interpretării dramei unei Medei mo
derne, prin judicioasa punere în valoare a spațiu
lui de joc minuțios compus — calități care au fă
cut să fie ușor depășit de spectatori handicapul pre
zentării spectacolului în limba germană.

O categorie aparte de concurenți au constituit-o 
cei cițiva studenți-viitori-actori, cu atît mai mult 
cu cit unii dintre ei s-au prezentat foarte bine, as- 
fel incit juriul a ținut să-i evidențieze prin cele 
trei mențiuni acordate. Doi dintre ei sînt Ia Acade
mia de artă “George Enescu" din Iași : Vitalie Bi- 
chir, anul II și Radu Octavian Mateescu, anul I. 
Ambii și-au ales texte dificile chiar pentru actori 
cu experiență. Interpretînd un fragment din ‘‘Meș
terul Manole“ de Lucian Blaga, cel dinții a impre
sionat prin capacitatea de a pătrunde esența dra
matismului personajului și de a reliefa cu limpezi
me ideea nobleței tragice a sacrificiului pentru un 
ideal. Mitul creatorului, efemeritatea omului în re
lație cu durabilitatea operei sale au fost revelate 
cu forță dramatică și sens atît printr-o rostire cu
rată și nuanțată, cit și printr-o mișcare scenică de 
o expresivitate particulară ; pantonima sa convin
ge prin plasticitate, ritm și putere de sugestie ; vi
sul lui Manole a fost, din acest punct de vedere, 
un moment emoționant. Cel de al doilea student 
ieșean, Radu Octavian Mateescu, a propus o vizi
une proprie asupra lui Iona, personajul celebru al 
monodramei lui Marin Sorescu. Recitalul său a fost 
lucrat minuțios, folosind doar lumina reflectoare
lor. resursele interioare ale actorului și disponibi
litățile sale expresive care nu-s deloc neglijabile.

De la Academia de teatru din București a fost 
distinsă, tot cu o mențiune, studenta Cristina Bu- 
buruz, din anul IV. pentru recitalul sorescian “De 
la vale din deal" — in care a dovedit naturalețe 
in interpretare și bună înțelegere a textului.

Juriul care a acordat aceste distincții a fost alcă
tuit din : actrița Carmen Tănase (președinte), scri
itorul Ovidiu Genaru, și criticii Ștefan Oprea, Lud
mila Patlanjoglu, Sebastian Vlad Popa.

Cine a citit cronica noastră de anul trecut despre 
ediția a IX-a a galei, își mai amintește, poate, că 
vorbeam acolo despre un “nebun" care a făcut nu 
numai senzație, ci a impus și o anume ștachetă va
lorică manifestării teatrale. Anul acesta am regretat 
lipsa unui asemenea nebun și, în general, a nebu
niei sublime atît de necesară teatrului. In absența 
lor. am fost cu toții cuminți și banali.

în încheiere, un cuvînt bun pentru organizatori 
(Ministerul Culturii, UNITER, Prefectura și Inspec
toratul pentru cultură ale județului Bacău, Centrul 
Internațional de Cultură și Arte "George Apostu", 
Televiziunea Română și Teatrul “Bacovia") care au 
asigurat condiții civilizate pentru desfășurarea galei.

Ștefan OPREA

Val GHEORGHIU : „Evantaiul"

ironici discretă a
(urmare din pag. 1)

tativ. Așa s-a născut la fla
manzi, dar nu numai la ei, 
acest gen extrem de produc
tiv incit Charles Sterlyng, 
conservatorul Muzeului Luvru, 
i-a consacrat un studiu aproa
pe exhaustiv. Marea audiență 
a naturii statice în toate me
diile ține de evidență. Vase 
de argint masiv, cupe bogat 
ornamentate, porțelanuri, fruc
te de tot felul, vînat, flori 
au devenit subiecte autonome 
încă din perioada artei gre
cești, trecînd glorios prin cea 
romană, ajungînd, cum știm 
desigur, pînă la expresiile ei 
cele mai moderne.

Dacă unii au flatat, din 
motive diverse, obiectul, alții 
l-au privit cu luciditate (vezi 
lecția lui Cezanne). în timp 
ce unii l-au demitizat de-a 
dreptul. Cred că Val Gheor
ghiu, expozantul de la Gale
ria Cupola, și-a propus un 
fel persiflant, ă rebours. de 
a trata natura statică. Să fie 
vorba despre o antipatie față 
de obiect sau detașarea lu
cidă față de efemer ? în pre
lungirea lui Cezanne care 
construia imaginea și astfel 
o domina, Val Gheorghiu nu-1 
ignoră nici pe Pallady, fiind 
preocupat de reducerea obiec
tului la adevărata sa dimen
siune, deși îl introduce in
tr-un context cultural. Aso
cierea obiectelor distribuite în 
cadru nu este deloc înțîmplă- 
toare deoarece, dincolo de

lui Val Gheorghiu
viziunea strict plastică, este 
urmărită și intenția comuni
cării poematice. Așadar, obiec
tul poate fi privit ca un por
tret iar viața sa lăuntrică se 
poate mai ușor descifra prin 
relație.

Ca întotdeauna, Val Gheor
ghiu e atent la dozajul cro
matic, la juxtapunerea petelor 
de culoare, la echilibrul for
melor și, mai ales, la subtex- 
tul livresc al nivelului doi 
de lectură. Vag sau decis 
conturate, formele se decu
pează prin alternarea, cum 
spuneam, a tușelor largi, ar
monia ansamblului fiind de
plin convingătoare. In regis
trul culorilor reci, utilizînd 
efecte complementare sau în 
f ame calde, cu tonuri catife- 
ate, deși dens materiale, pic

torul transcrie, de fapt, mici 
istorioare antropomorfizînd 
obiectele. Ceea ce trebuie, de 
asemenea, remarcat vizează 
spiritul colocvial in care ar
tistul tratează motivul. Ne 
aflăm, desigur, într-o conti
nuitate stilistică, dar și de 
atitudine. Ironia lui e dis
cretă, și tocmai de aceea 
cuceritoare. Cred că și prin 
această expoziție — de ce a 
numit-o artistul antipatică ? — 
Val Gheorghiu ne dovedește 
că se află la egală distanță 
între rațiune și sentiment, 
implicare afectivă și maliție 
ca joc al spiritului iscoditor.

Valentin CIUCA

Cartea de teatru

G. lopîrceanu - critic dramatic

Cercetătrcii! ș» criticul de teatru
Constantin Paiu a avut splendida 
inițiativă de a aduna intre coper- 

țile unei car”. • cronicile și articolele des
pre teatru ale poetului G. Topirceanu. Ri
sipite in paginile unor publicații de la 
începutul celui de al doilea deceniu al 
secolului, acestea erau cu desăvîrșire ui
tate chiar și de oamenii de teatru. Cit 
de mare păcat ar fi fost ca ele să fi ră
mas in continuare necunoscute ne dăm 
seama parcurg:nu paginile cărții îngri
jite cu sire și impecabilă competență de 
Constantin Paiu ; ni se relevă personali
tatea. pe cit de discretă pe atit de pro
fundă. a unui critic sevei și aplicat, ex
celent cunoscător al teatrului, scriind cu 
o ușurință cuceritoare care insă nu în
seamnă niciodată ‘uoerficialitate. desci- 
frind metafora teatrală fără a o diminua 
prin analiză rece, ci tratind-o cu delica
tețea poetului de rafinament. Stilul cri
ticului Topirceanu e elegant, colorat de 
ironia și umorul atit de specifice autoru
lui de balade vesele și triste. Criticul e 
la curent cu tot ce e nou in teatrul în
ceputului de secoL atit ca literatură, cît 
și ca artă a spectacolului, in special ca 
artă a actorului, pentru că despre regie 
.se vorbește puțin și neconcludent : dar 
nu pentru că Topirceanu nu s-ar fi pri
ceput să judece actul regizoral in puți
nele cazuri cind o face dovedește acui
tate critică și competență), ci pentru că 
arta regiei era încă timidă, scena fiind 
stăpînită exclusiv de actor.

în studiul care prefațează volumul. 
Constantin Paiu se oprește — cu minu
țiozitatea cercetătorului și cu deschiderea 
criticului de azi, bun cunoscător al fe

nomenului , teatral — asupra legăturilor 
directe pe care Topirceanu le-a avut cu 
viața teatrală ca dramaturg, traducător, 
revuist, slujbaș administrativ și critic, 
dar întîrzie — justificat de conținutul 
și scopul cărții — asupra valorii cu totul 
particulare a demersurilor critice ale 
scriitorului, desfășurate în special în 
paginile „Vieții Românești" și a revistei 
ieșene „Teatrul* 1. Topirceanu a scris des
pre spectacolele Teatrului Național din 
Iași într-o perioadă cind acesta era slu
jit de mari actori și condus cu înțelep
ciune calmă de Mihail Sadoveanu. Re- 
ferindu-se la valoarea propriu-zisă a 
cronicii teatrale semnate de Topirceanu, 
autorul studiului o compară cu cea sus
ținută de Tudor Arghezi în presa bucu- 
reșteană ; iar cind vorbește despre ha
rul critic al poetului, socotind cronicile 
și articolele drept eșantioane ale unei 
„inteligențe artistice11 deosebite, aduce i- 
mediat în sprijinul afirmației sale opi
nia lui Eugen Lovinescu care, referindu-se 
ia Topirceanu, remarca tocmai această 
inteligență artistică „operînd nu doar la 
nivelul beletristicii, ci și în atitudinea 
critică față de teritoriul creativității in 
ansamblu, deci și față de teatru11. în 
consens cu ideea că „esența caracteristi
că a inteligenței rămîne spiritul critic", 
cercetătorul demonstrează, cu textele lui 
Topirceanu pe masă, că subtilul poet era 
critic prin vocație nu numai prin cul
tură și pasiune pentru teatru, că pagi
nile lui de critică sint și astăzi valabile, 
ceea ce înseamnă că ele au atins esența 
fenomenului teatral, care nu se alterează 

niciodată. Opiniile sale privitoare la lo
cul și rolul spectacolului teatral în com
plexul spiritualității naționale sînt iden
tice — zice cercetătorul — cu cele pri
vind arta în general și literatura în 
special, iar dominanta cronicilor drama
tice „vizează importanța acordului armo
nic dintre realitate și ficțiunea artistică, 
nevoia de originalitate, de contribuție no
vatoare in redarea adevărului prin in
termediul imaginii artistice". Criticul nu-i 
indiferent față de înțelesurile morale ale 
spectacolului teatral, dar nu cade nici
odată în didacticism grație abilității sale 
în lansarea ideilor : observațiile îi sint 
rapide, incisive, spirituale, uneori caus
tice.

în ceea ce privește conștiinciozitatea 
profesională, Țopîrceanu poate fi și azi 
uri model : criticul nu concepe să vadă 
un spectacol fără a citi textul și șă scrie 
despre el înainte de a asista cel puțin 
la două reprezentații. Comunicarea spec
tacolului cu publicul e esențială în viziu
nea criticului, eficiența (educativă, cul
turală) a produsului scenic interesîndu-1 
cu precădere, din definiția teatrului fă- 
cînd parte obligatoriu și categoria numi
tă public: „Fără el nu există teatru11.

Antologia realizată de Constantin Paiu 
se dovedește extrem de utilă momentului 
teatral acttial — cind publicațiile de spe
cialitate sînt atît de puține —. dar nu 
numai prin faptul că redescoperă un cri
tic uitat, ci mai ales pentru că acesta 
se dovedește foarte modern și deci fo
lositor culturii teatrale în general și pro
fesioniștilor criticii teatrale în special, ca 
și celorlalți slujitori ai teatrului (actori, 
regizori, ș.a.) care vor descoperi în a- 
ceste pagini idei surprinzător de proas
pete și de actuale despre arta și mese
ria pe care o practică.

Lectura acestei cărți este prin ea în
săși o bucurie, stilul criticului fiind tot 

atît de curat, sprinten, incisiv, colorat 
ca și al poetului.

Șt. O.
* G. Topirceanu ■— Despre teatru : în

semnări și digresii. Antologie, studiu in
troductiv și note de Constantin Paiu, 
Editura Junimea, Iași, 1991.

Strigăt crud
(urmare din pag. 2) 

deu.șa casei primitoare. Dorul și doina 
cînta sub streașină.

4. Ce-aud, însă ? Tunete de tancuri. 
Vine cazacul ou ucazul. Mîini hrăpărețe 
țes, în taină, giulgiu de prigoană si de 
pribegie. Vor să-ți ia piinea și astrul si 
pămîntul-lamură. Pune clopotele să 
bată și vor răspunde țărîna, frunza, 
spinul, spicul și rouă. Lacrima nevăzu
telor stalactite crește munți în grai si 
pravilă. Ochiul văzător al lumii nu ve
de ? Urechea nu aude ecou de ciubotă 
muscală pe timpane ? Sfîrșitul de veac 
se îngroapă, în cădere. în sînge. Maica- 
Țară și-a reluat veghea încordată. Su
fletul său trece pe punți-lactee. soarbe 
apa suferindă de_a nu mai fi despărți
toare de turle, fluier de os si cer a- 
propiat. Cine altcineva să te apere ? 
Oare ? ne este „pecetluită cu ceară casa" 
cea mare. Ori, din „clopote avîntul va 
cădea" prea tîrziu. Să murmurăm. pe 
muntele cu crini, în sfînta îngîndurare 
a magului din Lancrăm : „Seara se-n- 
tîmplă mulcom s-ascuIVîn mine cum tot 
se revarsăipoveștile sîngelui uitat de 
mult".

5. Basarabie, atotbună, fii fiica fap
tei tale !



iințele demonice, bîntuite de neliniști 
metafizice și aspirații transcendente 
își convertesc adesea lăuntrul sfîșiat în 

faptă, participînd la istorie, la o istorie care 
„în începutul său, ca și în sfîrșitul său, este 
spectacolul libertății, protestarea geniului u- 
man împotriva lumii care îl înlănțuie, tri
umful infinitului asupra finitului, eliberarea 
spiritului, domnia sufletului" (E. Todoran). 

Eliberarea din sine prin asumarea istoriei, 
ajungînd pînă la transformarea acesteia în 
psihologie, este consecința al cărei punct de 
plecare trebuie căutat în frămîntările ante
rioare alfe eroilor. Ne referim la eroii din 
„Geniu pustiu" și, în special, la Toma Nour, 
personaj care dovedește reale înclinații meta
fizice, un adevărat demon rătăcitor, alun
gat din patria-i cosmică primară.

Istorie 
și tragic în 
„Geniu pustiu44

Demonii, „cei nenăscuți în timpul lor", 
„cei cu stea moartă", rebeli împotriva voin
ței de a fi, sînt, în fapt, îngeri care și-au 
pierdut paradisul, alungați de divinitate 
pentru că au încercat să-și depășească pro
priile limite, tinzînd spre cunoașterea abso
lută.

In sistemul de imagini peratologice con
flictul acesta este de natură tragică, un 
.conflict care se naște — după D. Popovici — 
între planul superior, al Divinului, și cel 
inferior care cuprinde lumea de valori, al 
umanului.

Există, așadar, în căderea orgolioasă a 
îngerilor o conștiință a tragicului ce se va 
regăsi la eroii eminescieni participanți la 
istorie, ei înșiși „îngeri căzuți".

Ca și Toma Nour. loan, celălalt personaj 
al romanului, „se simte nenăscut la punctul 
acela în timp care ar conveni caracterului 
lui", însă, „sătul și dezgustat de viață," el 
decide a se arunca întreg în curentul timpu
lui căci „în timpi mari (...) e o lașitate de 
a nu fi de nici o partidă". „Timpii mari", 
izbăvitori de sine și de gustul amar acumu
lat prin existență sînt timpii revoluției de 
la 1848, iar acest an este „anul durerii" 
pentru Toma Nour, ardeleanul convins ca și 
Mureșanu, că răul este „pîrghia lumii". 
„Timpii mari", epocile tulburi ale istoriei, 
preferința ființelor demonice (după Goethe), 
generează situații în care subiectul este con
fruntat tragic cu lumea obiectivă, „situații— 
limită" (K. Jasper) ce devin din punct de 
vedere afectiv suferință.

Sentimentul tragicului oa „rău asumat prin 
înfruntarea conștientă a limitei" (G. Liiceanu) 
provine din convingerea că limita nu poate 
fi suprimată. Conștient de identitatea sa de 
„ființă fără stea", suflet apostat și pustiu, 
Toma Nour trăiește înainte de a se angaja 
total în istorie o experiență unică și pentru 
el irepetabilă : aceea a iubirii. Dar, cum 
pentru astfel de oameni valoarea erotică nu 
poate fi absolută, dezamăgirea ce urmează 
elanului inițial are tentă tragică și duce la 
scindarea ființei, la acea „dramă a cugetu
lui", a ireconciliabilității dintre minte și 
inimă.

Intrînd în istorie, Toma se anihilează pe 
sine ca spirit și-și convertește apatia în faptă 
revoluționară, „murind în cer, ca să trăiască 
pe pămînt", dar în fond întîlnindu-se cu 
sine însuși ca libertate, ca existență, ca au
tor de decizii grave, independent de întreaga 
lume (K. Jaspers).

Dezgustul pentru viață al lui Toma, con
cluzia unei meditații în stil schopenhauerian 
asupra răului ca „sîmbure al vieții", ideea 
că „decît un vis searbăd mai bine nimic", 
îl conduc spre implicarea în faptă devenită 
rost al existenței.

Insă nici implicarea faptică nu oferă o 
soluție acestui suflet demonic, căci istoria 
devenită situație limită prin cuprinderea în 
sine a celorlalte (hazardul, vina, moartea) 
este simțită tot ca suferință. Și cum „isto
ria este dreptul la tragic al omenirii" cei care 
o înfăptuiesc vor fi cu atît mai mult perso
naje tragice. Acea „epocă de tranziție" 
(„trăsătura fundamentală a istoriei este fap
tul de a fi tranziție", afirmă undeva K. 
Jaspers) pe care personajele sint conștiente 
că o trăiesc, este in ultimă instanță cadrul 
în care are loc un scenariu tragic unde 
conflictul este de ordin superior.

Devenit din profet al revoluției, înfăptui
tor al acesteia, Toma Nour are conștiința 
„jertfirii de sine" din care reiese sentimen
tul tragicului în „Geniu pustiu". Apatia 
transformată în acțiune duce la faptă isto
rică, văzută ca „produs al diolagului din
tre conștiință și limită purtat pe scena lu
mii" (G. Liiceanu).

Personajele tragice prin definiție, Toma 
și loan sînt fețele demonice ale creatorului 
lor, cel care meditînd asupra istoriei ce 
duce popoarele cînd la înălțare, cînd la că
dere, își face din evenimentele sociale și 
naționale o preocupare constantă, convertită 
în activitate asiduă atît de redacțiile gazete
lor „Curierul de Iași" și „Timpul", cît și 
ca poet, prozator, dramaturg.

Eugenia DRISCU

PRIVITOR CA LA TEATRU

Eminescu inedit
La mijlocul lunii mai. Muzeul Literaturii Române, a lansat 

ultimul număr al revistei MANUSCRIPTUM (1/1991), in care 
sînt publicate 24 poezii „inedite" ale lui Eminescu. După 
cum se pare, momentul este asemănător cu cel din 1902, 
cînd Maiorescu a predat Academiei lada cu manuscrise pe 
care o avea, în păstrare, de la Eminescu. I-am și văzut pe 
unii îmbrăcînd cămașa lui Vlahuță sau a lui Iorga. primii 
„fericiți" care au avut prilejul să salute, entuziasmați, co
moara dezgropată. Și l-am auzit, imediat, pe Vlahuță : 
„Citim și sufletul nostru tresare ca la un glas cunoscut pe 
care demult nu-1 mai auzisem, pe care nu credeam să-1 
mai putem auzi vreodată — glas iubit, glas sfînt. care vor
bește din eternitate". Și mai departe : „Ele (poeziile) vin de 
departe, încărcate de durerile vieții și de misterul morții 
aceluia care a dat cea mai puternică și mai înaltă expresie 
gîndirii românești". Cuvintele lui Vlahuță sînt tot atît de 
adevărate astăzi ca și în 1902, fiindcă, așa cum a spus Iorga, 
Eminescu trebuie cunoscut de către toată lumea, in ultimul 
rînd pe care l-a scris. La entuziasmul de început, nu strică 
un pic de judecată rece, o oarecare rezervă pe care a dove
dit-o Ibrăileanu, față de postume. Să fie. oare, toate cele 
24 de poezii independente ? Putem vorbi, în cazul fiecăreia, 
ca de o lucrare finită ? Ce s-ar fi întîmplat dacă Eminescu 
ar mai fi trăit măcar 20 de ani și ar fi avut răgazul să revină 
asupra lor ? Nu cumva le-ar fi introdus în alte texte, mai 
lungi, anulîndu-le caracterul independent ? Punem aceste 
întrebări întemeiați și pe faptul că 15 bucăți (aproape două 
treimi din 24) sînt foarte scurte, de numai cîte 2 versuri 
(v. pag. 33, 47, 49,) sau de 3 (37), de cîte 4 (27, 43, 53, 92), 
șase (33, 39, 41), șapte (53, 81) sau cel mult opt (27, 33).

Eminescu are, printre antume și poezii foarte scurte. Dar
numărul lor este extrem de redus: una de șase versuri (Se
bate miezul nopții), una de 11 (De cite ori iubito!), două de 
12 (Și dacă ramuri bat in geam și Peste virfuri) și una de 
14 versuri (înger de pază). Nu are, însă, nici una de 4 versuri, 
de 3 sau de două. Pe lîngă toate acestea se mai adaugă
faptul că la cele mai multe dintre ele nu se vede, nu se
poate motiva caracterul autonom, independent. Cine poate 
dovedi că O poveste, spre exemplu, este o poezie de sine
stătătoare și nu ne găsim în fața a două versuri „rupte"

dintr-o bucată mai lungă : O poveste, o poveste cum n-a mai 
fost nici nu mai este,/ Care de frumoasa lumii, lumii însăși 
ii dă veste.

Aceeași observație pentru bucata întitulată Unde-n sălcii 
argintoase: Unde-n sălcii argintoa.se/ Viespii fac faguri de 
miere./ Unde soarele-n tăcere/ Arde-n bolta nouroasă /, căreia 
se vede, foarte clar, că-i lipsește începutul.

Caracterul de „ciornă" al celor mai multe dintre aceste 
poezii se vede din faptul că ele nu sînt finite ; sînt mai 
mult proiecte asupra cărora urma să mai revină autorul 
lor (cf. in modul vechi soarele sună, 29, sau distihul de la 
pag. 33, S-a dus, ori cele trei versuri de la pag. 37). Intere
santă mi se pare informația de sub poezia de la pag. 53, 
Si răsună printre papuri, alcătuită dintr-o strofă de 4 ver
suri și dintr-una de trei. Iată nota editorului : „a doua strofă 
e scrisă cu creion negru, probabil cu> alt prilej", ceea ce 
ne face să credem că poetul putea veni cu un alt adaos, 
intr-o ocazie viitoare.

Mie mi se pare că doar trei, din cele 24 de poezii, au 
caracter independent și acestea sînt : E trist ca nimeni să 
te știe (59) ; O, rămii, rămii cu bine (61) și De pe ochi ți se 
ridică (65).

La poeziile inedite se adaugă și cîteva reconstituiri, între 
care și Mușatin (745 de versuri), publicat, mai înainte, în 
revista „Luceafărul" din 17 iunie 1889, față de care se pre
zintă, acuma, cu unele omisiuni (lipsesc versurile 608-611, 
622—623 ; 641—650 ; 742—751), din care se vede că editorul 
și-a dat seama că locul lor nu era acolo. Se vede, în ace
iași timp, că o reconstituire este mult mai dificilă decît s-ar 
părea la prima vedere. Ne întimpinâ. în MANUSCRIPTUM, 
și cîteva corectări de erori tipografice, dintre care o reținem 
pe cea din versul 304 : „Acu cinci sute de ai" (în loc de ani !), 
în rimă cu erai. Alte erori au rămas necorectate : dinii (v. 50), 
după cum au apărut altele care nu existau în prima redacție : 
miinile (v. 447).

La pag. 132—134 este reprodusă o variantă a Luceafărului 
(24 de strofe, dintre care 11 și anume 1, 4, 5, 6. 9, 13, 18, 
21, 22, 23, 24, sînt preluate, fără nici o modificare, din tex- 
tuf cunoscut al marelui poem).

In privința ortografiei, ar trebui să procedăm la unificare. 
Nu mi se pare potrivită menținerea formelor, duble veșnic— 
vecinică, nici menținerea fonetismului ovăz, cînd Eminescu 
spunea și scria ovăs (vezi Scrisoarea III).
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OF THE MISTS, MANY A
HENDRED
(„Dintre sute de catarge")

by Mihai Eminescu

Of the masts, many a hundred 
Leaving shores so far behind.

How many of them be sundered
By the waves and by the wind ?

Of the birds flying around
O’or the vastness of the Main’s,

How many of them be drowned
By the winds and by the waves ?

Be it luck'you will pursue,
Or th’ideals of thy mind.

They forever follow you
In the waves and in the wind.

Dim for all will be your chaunt,
Your thought ever dim remains, 

They perpetually haunt
In the wind and in the waves.

PRAYER
(„Rugă")

by Mihai Eminescu
As a queen having favoured thee,
We*  all kneel down beseeching thee ;
Raise us and so deliver us 
From all the surges haunting us.
Be thou shield for our defence 
And be thou our salvation’s fence.
Thy so delightful brow 
Incline too upon us. 
So chaste art. mother, thou. 
A virgin ever thus.

O Mary !

We, from the pity of the Lord.
Having on earth a short abode,
Pray to thy holy charity
And to the star above the sea.
Hearken to all our deep complaints, 
Thou who art queen over the saints.
From dark loom, mother, now, 
A light so sweet for us.
So chaste art, mother, thou,
A virgin ever thus,

O Mary !

English version by 
Victor PLOSCARU

Fascinația lecturii

Ediții
eminesciene

Orice bibliotecă ce se respectă și-a 
făcut un punct de onoare din a-și 
constitui colecții integrale și repre
zentative din opera poetului nostru 
național. Ediții princeps, ediții cri
tice, ediții de masă, Opera omnia, 
studii, bibliografii —- iată numai 
cîteva „argumente" pentru o conti
nuă cinstire a celei mai distincte 
dintre valorile spirituale românești.

Credem că nu este lipsit de in
teres să trecem în revistă structura 
colecției de ediții eminesciene, ca 
parte integrantă și ca tezaur ines
timabil din fondul de carte al Bi
bliotecii „Gh. Asachi", una dintre 
principalele biblioteci ale munici
piului și județului Iași. Nu înainte 
de a face însă precizarea că se cu
nosc, după Bibliografia edițiilor 
Eminescu (1879—1989), 616 ediții, 
din care 276 apar pînă la centenarul 
din 1950 și 340 după această dată. 
206 ediții sînt în limbi străine, unele 
bilingve, altele plurilingve, în total 
poetul fiind tradus în 35 de limbi. 
Din edițiile apărute în perioada 
1883—1950, în fondurile bibliotecii 
noastre au intrat 61 ediții, din care 
2 bibliofile. 2 omagiale și 12 in 
limbi străine, iar in perioada 
1950—1989 alte 134 ediții in peste 
1600 exemplare, din care 7 biblio
file și 19 in limbi străine.

Nu lipsit de însemnătate este și 
faptul că instituția noastră posedă 
principalele ediții apărute sub în
grijirea lui Maiorescu. Xenopol, 
Morțun, Chendi, Scurtu, Tonegaru, 
Dragomirescu, Murărașu, Perpessi- 
cius, Rotaru, apoi ediții bibliofile 
ilustrate de Teișanu, Bordenache, 
Ligia Macovet, Boușcă. Cea mai ve
che ediție, lipsindu-ne totuși ediția 
princeps, este cea din 1890 — „Proză 
și versuri", volum editat de MorțUn 
la Iași în vederea obținerii unor 
beneficii destinate construcției unor 
statui. Din edițiile Maiorescu, biblio
teca deține exemplarul apărut în

1920, la librăria Socec, identic cu 
ediția a X-a prezentată de Per- 
pessicius.

Dintre tipăriturile realizate la Iași 
menționăm că în componența co
lecției bibliotecii noastre există 5 
ediții, reprezentative pentru începu
turile editării operei eminesciene, 
acțiune continuată în ultimele de
cenii de editura Junimea. în „Emi
nesciana" au apărut pînă acum 52 
de ample studii care au declanșat, 
după caracterizarea lui Edgar Papu, 
acea „explozie eminescologică" din 
istoria literară românească.

Iată doar o schițare a tabloului 
cu privire la constituirea acestei 
colecții, foarte importantă pentru 
cunoașterea operei eminesciene de 
către cititori, a celui care a rezu
mat o întreagă teorie a Universu
lui într-o strofă memorabilă : „Din 
sînul vecinicului ieri/ Trăiește azi 
ce moare/ Un soare de s-ar stinge-n 
cer/ S-aprinde iarăși soare".

Nicolae BUSUIOC

argintoa.se/


TU IN LUME SA TE-NCHIPUI
La jumătatea secolului al 

XVII-Lea, marele gînditor 
francez Blaise Pascal 
anunța într-o formă cu 

totul originală și impresionan
tă prin adevărul potențial 
conținut, străvechi idei legate 
de condiția omului ea 
parte a Universului in
finit. Captiv între ce
le două infinituri — infi
nitul mare și infinitul mic, 
individul reprezintă el însus: 
o entitate binară. raportat 
fiind la vastele spații obiec
tive sau subiective luate in 
discuție. Cunoscînd sau nu 
logica pascaliană. Eminescu 
realiza, două secole mai tîr
ziu, un poem a cărui struc
tură ideatică se bazează in 
mod fundamental pe așa-nu- 
mita tehnică a „punerii in 
abis" („la mise en abyme*).  
atît de minuțios și de profund 
sugerată de filozoful de la 
Port Royal.

Poemul Melancolie (publi
cat in „Convorbiri literare" la 
1 septembrie 1876) apărea 
într-un concurs de împreju
rări nefast, poetul fiind mar
cat profund de moartea ma
mei și de pierderea postului 
de inspector școlar. Versurile 
sînt pline de sentimentul apă
sător al prezenței morții. ac- 
centuind pesimismul și înstră
inarea ce-1 dominau pe autor. 
Cele două părți ale poemului, 
structurate pe cite trei pla
nuri imagistice, sînt perfect 
echilibrate. I.a nivelul fiecărei 
părți, planurile sînt detașate 
prin restringeri succesive ale 
cadrului; puse apoi in para

llel. cele două părți iși gă
sesc corespondențe fidele, o- 
glindindu-se una în cealaltă, 
după cum vom vedea mai 
jos.

Prima imagine (versurile 1-6) 
este situată pe plan cosmic, 
deci la nivelul infinitului 
mare. care, raportat la ființa 
umană — aici, poetul — re
prezintă totalitatea pascaliană 
(„le tout"). Un crepuscul al 
inimii (J. P. Richard) aduce 
în mod repetat, obsesiv, în 
stările onirice ale poetului, 
imaginea catafalcului din mij
locul unei biserici, ființa 
moartă reprezentîndu-1 chiar 
pe poet însuși, cum se relevă 
în final. Exact aceeași tehnică 

Premiile revistei CRONICA la Festivalul-concurs național de poezie și 
interpretare critică a operei eminesciene „Porni Luceafărul...", Botoșani, 13—14 

iunie 1992 : Adrian Nicolae POPESCU și Marian COSTANDACIIE

se întîlnea în pictura barocă, 
unde artistul își realiza auto
portretul, disimulat într-un 
cadru mai larg și ascuns sub 
aparența unei oglinzi, a unui 
tablou de interior sau a unui 
personaj secundar. La Emi
nescu, biserica este cosmosul, 
plin de fastul ritualului fu
nebru, pe catafalcul norilor 
stînd luna — de fapt o re
flectare în infinitul mare a 
conștiinței poetului. Afirmația 
poate fi întărită și prin alt 
element : simbolul androginie 
sugerat prin imaginea lunii, 
numită metaforic „regina nop
ții și-al nopților monarc", deci 
prin contopirea femininului 
cu masculinul. Mergînd la 
planul corespunzător din a 
doua parte a poemului, vom 
afla ambivalența simbolului în 
conștiința poetului : credința 
și sufletul. Dar, în textul 
biblic elohist, omul e făcut 
„bărbat și femeie" totodată, 
„după chipul lui Elohim", 
rezultînd că și divinitatea — 
aici, imaginea poetului oglin
dită în infinitul mare — era 
androgină. De asemenea, an
droginul reflectă și ideea pri
mitivă a îngemănării Cerului 
cu Glia; idee reperabilă in 
situarea imaginilor poemului 
Melancolie la nivel cosmic și 
respectiv terestru, în cadrul 
celor două părți principale. 
Imaginea artistică figurează, 
de fapt, un analogon al auto
rului ei, el se definește prin 
produsul propriei sale gîndiri.

Totuși, ’ spune Pascal, totul 
înșeală pe om : imaginația, 
simțurile, rațiunea, în vreme 
ce în fața rațiunii noastre 

limitate stă infinitatea cos
mosului. Strivit de imensita
tea naturii, omul iși află su
perioritatea absolută în con
știentizarea propriei sale con
diții : rațiunea face măreția 
omului. Această dublă natură 
umană îl conduce pe Emi
nescu spre recunoașterea pro
priei imagini în oglinzile para
lele între care se găsește. 
Lumea proteică se restrînge 
in ea însăși, trecînd printr-un 
punct de origine ce desparte 
realul, obiectivul, de abstrac
țiuni și visare. Punctul de 
maximă luciditate este echi
valent morții fizice. poetul 
sugerind prin aceasta că trans- 
cenderea către esențele uni
versului și ale individului 
este posibilă numai prin

Spațiul Pascalian în poemul 
„Melancolie"

„Nous ne cherchons jamais, les choses, mais la recherche 
des choses." Blaise PASCAL

moarte.
Al doilea plan al poemului 

versurile 7-16) adincește pri
virea pascaliană către infini
tul mic, prin restrîngerea 
cercului focalizator în plan 
terestru. Aici urmează cău
tarea a ceea ce infinitul mare 
ii refuză omului, in cîmpia 
stinsă și ea de valul rece al 
morții. Flacăra evanescentă a 
vieții scade o dată cu apro
fundarea cunoașterii detalia
te a lumii înconjurătoare : de 
la explozia de lumină side
rală. stingerea ajunge la scîn- 
teieri ale văzduhului, la ruine 
ce lucesc, pentru ca în final 
sâ rămînă doar ca o amin
tire. prin umbra atotstăpîni- 
toare. De remarcat că punerea 
în abis pe cale vizuală este 
dublată de senzații auditive, 
intr-o gradare inversă, către 
amplificarea lor externă, sub 
imperiul liniștii, al încreme
nirii totale, ce supradimen 
sionează realitatea. însă, pe 
măsură ce zgomotele din lu
mea exterioară cresc, ființa 
poetului se rupe de cuvînt, 
pipă la tăcerea pură, iden

tificată de Pascal, cu expe
riența umană totală. Văzută 
la scara cosmică, imaginea 
inițială a mortificării Univer
sului, voalînd presentimentul 
propriei morți în subconștien
tul poetului, se restrînge în 
cercuri concentrice, pînă la 
fixarea în punctul optim — 
biserica ruinată, supusă și ea 
dezagregării implacabile. Ideea 
de descompunere a materiei 
nu apare însă cu sensul de 
putrezire, ci de mineralizare 
sau altfel spus, de aneanti- 
zare a di. în partea a doua 
a poemului, imaginea exte
rioară va apărea răsfrîntă în 
oglinda conștiinței umane, de 
asemenea, concentrată în mod 
gradat pînă la pierderea în 
sine însăși, într-un fel de 
negativ al ideii obiective.

Primul plan al părții a doua 
(versurile 25-26) pornește după 
aceeași logică pascaliană, de 
la ideea credinței omenirii, ca 
nivel maxim de obiectivare a 
unor noțiuni abstracte, ce țin 
de o dimensiune interioară 
fiecărui individ : „Credința 
zugrăvește icoanele-n bise
rici". Este, altfel spus, des
chiderea unei porți'către infi
nitul mic, numit de Pascal 
neant („le neant"), adică „ceea 
ce este lipsit de ființă". Dar. 
la fel cum în primul vers 
deschiderea porții spre infi
nitul cosmic stă sub semnul 
incertitudinii („Părea că prin
tre nouri s-a fost deschis o 
poartă" — s.n.) și aici, cre
dința este numai simbolizată 
prin chipurile pictate pe un 
perete șupus și el ruinării. 
Lumea este pierdută în pro

pria sa inutilitate și neputință 
de a se autodepăși. Poetul 
nu caută (numai) libertatea 
pelerinajului într-un spațiu 
imaginar, ci mai ales confir
marea așteptărilor născute pe 
parcursul acestor explorări. De 
aceea, planul al doilea (ver
surile 27-32) îi îndreaptă toate 
gîndurile spre propria exis
tență, ca oglinda cea mai fi
delă a realității cunoscute. 
Constatarea vine însă ca o 
lovitură ce doboară și ultima 
fărîmă de credință : fiecare 
clipă înseamnă o cădere în 
moarte, o dizolvare totală în 
esența universului etern. Mo
tivul ecleziastului apare și 
aici. „Vanitas vanitatum" — 
totul este deșertăciune, pînă 
și propria ființă, de care poe

tul se detașează ca de un 
lucru străin.

Tradusă în planul conștiin
ței poetului, înstrăinarea fun
damentală a omului față de 
totalitate și față de neantul 
sinelții, reprezintă un mesaj 
al materiei universale, ce se 
cere descifrat. Dar și această 
cale duce către neființă, căci 
în înțelesul său etimologic, în 
limba arabă „sifr" („cifrul" 
oascalian) este numele vidu
lui. care în sistemul numerelor 
corespunde lui zero. Povestea 
pe care poetul o aude poves
tită „ca de o străină gură" 
pune in lumină un paraaox 
fundamental produs de acea 
stare pascaliană de „căutare 
a căutărilor lucrurilor" : lim
bajul este exorcism al vidu
lui, însă „eul tabulator" ex
plorează și reproduce la ne- 
sfîrșit spațiul lui interior, care 
este însuși vidul fascinant. 
„Eul tabulator" relevă și ge
nerează ceea ce încearcă să 
exorcizeze și în această cir- 
cularitate, limbajul se auto- 
anulează, se aneantizează în 
adevărul pe care l-a emanat.

Pentru poet, viața este o rea
litate potențială, dar lipsită de 
semnificație, atit timp cjt ea 
poate fi povestită. De aceea, 
aspectul fabulatoriu al ei de
vine divertisment, esența cău
tată de conștiință în tăcerea 
echivalentă cu moartea. De 
fapt — spune Pascal — diver
tismentul este singura cale de 
a fugi de vidul din noi, care 
ne atrage și ne respinge, în 
același timp. Prin divertis
ment, omul încearcă să uite 
că moartea, mizeria și igno
ranța, atribute care îl carac
terizează, nu pot fi vindecate. 
Poetul este obligat să acceadă 
la acest divertisment, căci el 
reprezintă singurul reper la 
care se poate raporta, atîta 
timp cît nu a dobîndit tă
cerea absolută.

Prăbușirea idolilor de pe 
soclurile lor vine din aceeași 
pătrundere nestăvilită a rațiu
nii umane pînă în esențele 
lumii, acolo unde se poate 
cunoaște sensul absolut al 
vieții, al faptelor umane, re
levate deci ca fragmente ma 
teriale sau abstracte, venite 
din vid, pentru a fi proiectate 
în vid. Totul se concentrează 
în sine însuși, pînă la anu
lare. Viața individului chiar 
pare o repetare a ceva ce 
a mai existat, cineva punînd 
aceeași existență in forme di
ferite, la diverse intervale. 
„Acel ce-mi spune povestea pe 
de rost" nu este însă o ființă 
divină, căci în fond divini
tatea reprezintă pentru fiecare 
reflectarea propriei imagini, 
idealizate, în toposul incert al 
refulărilor. Este doar glasul

MARIAN CONSTANDMHE
Săvirșirea din goliciune
1.
Să fi știut : orb pe dinafară, dar cît de limpede înlăuntru 
simțindu-mi nordul pe creștet, cînd și tăcerea e pîngărită 
prin fructele căzute din lumcnul iertării
Să-mi fi închipuit drumul de femeie sfîrșindu-și bocetul 
lingă trupul meu.
Să fi luminat cu peștii veșmintelor hruba de tăgăduire 
unde mi se îmbălsămează nașterea țintuită intre oasele 
cervicale ale ferestrei.
Cum dintotdeauna ți-a stat trupul înainte aidoma unei pietre
de poticnire.
Ca și cînd l-ai dărui ofrandă abstinenților de ofrande.
Te jeluiesc miinile cînd le așezi la piept ?
Te prevestești cu saturn pe frunte — om obosit lingă focuri 
obosite, chiar nu știai ?
Lasă-i și umbrei putința de a te disprețui, sau consola
E celălalt fără de tine, ești chiar tu cum vei arăta dincolo 
Te temi, că vei dispare de tot ?
Nimic mai hazliu în această gîndire.
Un alt pintec te așteaptă dincolo și-i pregătit să te nască 
din nou, sărbătorești fructul, dar uiți de crucea din lemn. 
Pe întuneric hîrjoana mirilor cit de asemenea e cu horcăielile 
unui muribund.
De o parte solemnitatea clipei, de cealaltă căderea.
posezi sau ești posedat, libația-i aceeași,
Chiar dacă stai neînduplecat tot va trebui să ți se deschidă
O fereastră în trup
Luminîndu-i pe acei care te vor inaugura,
Tăindu-ți cu fierul ombilicul care te mai ține legat de această 
Viață de om obosit,
Lingă care doar umărul ușii paradisului mai tresaltă.

2.
O singură dată să-ți fie milă de tine, o singură dată să te 
privești altfel decît in oglindă
(Dresezi hainele pentru o despărțire fără de lacrimi)
O singură dată să încerci a-ți număra miinile,
O singură dată să greșești și să o iei de la capăt,
(încerci să nu te mai gîndești la cuțit cum la un trup 
preacurat de fecioară)
O singură dată să te petreci pînă ța ușă doar cu pîine și apă 
iar de acolo să.ți faci semne de adio,
O singură dată să te rostogolești pe scări aidoma unei lacrimi 
uriașe,
O singură dată să se prăbușească cele treisprezece ziduri
ale casei tale
Și să nu hohotești.

Trebuia ca apocalipsa să-mi dăruiască cea mai frumoasă 
lecție de pian.

Revelafii în gradina de vară
Tocmai acum ?
Cînd mama descoase de pe trupul tatălui sudoarea morții
Cînd din camera cealaltă aud cum sora mea 
dezmiardă pustiul din pintec
Tocmai acum cînd am terminat de săpat groapa
pentru cei care vor veni din pămînt
Cînd sînt înfiorat
Și nu mai simt plesnind corzile de lut ale miinii mele 
întinsă dintotdeauna depărtării și ceții
Tocmai acum cind descint în evangheliarele nisipului
Locul sărat din inima vulturului
Și-mi șterg miinile de pereții nopții
Simțind cum se retrag ierburile din piepturile

enoriașilor apelor 
Tocmai acum cind sînt gata să beau paharul plin
Să fac schimb de lacrimi cu uneltele reci ale trandafirului
Cind gura pedepsită a șarpelui se pregătește să glăsuiască 
Tocmai acum să mă lepăd de tine
Lazăre
Tocmai acum ?

propriei conștiințe ajunse la 
un nivel superior de intuire 
a adevărului.

Călugării zen parcurg stări 
inițiatice și revelatorii, pri
vind intens spațiul dintre 
două oglinzi oraculare, puse 
față-n față. în oglinda atem
porală a spiritului, poetul își 
vede propria moarte, dincolo 
de care numai rațiunea caută 
revelația. într-o încercare de 
rupere a legilor ce o robesc 
trupului muritor. Rîsul sar
donic „ca de dureri străine" 
se explică așadar prin supe
rioritatea celui care, înțele- 
gînd inutilitatea zbaterilor 
umane de-a lungul existenței, 
percepe de dincolo de moarte 
ridicolul propriei vieți. In 
subtext, trebuie să reținem ca 
pe o „inimă a abisului", ideea 
că rațiunii umane îi este dată 
cunoașterea absolută numai 
prin pătrunderea în moarte, 
ea fiind incompatibilă cu exis
tența fizică, limitată în mod 
inevitabil pe coordonate spa- 
țio-temporale.

Extras prin naștere din in
finitul mic, omul este înghițit 
de infinitul mare, iar lipsa 
mijloacelor de comunicare în
tre cele două toposuri identice, 
exceptînd dimensiunile, este 
atît de perfectă îneît înspăi
mântă. Eminescu intuiește și 

el dubla natură a ființei u- 
mane. dar la el opoziția nu 
cunoaște remediu. Căci el 
nu-și asumă rolul Mediatoru
lui lui Pascal, deși se apropie 
foarte mult de condiția lui. 
El rămîne pînă la sfîrșit în 
captivitatea celor două infi
nituri, ca un contur vag, aco
perit treptat de umbrele vre
mii, definindu-și astfel sub
stanța umană, de care nu se 
desparte. încercarea de re- 
gresie către infinitul mic eșu
ează, deci, omul lovindu-se 
chiar de elementul care tre
buia să-i ofere calea spre 
absolut : propria sa dualitate. 
Sensul punerii în abis este 
tocmai reflectarea imaginii 
universului și a lumii ime
diate în oglinda conștiinței 
individuale, în scopul infir
mării valabilității legilor ei, 
atît timp cît nimic nu du
rează în sine mai mult de
cît prezența vie a ființei 
umane. Pendularea eternă 
între totalitate și neant simbo
lizează mai mult decît neho- 
tărîrea de a accede la um
plerea propriului vid ; ea re
prezintă drumul omului prin 
labirintul existenței, călăuzit 
de firul reîntoarcerii în spa
țiul concret al omenescului.

Adrian Nicolae POPESCU



Toate-s vechi și

Articolele politice ale lui Mihai Eminescu au fost 
considerate, nu o dată, locul gingaș al operei 
sale, unii fiind de opinia că verva pamfletară 

își copleșește obiectul pierzînd din vedere balan
ța binelui și a răului, că atitudinea critică acută 
precumpănește în dauna examenului rece, detașat, 
în fine, că Eminescu gazetarul, prin teoria păturii 
superpuse, ar avea poetice gînduri paseiste, ar fi 
încercat de sentimente xenofobe, ar fi prea de tot 
român, ar judeca economicul și urmările lui poli
tice de pe poziții rasiale sau, și mai rău, și-ar fi 
pus scrisul în slujba susținerii ideologiei partidu
lui conservator. Reacții de un tip sau altul nu au 
fost puține și au împiedicat, în anii noștri, edi
tarea integrală a publicisticii.

G. Călinescu ne-a învățat că satiricul „spumegă" 
de furie și că, de putem trece de ideea că e dez
avantajat prin chiar poziția de satiric care ar pre
supune neapărat părtinire, putem gusta Scrisorile 
cu o desfătare estetică fundată pe contemplarea

nouă toate...

Intermundiu și semibarbarie

Lecția eminesciană 

de deontologie

unui dezechilibru : „Automatismul invectivei pune 
de obicei pe poet în inferioritate morală față de 
obiectivitatea cititorului și cea mai prețioasă sa
tisfacție estetică e conștiința noastră că satiricul 
n.are dreptate, că el spumegă fără reflecție' în 
curată mișcare reflexivă".

Mai puțin estet decît criticul său, gazetarul 
Eminescu nu urmărește delectarea publicului, după 
cum nu caută nici cucerirea, cu pilde sclipitoare 
ori cuvinte inchizitoriale, a adeziunii la principii 
— fie ele și ale partidului în al cărui organ de 
presă își pune semnătura. Principiile sînt fraze, 
statele nu se conduc cu principii de o deșartă ge
neralitate și a căror proliferare duce la demago- 
gizarea și proletarizarea poporului intr-un fals a- 
vînt egalitar. Statele se conduc cu merit și muncă. 
Gazetarul e un mare lucid iar patima, cită este, 
e ținută constant sub control și justificată de fap
te. Toate referirile la „rasă" sînt ale unui om care 
și-a asumat propria ..rasă" (naționalitate), cu bu
nele și relele ei, și care e tentat să stabilească 
ierarhii și să rostească sentințe, după ce a înțeles 
istoria. Nu oamenii — ca evrei, greci, bulgari, țigani 
sau unguri — sînt incriminați, ci fatalitatea care 
îi face să fie cum sînt și să făptuiască ce făptu. 
iesc și pe care, în lipsă de alt nume, gazetarul 
o numește „rasă". în viziune eminesciană, păstra
rea naționalității e echivalentă cu păstrarea uma
nității din om.

Eminescu vede adînc în firea lucrurilor și găsește 
îndărătul pînzei politice grotești a vremii mașină
ria grea, infernală care mișcă micimea omenească 
Departe de a fi o spumegare fără reazim, atitu
dinea gazetarului profund implicat e totdeauna e- 
minamente etică. Articolele din „Timpul" creează 
o imagine apocaliptică, de cataclism moral, a socie
tății românești; țara a devenit „Americă dunărea
nă, țară a nimănui și a tuturor", „ventil de sigu
ranță al relelor sociale din statele vecine" ; aici 
ambitus-ul răului pornește de la frază și se ter
mină trist cu „degenerarea fizică a rasei". Filmul 
societății e caleidoscopic, mișcîndu-se pe varii do
menii și personaje, dar e reductibil la cîteva ca
racteristici : discrepanța între poziția socială și 
munca socială, oportunismul și demagogia, ruperea 
violentă de tradiții. Teoria statului dezvoltată de 
Eminescu, gîndirea sa politică în general au în 
centru ideea de moralitate a legăturii între individ 
și stat, spusă răspicat și aplicată la fenomene so
ciale și economice dintre cele mai diverse. Adre. 
sîndu-se „onorabilei tagme" a puternicilor zilei el 
îi cere : „Fiți economic și social ceea ce sinteți in
telectual și moralicește".

Corpus.ul de articole politice e o fiziologie a 
societății românești, un studiu al apucăturilor ei, 
al înaintării organice a răului din vîrful pirami
dei sociale pînă la cei din urmă membri ai ei. 
Patimile politice nasc în popor instincte, modifi- 
cindu-1 interior și antrenindu-1 intr-o solidaritate 
în rău căreia nu i se mai poate opune, fie din 
neștiință, fie din oboseală. Vremile vechi sînt in
vocate pentru pilda solidarității în bine pe care o 
conțin. Uneori, paradoxul lucește în demonstrații
le gazetarului; este însă atît de organic integrat 
în mersul argumentelor încît cititorul nu poate 
decit să recunoască existența unei „lumi ca nelu- 
mea- la hotarul românesc.

Mergind de la lamento.ul bărbătesc pînă la 
gestul justițiar fără rezerve de invocare a spînzu- 
rătorii. articolele deschid deseori, prin metafore 
știute d.n textul poetic și devenite stele cardinale 
ale mentalității sale, orizontul absolutului, iscat 
din forța punitivă a cuvîntului. întreaga publicisti
că err.i.-ses-zră poate fi considerată o lecție de 
deontologie — a meseriilor de gazetar politic, de 
critic literar, «ie profesor, de parlamentar, de rege.

înainte de a vedea cum anume a în
țeles Eminescu situarea noastră în tem- 
poralitatea lumii de aici, voi aminti 
ceea ce a devenit, pentru cîteva semin. 
ții, o îndelungată obsesie. E vorba de 
sentimentul viețuirii într.o lume vizibil 
diferită de. oricare alta.

în multe feluri a fost înțeleasă acea 
situație de limită a timpului care este 
intervalul, -lumea dintre lumi». Avea 
să apară, la un moment dat, ca singu
rul spațiu locuit de zei, întrucît inter- 
mundiul nu înseamnă o lume bine de
terminată, dar nici o alta opusă ei, ci 
tocmai ceea ce rămîne în afara orică
rei istorii date. Așa gîndeau unii din
tre stoicii vechi și dintre epicurieni 
într-o vreme cînd lumea antică își 
trăia vîrsta tîrzie, crepusculară și 
cînd doctrinele salvării au cuprins spa
ții tot mai largi.

Veacurile creștine au înțeles că in
tervalul stăruie ca desăvîrșit pentru a. 
cele făpturi care nu sînt nici oameni 
și nici zei. Ele stau în vecinătatea 
Creatorului, asemeni naturilor angelice, 
sau cutreieră — prin cădere — lu 
mile date, asemeni naturilor demonice. 
Oriunde le.aî afla, puterea lor rămîne 
imensă deoarece transgresează timpul 
Un interpret ca Vladimir Lossky va 
crede că tocmai acestora le este proprie 
veșnicia care, deși esențial diferită de 
timp, se află totuși printre cele create 
de Dumnezeu. Se va spune, însă, prin 
gînditori de felul, lui Pascal, Nietzsche 
sau Cioran, că intervalul ne este dat 
ca o condiție ultimă. Rămînem cruci
ficați între cer și pămînt sau între ființă 
și neant. Făptura noastră spînzură de
finitiv între Satan și bunul Dumnezeu, 
cu posibilitatea sau cu damnația de a 
participa la fiecare din cele două li
mite numite. Locuim tocmai acest spa
țiu al lui «între», urmînd a da chip 
nedeterminării sau ambiguității totale. 
Nu trebuie să vezi în această răstigni- • 
re, ce se reia cu fiecare dintre noi, vreo 
pricină de disperare sau de orgoliu 
nemăsurat, ci doar o întîmplare dată 
omului pentru totdeauna.

Nu aș fi amintit cele trei chipuri ale 
intervalului dacă ele ar fi singurele 
ce întîmpină în orizontul trăirii sau 
al mentalului moldo-valah. E tocmai 
ceea ce observă Eminescu, anume că 
lumea dintre lumi avea să cunoască 
aici și o cu totul altă formă, mult co
ruptă, esențial decăzută. Nu mai apare 
ca o lume suficient determinată, pro

prie omului in fireasca lui situare 
temporală. Ci este dată, înainte de 
toate, prin intilnirea unor timpuri și 
lumi diferite, a unor serii temporale 
suficient de străine una de alta. în
semnul definitiv al acestui intermun
diu este răscrucea, locul de întretăiere 
a drumurilor șau locul de continuă 
trecere. Iar primejdia sa maximă o 
constituie dificila — dacă nu imposi
bila — așezare a omului în temple, 
carte, edificii, instituții, morală, cre
dință. Și în același timp, nevoia oa
recum blestemată de a relua mereu to
tul de la început.

Față de modul în care temporali- 
tatea socială se constituie în alte părți, 
aici totul pare să fie urma unor te
ribile inversiuni. Întîrziind asupra lor 
cu aproape fiecare fragment publicat 
în «Timpul», Eminescu reface mai 
vechiul topos al «lumii pe dos». Punc
tele cardinale se pierd, căci oameni 
veniți de aiurea, «pături de parve- 
niți și de scursături din cîte.și patru 
unghiurile lumii», își suprapun voința 
de stăpînire într-un alt Babilon al is
toriei. incepînd cu secolul fanariot, ei 
au generat «patrioții de meserie», 
«bunii români» și «reformatorii radicali», 
atît doar că «patriotismul lor se măsoa
ră cu lefuri, cumul, diurne, pensii re
versibile, sinecuri etc.» (Dezvoltarea 
istorică a României, în Opere, IV, 
1938—1939). Apatridul comercializează 
pînă și ultima idee rămasă, cea de 
patrie, devenită și ea între timp un 
alt nume al deșertului ; o strigă asur
zitor în piața publică, știind că are 
cine să-1 audă : «declasații societății 
române», fanarioții românizați și ro
mânii fanariotizați, mijlocitorul între 
aerul de respirat și respirație, terțul 
neexclus care acum exclude, sau cel 
care asigură «mișcarea parazitară» a 
unui timp, cum îi va spune Călinescu 
(1978, 138 sq.). Indiferența lor este ab
solută, ca într-un ținut al nimănui 
(«Ce-nseamnă toate acestea / istorie, 
începuturi, jertfe / în ochii unor oa
meni pentru care România e numai 
din întîmplare o patrie, cărora for
mele ei moștenite nu vorbesc în nici 
o limbă și nu au nici un înțeles ?»).

Spațiul în care se petrec astfel de 
inversiuni nu mai apare ca un edi
ficiu firesc, nu are ziduri ce apără, și 
turnuri îndreptate spre cer, Eminescu îl 
vede asemeni unui interregn, sau mai 
curînd asemeni unui hotel al tuturor

neamurilor și întâmplărilor posibile («ța
ra noastră străveche nu mai e patrie, 
ci un hotel mare, în care un milion 
de străini din cîte.și patru unghiurile 
luipii își dă rendez-vous», cum scrie 
în Partea decorativă a vieții publice). 
Forța unui asemenea spațiu stă in di
simulare și indistincție. Cuvîntul devi
ne echivoc iar fapta se afundă în 
promiscuitate. Cu nedeterminarea sa, 
îți amintește de acea putere a pustiu
lui sub care un rege borgesian îl va 
pierde fără urmă pe celălalt-ul său.

Forma decăzută a intermundiului 
convine întru totul celui pe care Emi
nescu îl numește străin ; străin de- 
patrie, dar ajuns el singur patriot de 
meserie ; străin de idee, dar devenit 
diseminator al noilor idei ; străin de 
comunitate, dar apt pentru orice joc 
politic, ce împinge comunitatea într.o 
parte sau în alta. Tocmai acesta este 
învățătorul întru salvare națională, 
misionarul ieșirii apoteotice din veacul 
de acum, omul roșu («A adormi Ro
mânia prin protestațiuni patriotice și 
a face în același timp, pe cît se poate, 
treburile străinilor, iată trăsătura co
mună a tuturor guvernelor roșii»). La 
distanță de orice tradiție, el aduce 
învățătura nouă despre cum ar putea 
massele să pătrundă cu exaltare într-o 
altă istorie, albă și transparentă, nu 
înainte de a ucide în ele propriul lor
simț istoric. Iar pentru un popor care 
a izbucnit fie și o singură dată in 
istorie, simțul istoric este ultimul lu
cru pe care il poate pierde, întrucît l-ar 
pierde o dată cu zeii săi și cu cre
dința sa. Este ceea ce caută a lămuri 
în Semibarbaria noastră, un text de
finitiv în felul său.

Strălucind în decăderea sa totală.
intervalul trăiește în fele din urmă 
starea de semibarbarie. Atunci are loc
deplina «corupere a unui popor primi
tiv prin viciile unei civilizații străi-^ 
ne». Nimic nu mai amintește de în-™ 
tîlnirea omului cu propriul său cer,
cu ceea ce duce dincolo de el («avem 
numai viciile civilizației pe de o parte.
numai viciile barbariei pe de alta. 
Semibarbari, iată termenul tehnic pen
tru starea noastră»). Ceea ce-ți rămî
ne atunci este însăși traversarea unei 
astfel de lumi intermundiare, trecerea 
deșertului care a izbutit să atingă și
nele însuși. Faptul devine posibil cita 
vreme simțămîntul căderii nu s-a pier
dut definitiv, trezit fiind în șinele a- 
celei comunități care tinde a se re. 
cunoaște printre celelalte. Căci nu in
tervalul propriu-zis, ca lume între 
lumi sau chiar ca lume pe dos, con
stituie răul timpului, ci mai curînd 
pierderea oricărei diferențe prin care 
șinele unei comunități se anunță.

Ștefan AFLOROAEI

_________________________ ___ 1

Melancolic
Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă, 

Prin care trece albă regina nopții moartă.

O, dormi, o dormi, în pace printre făclii o mie 

Și în mormînt albastru și-n pînza argintie, 

In mausoleu-ți mîndru, al cerurilor arc, 

Tu adorat și dulce al nopților monarc !

Bogată in întinderi stă lumea-n promoroacă, 

Ce sate și cîmpie c-un luciu văl îmbracă ;

Văzduhul scînteiază și ca unse cu var 

Lucesc zidiri, ruine pe cîmpul solitar.

Și țintirimul singur cu strimbe cruci veghează,

O cucuvaie sură pe una se așează,

Clopotnița trosnește, în stîlpi izbește toaca, 

Și străveziul demon prin aer cînd să treacă, 

Atinge-ncet arama cu zimții-aripei sale 

De-auzi din ea un vaier, un aiurit de jale.

Biserica-n ruină

Stă cuvioasă, tristă, pustie și bătrînă,

Și prin ferestre sparte, iprin uși țiuie vîntul — 

Se pare că vrăjește și că-i auzi cuvîntul — 

Năuntrul ei pe stîlpii-i, păreți, iconostas,

Abia conture triste și umbre au rămas ;

Drept preot toarce-un greier un gînd fin și obscur, 

Drept dascăl toacă cartel sub învechitul mur.

Credința zugrăvește icoanele.n biserici — 

Și-n sufletu-mi pusese poveștile.i feerici,

Dar de-ale vieții valuri, de al furtunii pas 

Abia conture triste și umbre-au mai rămas, 

în van mai caut lumea mi în obositul creier, 

Căci răgușit, tomnatic, vrăjește trist un greier : 

Pe inima-mi pustie zadarnic mina-mi țiu, 

Ea bate ca și cariul incet într-un sicriu.

Și cînd gîndesc la viața-mi, îmi pare că ea cură 

încet, repovestită de o străină gură.

Ca șijcînd n-ar fi viața-mi, ca și cînd n-aș fi fost.

Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost 

De-mi țin la el urechea — și rid de cîte-ascult 

Ca de dureri străine ?... Parc-am murit de mult.

(„Convorbiri literare", X(, 1876, 1 septembrie, nr. 6)

Irina ANDONF



Valerin Stancu — Stimate 
domnule Michel Sadanowsky, 
stnteți conducătorul și, in ace
lași timp, cel mai vechi mem
bru al trioului care a incinta! 
sujetul sutelor de ieșeni aflăți 
in sala Filarmonicii „Moldova" 
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2V;-S- Ștîl-- - - trecerea intre 
diferitei? pasaje ale concertelor
pub-xul neavizat aplaudă; ni

intimplat frecvent. in țări
retență. arest lucru. Ei bine

îici măcar o singură 
s-a aplaudat cind nu 
Asta vorbește foarte

.a

ir’j.t cespre educația si căldu
ra publicului. Cu-atit mai mare 
a f st bucuria noastră pentru 
că.samasa prună*  ce ne-a fă
cut-o publicul, cu cit ne-am dat 
seama că e cunoscător. In plus 
pot afirma din toată inima că 
e un public foarte sensibil, cu 
care am putut comunica. în- 
tre scenă și sală s-a creat o 
punte spirituală, iar publicul 
ieșean a resimțit, a retrăit tot 
ceea ce am vrut noi să-i ofe- 
rin.

vă asigur că publicul 
larg nu s-a putut documenta 
asupra valorii trioului <in presa 
franceză afirmații de genul .emi
nentul chitarist,-, .reputație in
ternațională". .rirtuzitatea inter- 
pre.a.ită" cu apărut m nwd 
frecvent!. Din publicațiile fran
ceze n din afirmațiile dumnea-

certal
— O. dar sint mult prea multe’
— Citeva măcar.
— Știu eu ?! Stockholm. Ham

burg. Mayence. Heidelberg Buda
pesta. Belgrad Ankara. Istambul. 
Alger. Oran. Casablanca. Taneer. 
Rabat Taipei. Seul Tokyo. Ky
oto. Kuala Lumpur. Porto. Bang
kok. Toumai. Bruxelles ș mul
te. multe altele—

— La care, evident, se adau
gă orașele franceze. V-am rugat 
sc le enumerări, intrucii « fap
tul că ați susținut aritea con
certe și turnee constituie un semn 
al valorii trioului. In comparație 
cu orașele amintite, cum găsiți 
lașul ? ,

— îmi este foarte greu să mă 
pronunț, deoarece in afară de 
aeroport, hotel și Filarmonică 
n-am cunoscut nimic altceva. îmi 
pare nespus de rău, întrucît am 
auzit multe despre acest oraș. 
Dar programul nostru a fost atît 
de încărcat, incit n-am reușit 
să vizităm nimic în Iași, iar 
mîine deja plecăm. Cum însă 
vom reveni pentru „Sărbătoarea 
Muzicii-, vom avea atunci timp 
destul, cel puțin așa sper, să-1 
vizităm și să ne împărtășim im
presiile.

— Fiți atent! Promisiunea 
dată...

— E datorie curată; știu !
— De altfel, vă asigur că veți 

avea ce vedea. Bisericile lașu
lui, monumentele și parcurile 
sale iți pătrund in suflet pen
tru totdeauna.

— Sînt convins că mă vor im
presiona și pe mine cind voi

INVITAȚII <LVII!IJUJI CULTIIRAL I9AMI7 DIN IAȘI
reveni și le voi vedea.

— De cind ființează „Trioul 
de chitare din Paris" ?

— Din 1984.
— Ați avut mereu aceiași par

teneri ?
— Nu. în actuala formulă sîn- 

tem doar de doi ani.
-- Partenerii dumneavoastră 

in formație fiind...
- Doi tineri interpreți Toshiji 

Ishii și Thierry Lebre, care au 
un comportament profesional ex
traordinar, un simț muzical de
osebit și o educație muzicală 
solidă, sistematică. Eu am cău
tat întotdeauna parteneri care să 
aibă și dorința și voința de a 

„TRIO DE fiWTARES DE PARIS- - - -
IN INTERPRET FĂRĂ IDEAEEL PERFECȚHNI1 

TREBUIE SĂ RENUNȚE
— interviu cu domnul Michel SADANOVSKY, conducătorul trioului —

erogresa, progresul fiind elemen
tul cel mai important pentru ac
tivitatea unui interpret, consti
tuind maniera ideală a compor
tamentului său. Aceste calități 
ale partenerilor mei ne permit 
să ne înțelegem foarte bine.

— Dar sînt mai tineri decît 
dumneavoastră, nu ?

— Da. Thierry are 33 de ani, 
iar Toshiji. 29.

— in timp ce dv. ?
— 42.

în acest caz, diferența de 
virstă nu constituie o barieră 
in comunicarea de care vorbeați 
și de care aveți atita nevoie în 
sudarea unui trio ?

Nu. pentru că există și res
pectul. Față de experiența mea 
ca interpret și față de activita
tea mea ca profesor. în prezent 
Toshiji e studentul meu, Thi
erry mi-a fost student, și cind 
trebuie să redevin profesor, sînt 
profesor. Nu există absolut nici 
o problemă în această privință. 
De altfel, nu prea sînt obligat 
să fac uz de această autoritate 
profesională. E drept că uneori 
există fragmente în care le ex
plic ce nu merge, cum trebuie și 
la ce trebuie să muncească, iar 
ei înțeleg și-mi urmează sfatu
rile. E vorba de fapt de o colabo
rare. in care eu îi fac să în
țeleagă necesitatea de a munci 
cit mai mult în meseria noastră, 
iar ei muncesc pe brinci. Și 
știți de ce ? Pentru că ei socot. 
ca si mine, că rezultatele trioului 
sint cele mai importante. Aces
tea trebuie să fie perfecte. Un 
interpret in care nu există ide
alul perfecțiunii, trebuie să re
nunțe la meseria sa.

— înțeleg cm ațtrmațtue ae 
mai s*s  că spectacolele vă sint 
necesare pentru autoterifîcarca 
procesului de care aminteați.

_  Exact. Soectacc-lele. turne
ele sint ca niște oscilografe ce 
înregistrează rezultatele muncii 
noastre. Deci întreprindem tur
nee și ca să ne autoverificărr.. 
asa cum ați sesizat dar și ca 
să demonstrăm publicului ■ și 
nouă ’ că sintem buni profesio 
nisti. ca să arătăm ce știm. Tur
neul e deci o confruntare ne
cesară in dublul sens pe care 
l-am arătat.

_  Dar nu e prea obositor ?
— Asta ne e meseria. Ieri de 

exemplu ne-am culcat la ora unu 
după miezul nopții, ne-am trezit 
la cinci azi dimineață, călătoria 
a fost extrem de obositoare pînă 
aici, seara am avut concertul...

— Iar astăzi vă culcați... mîine!
— Exact I
— Dar mîine cel puțin vă veți 

putea odihni.
— Vă înșelați făcînd o astfel 

de afirmație. înseamnă că nu 
cunoașteți ritmul pe care-1 are 
de obicei un turneu : mîine vom 
cînta la București, poimîine vom 
concerta la Cluj, iar răspoimîi- 
ne la Timișoara. A doua zi după 
concertul de la Timișoara tre
buie să fim la Paris.

— înseamnă că am avut drep
tate ceva mai înainte: este ex
trem de obositor ceea ce faceți.

— Dacă am avea timp și de 
distracții, nu ne-am mai putea 
face meseria cum trebuie ! în 
viață trebuie să-ți alegi propriul 

drum, care implică, evident, și 
sacrificii.

— De-a lungul discuției noas
tre v-ați referit de mai multe 
ori la „meserie", dar, după opi
nia mea, întărită astă-seară și 
de aplauzele publicului, ceea ce 
faceți dumeavoastră c artă, artă 
adevărată.

— într-un alt mod n-ai putea 
să trăiești ca un muzician pro
fesionist. Foarte mulți muzicieni 
extrem de valoroși s-au pierdut 
în anonimatul unor orchestre 
oarecare, tocmai pentru că și-au 
pierdut idealul perfecțiunii, do
rința de a munci, de a cînta, 
și de a se perfecționa mereu.

In meseria noastră, trebuie să 
lucrezi și să trăiești intens, să 
colecționezi multe din emoțiile 
vieții, pe care apoi să le redai 
publicului atunci cind cînți. Și 
nu poți să redai decît ceea ce 
ai primit și cunoști. înțelegeți, 
deci, de ce este extrem de im
portant să trăiești atît de intens 
și să muncești atît de mult pen
tru a-ți ridiffia nivelul profesio
nal. Aceste două coordonate la 
care m-am referit formează îm
preună viața noastră.

— Mi-ați spus că Toshiji e 
unul din elevii dumneavoastră. 
Unde vă desfășurați activitatea 
ca profesor ?

— La Paris.
— Și in timpul turneelor ?
— Cînd călătoresc ca solist 

sau ca membru al „Trioului de 
chitare din Paris”, beneficiez de 
această posibilitate de a preda 
care în învățămîntul din Occi
dent se numește „master-clas". 
Așa am procedat în China, Co
reea, Japonia, la Bruxelles, Roma 
etc. Dau aceste lecții în calitate 
de master-clas din punct de ve
dere strict tehnic, abordînd însă 
și domeniul ideilor muzicale.

Ținind cont de faptul că 
atit de mulți ieșeni au fost pre- 
zenți la concert, vreți să le trans

FETE DE LA MUSIQUE (SĂRBĂTOAREA MUZICII)
DIMANCHE, LE 21 JUIN

Sibhoteca Centrală Universitară
(Aula), 17h
„CANTORES AMICITIAE* 4
de 1* Academie d'Arts „G. Enescu" -ași

I Recital de pieces chorales roumaines et fran- 
I raises.

Sala Sporturilor, 20 h
ROCK-R AP-JAZZ-ROCK-FLNK
IIOLOGRAF
CELELALTE CUVINTE
KAPPA
INCROY ABLE JUNGLE BEAT — jazz-rock 
funk franțais
F.T.V. — rap francais
LIONEL D et DEE NASTY — rap francais

Filarmonica „Moldova”
din lași, 19h
L MICHEL SADANOWSKY ET LE TRIO 

DE GUITARES DE PARIS
(1-er Prix du 22-eme Concours International de 
Guitare de Paris)

E. Grieg, D. Reinhardt, A. Vivaldi, Paco de 
Lucia, J.-S. Bach, D. Brubeck, A. I. Khat- 
chaturian.

II. MILOSZ MAGIN — pianiste et 
compositeur

Sonatine en trois mouvements
Tocatta
Images d’enfants
Triptyque

Opera Română din lași, 21 h
„Vision d’amour“

Spectacole real Me par l’Opera Roumain de 
Iași en collaboration avec l’acteur Radu Duda.

miteți citeva cuvinte prin inter
mediul revistei „Cronica" ?

- Știu că repet o afirmație 
anterioară dar vă rog să mă 
credeți că sînt uimit și emoționat 
de felul în care ne-au primit, de 
numărul rrțare de auditori și 
sper că la solstițiul de vară vor 
fi și mai numeroși la „Sărbă
toarea Muzicii”.

Vor fi dacă le vor permite 
sălile, întrucît, ați văzut, la Fi
larmonică sala era arhiplină.

— Da. și asta ne-a emoționat. 
Ne aflăm pentru întiia oară în 
România și sîntem ’de-a dreptul 
fericiți ‘ că am fost primiți în 
asemenea mod. Nu numai invi

tația domnului Georges Diener, 
directorul Centrului Cultural 
Francez, ci și această primire 
călduroasă ne-a determinat să 
acceptăm revenirea în Iași. De 
altfel, vă mărturisesc cu mina 
pe inimă, vom reveni aici în
totdeauna cu plăcere și cu emoție.

— Faceți aceste afirmații in 
urma impresiilor despre țară, 
despre oameni ?

— Nu chiar. Impresii despre 
țară și oameni mi-e greu să 
formulez. întrucît. v-am spus, 
sîntem aici doar de cîteva ore. 
Suficiente însă pentru a ne con
vinge de marea căldură sufle
tească a românilor și de profun
da lor sensibilitate. înțelegeți, 
deci, că impresiile predominante 
sînt cele din sala de concert.

— Nu de ’mult am publicat 
un interviu cu domnul Georges 
Apaix, cunoscut coregraf fran
cez, și el îmi mărturisea ace
lași lucru, afirmind că oamenii 
au mereu nevoie de această căl
dură sufletească.

— Absolut ! Mai ales în Ro
mânia. unde vreme de 50 de ani 
comunismul a încercat să dis
trugă natura spirituală a omului, 
să-l subordoneze unor false ide-' 
aluri, pentru a-1 putea stăpîni 
mai bine. Știți, în ciuda celor 

LUNDI, LE 22 JUIN

Palais de la Culture, 17 h
Recital instrumental des eleves du Lycee 

d’Art „Octav Băncila”
(Mozart, Ibert, Kreisler, Beriot Sarasate, Jianu, 
Chaminade, Dukas, Paganini)

Recital piano Alberta Alexandrescu (2-eme 
Prix au Concours „Alberto Napolitano”. Canris, 
1990).
(Chopin, Enescu)

Casa de Cultură a studenților, 18 h

TITEL POPOVICI QUINTET
ROMEO COZMA
JOHNNY RÂDUCANU SEXTET
BOCLE BROS TRIO (franțais)
DAVI QUARTET (Bessarabie)
JEAN.MICHEL PILC et ELISABETH 
KONTOMANOU (francais)
HARRY' TAVTTIAN DUO 
GARBIS DEDEIAN TRIO

Filarmonica „Moldova" din lași 19 h
Orchestre philarmonique de Iasi sous la 

direction d’OLIVIER GRANGEAN (francais, 
l-er Prix du Concours International de To
kyo).
Programme :

Alborada del Gracioso — Ravel
Vaises nobles et sentimentales — Ravel

Les Tableaux d’une exposition — Moussorgsky

Vaises ignobles et pas sentimentales 
Dumitru Capoianu.

- INTRAREA GRATUITĂ -

doar cîteva ore pe care le-am 
petrecut aici, am simțit, am în
țeles că românii trăiesc nevoia 
profundă de a uita coșmarul în 
care au viețuit pînă acum.

—■ înainte de a încheia, do
resc să obțin de la dumneavoastră 
promisiunea că-mi veți acorda 
un interviu mai amplu în tim
pul „Sărbătorii Muzicii".

—■ Cu plăcere ! Atunci vom 
rămîne două sau trei zile la 
Iași și vom avea timp atît să 
discutăm, cit și să vizităm ora
șul. Oricum, ne bucurăm de pe 
acum că vom avea onoarea de a 
fi pentru a doua oară invitații 
Centrului Francez din Iași.

— A propos! Ce părere aveți 
despre el ?

—■ Dacă vă referiți la sediu, 
încă nu-1 cunosc. N-am avut ră
gazul de a-1 vizita și deci nu 
mă pot pronunța asupra lui. Am 
înțeles, însă, că va fi 6 realizare 
deosebită cînd va fi gata. în 
privința activității și rosturilor 
sale. Centrul este foarte nece
sar pentru reintegrarea Româ
niei în structurile culturale ale 
Europei. Un astfel de Centru 
are un rol de primă importanță 
pentru că e avanpostul, capul 
de pod care concretizează, adu
nă tot ceea ce vă poate oferi 
Franța din punct de vedere cul
tural, spiritual. Iar dacă respec
tivul Centru e condus cu pasi
une. ca în cazul lașului, dacă 
toți cei dinlăunțrul său se im
plică, atunci și rezultatele sînt 
pe măsură, iar publicul, benefi
ciarul demersurilor culturale, e 
mulțumit. Franța e dispusă la 
eforturi culturale pentru Româ
nia, dar, oricum, atragerea pu
blicului spre manifestările spi
rituale franceze , efortul de a 
organiza cît mai multe mani
festări de acest gen într-un oraș, 
țin de personalitatea celui care 
conduce un astfel de Centru. De 
aceea vreau să subliniez faptul 
că, deși vom susține concerte 
și în alte trei orașe românești, 
ne aflăm în țara dumneavoastră 
în urma demersurilor domnului 
Georges Diener, directorul Cen
trului Cultural Francez din Iași.

— Vă mulțumesc pentru săr
bătoarea muzicală pe care ați 
oferit-o ieșenilor, pentru promi
siunea că veți reveni și pentru 
.imobilitatea de a acorda acest 
interviu revistei „Cronica".

Valeriu STANCU



al culturii române
Iă românească la Cluj si 
bine. bine, toți am in 
școli străine. este vr, 
facem o știință naț: 
mânească, și pentru . 
abordăm chestiunile

este fără cșpăt

sau

rna-
cu

EUGEN MUNTEANU : Ce tră
sături ați atribui unui discipol 
ideal ?

EUGEN COȘERIU: Vreau să a- 
minesc cuvintele unuia dintre cei 
mai apropiați elevi ai mei, 
Liidtke, care a pus ca motto al 
unei cărți scrise de el acestea : 
„Mulțumesc lui Eugenio Coșeriu, 
care m-a învățat să gîndesc in
dependent". Acesta este lucrul 
cel mai de preț pentru un tînăr, 
să gîndească independent. în ge
neral,/ pînă acuma elevii mei au 
dezvoitat tezz sau idei, uneori 
în lucrări de sute de pagini, 
pornind de ia o disociere 
de la o remarcă a mea...

_  Dovadă cele 5 volume 
sive din Logos semantikos,
studii în onoarea dumneavoastră, 
precum și cele trei, mai recente, 
intitulate Energeia und Ergon.

_  Fără îndoială că nimeni nu 
reușește să fie un magistru ideal, 
fiindcă toate activitățile umane 
au mărginiri atît intrinseci, cît 
și contingente... De altfel și ten
dința omului este, prin definiție, 
către un dincolo, spre ceva care 
este nerealizat și nu se poate 
realiza. De aceea trebuie sa iei 
mereu în considerație si posibi
litatea de a eșua. Ca să cunoști 
bine un domeniu trebuie să ci
tești tot ce s-a scris în acel do
meniu. Asta e dator sa o faca 
profesorul, care -alege apoi ce 
este demn de interes, ceva care 
poate da o sugestie sau propune 
o rezolvare. Apoi el spune dis
cipolului : asta trebuie să citești, 
asta nu trebuie, nu merita sa ți 
pierzi vremea. Magistrul face 
astfel o primă triere a valorilor, 
ajutîndu-1 pe discipol să și-o 
facă pe a lui proprie. E de in 
teles, firește, că și discipolul tre
buie să aibă încredere in ma
gistru, cel . puțin pină la proba 
contrarie. El. discipolul, trebuie 
șă simtă că, daca î s-a spus . 
citește învață sau renunța la 
cutare' sau cutare lucru, aceasta 
nu i s-a spus nici -din răutate 
nici din cruzime, ci pentru a-1 
ajuta și a-1 feri de cai infum 
date sau prea bătute. Sînt unu 
magistri care își dobîndesc o cre
dibilitate aproape nemărginita și 
atunci și realizările discipolilor 
sînt bune sau strălucite.
discipolul 
încrederea 
de a fi el 
ceea ce îi 
îi servește 
personală,
căci nimeni nu poate gîndi cu 
capul altuia. Pe de altă parte, 
discipolului trebuie să-i prezinți 
lucrurile la cel mai înalt nivel, 
să nu simplifici crezînd că nu 
înțelege. în realitate, ceea ce nu 
înțelege sau înțelege greu sau 
greșit, este tocmai ceea ce ai 
vulgarizat sau simplificat. Clari
tatea nu înseamnă vulgarizare. 
Cînd cel care te ascultă depune 
un efort ca să te înțeleagă, atunci 
te înțelege mult mai 
bucuria lui este alta.

— Revenind la istoria 
voastră personală, este
Ies că nu ați fi putut ajunge la 
o teorie lingvistică atît de per
sonală și atît de perfect articu
lată fără o rigoare și o 
plină auto-impuse.

— Activitățile culturale 
activități infinite și cer un
constant, căci nu există niciodată 
un moment în care să spunem : 

ajuns, gata, și să ne odihnim. 
Meseria asta de a fi pedagog, 
de a :: maestru al altora, este 
in realitate fără capăt. ‘ Ca să 
po(i să-i consideri pe discipoli, 
etan spmaut la cel mai înalt 
nivel. e new» ca tu însuți să

Deci 
trebuie să cîntărească 
în magistru cu idealul 
însuși, să aleagă din 
dă magistrul ceea ce 
lui, pentru împlinirea 
cu un efort personal,

bine și

dumnea- 
de inte

disci-

sînt 
efort

te simți la cel mai înalt nivel 
și deci nu ai voie să te odih
nești prea mult, prea des.

Sînt un hedonist
al muncii

— Ce înseamnă sacrificiul „pe 
altarul științei" ?

— Eu nu cunosc sacrificiul! 
un sacrificiu ! Sacri- 
să renunți 

faci. Eu nu
ce am vrut

Nu e nici 
ficiu ar fi 
ce vrei să 
nunțat Ia

la ceva
am re- 
să fac,

— întotdeauna drumurile noi 
în știință se bazează nu pe „acu
mulări" ci pe o intuiție pri
mară. care apoi se desfășoară în 
timp. La mine, cum am mai 
spus, aproape toate ideile dez
voltate mai tirziu se găsesc încă 
la început. Cît despre maeștri, 
încă din tinerețe eu mi i-am ales 
singur. Marii mei maeștri au fost 
Aristotel. Hegel și Humboldt. 
După ce ți-ai ales maeștrii, ceea 
ce urmează este hermeneutică. 
Această hermeneutică este tot
deauna identificare cu maestrul, 
dar și despărțire de el. Dar 
despre asta am mai vorbit... Si
gur că am învățat multe lucruri 
și de la 
Găzdaru,
făcea un curs de limbă și lite-

profesorij mei ieșeni,
Caraman... Găzdaru

___ ce
importante referitoare Ia

la istoria limbii române și a 
făcut-o foarte bine în explicarea 
originii românilor.

Nu eștî mare lingvist
european dacă nimeni
nu te recunoaște 
în această cantate

— Ivănescu, recunoscindu-se 
ca elev al lui Philippide, com- 
bătea cu vehemență in special 
pe bucureșteni, care susțineau 
că autorul Originii Românilor

cele 
ale

Me

deci nu cunosc sacrificiul.
— Sinteți o natură optimistă ! 

Pentru dumneavoastră munca nu 
este o „trudă" ci un „lucru" ! 
Mă gindeam la cei ce pretind 
că au renunțat la lucrurile sim
ple, la o viață familială normală, 
de pildă, pentru a putea realiza 
ceva în știință sau în cultură. 
Spun că sinteți o fire optimistă 
căci dumneavoastră v-ați găsit 
calea de la început și ați putut 
spune : aceasta este calea mea, 
iat-o, sînt fericit să o pot urma !

— Da, așa este ! Pot spune că 
sînt un hedonist al muncii. Eu 
am înțeles foarte devreme că 
două dimensiuni esențiale 
omului sînt cele numite de 
gel : limbajul și munca.

— Cum ați defini generozita
tea unui magistru ? Este un mo
ment in care el trebuie să re
nunțe în favoarea discipolului ?

— Și aici depinde de magistru 
și de discipol. Eu aș aminti 
exemplul foarte frumos al lui 
Jespersen. care, la bătrinețe, în 
amurgul carierei, a avut puterea 
să declare in public că „iată, eu 
sînt. poate, depășit de vremuri, 
nu mai am puterea de a înțe
lege bine pe cei tineri și e vre
mea să las pe alții în locul meu 
să mă continueSigur că el 
nu avea dreptate, era prea aspru 
cu sine, dar modelul său de ge
nerozitate nu putea să nu-i sti
muleze și să nu-i îndemne la 
autoexigență pe urmașii săi.

— V-aș ruga să vă referiți pu
țin la modul concret in care 
v-ați organizat viața.

— Concret, asta înseamnă să 
înveți mereu, să dormi cît mai 
puțin, să lucrezi cît mai mult, 
să stai de 
pînă seara 
profesorii 
din Iași...

— Pe toți ne uimește, desigur, 
energia dumneavoastră cu totul 
ieșită din comun, faptul că ați 
susținut zilnic, aproape două săp
tămâni, lungi și dense conferințe, 
parcă fără să obosiți. Mulți ne 
întrebăm dacă acesta este modul 
firesc al vieții dumneavoastră, 
sau ați făcut o excepție pentru 
Universitatea noastră.

— Se înțelege că este o ex
cepție. în Germania, cînd sînt 
Ia Universitate, am un program 
mai redus, nu ca aici. Eu am 
vrut, într-adevăr, să dau cît mai 
mult.

dimineața de la 9 
la 4 să vorbești cu 
de la Universitatea

Marii mei maestri»

au fost firistotel,
Hegel și Humboldt

— Unii numesc drumul dum
neavoastră în științele limbaju
lui „lingvistică integrală". Accep
tați această formulare ? Pe de 
altă parte, v-aș întreba dacă soco
tiți că „zestrea" cu care ați ple
cat la 19 ani din țară a repre
zentat ceva pentru formarea 
dumneavoastră.

ratură spaniolă, printre primele 
în România. iar Caraman ne 
prezenta la curs cele două teorii 
ale verbului slav, apoi, la alt 
curs, vorbea despre tradițiile 
populare slave, ucrainiene mai 
ales, în comparație cu cultura 
populară românească.

— Cum era climatul universi
tar ieșean de atunci ?

— Seminariile erau bine orga
nizate, după model nemțesc. Ci
neva făcea o lucrare despre o 
problemă, sub îndrumarea asis
tentului — era Ivănescu atunci — 
iar alt student, numit co-referent 
sau co-relat îl citea dinainte și 
îi făcea critica, pregătindu-se și 
el special pentru aceasta. Se ci
tea întîi referatul, lua cuvîntul 
co-referentul și își expunea obiec-

n-ar fi făcut altceva decit să 
adapteze la limba română Prin- 
zipien der Sprachgeschichte . a 
lui Hermann Paul. Mai mult 
încă, Ivănescu susținea că Phi
lippide merită să fie considerat 
un mare lingvist european.

— Nu ești mare lingvist eu
ropean dacă 'nimeni nu te cu
noaște și nu te recunoaște în 
această calitate. Nu e vorba atît 
de recunoașterea unor teorii 
proprii, cît de recunoașterea unor 
soluții originale. Cu privire la 
Philippide, de exemplu, proble
ma originii românilor, a mi- 
grațiilor lor, era soluționată in
tr-un mod original. Se adăuga 
apoi personalitatea cu totul de
osebită a omului Philippide, 
care putea atrage și pe alții

-T

noastră. A fost apoi 
Dacoromania, care a -----... -
fie. prin valoarea studiilor, 
blicate, prin mulțimea solul: 1 r 
valabile și prin climatul im.r-s. 
cea mai bună revistă româneas
că de lingvistică și filologie cir, 
epoca interbelică. în acest timp. 
Grai și suflet se ocupa de ches
tiuni mărunte.
Institutului A. 
făceau excepție 
Ivănescu. și în 
dicat problemelor 
vechii române 
despre constituirea 
tici
sau acustică. Acuma, revenind 
la Philippide. sigur că el a fost 
o mare personalitate ; el cunoș
tea cel mai bine istoria limbii 
române, problemele ei fundamen
tale. era singurul dintre contem
porani care avea în vedere și 
limba greacă în înțelegerea ro
mânei. ca unul dintre puținii 
care cunoșteau această limbă. Și 
stăpînea uluitor de bine un imens 
material de fapte. De asemenea. 
Gramatica sa românească este 
foarte întemeiată și destul de 
originală. Așa că școala ieșeană 
însemna mai ales Philippide. cu 
personalitatea sa și cu puterea 
lui de cuorindere. Revin la o 
perspectivă mai generală și spun 
că. de altfel, nici nu-mi prea 
place noțiunea de „școală" în 
lingvistică, eu o văd ca 6 li
mitare. căci în realitate sînt 
doar două sau trei școli adevă
rate în întreaga istorie a ling
visticii. Intr-un sens mai res- 
trîns, sigur că poți numi o 
„școală" un grup de oameni di
verși, pe care îi leagă fie un 
obiectiv comun, fie personalita
tea unui înaestru, sau amîn- 
două deopotrivă. Legătura între 
ei o poate da interpretarea tra
diției într un sens la care alții 
nu s-au gîndit pină atunci. To
tul pleacă, am mai spus, de la 
„ ■ ja Q te_

unul din

reuș

ocupa de ches- 
ca și Buletinul
Philippide ; aici 
studiile lui G. 
special cel de- 
r capitale ale 
literare și cel 

.„a unei fone- 
care să nu fie fiziologie 

acustică. Acuma, revenind

x-T.

o intuiție sau
ză nedezvoltată ... 
marii autori ai tradiției : inter-

de 
Ia

despre ideahd paidetfc (»)
pretînd-o. ajungi 
găsindu-i. ooate.

punctul de plecare
tradiție, iar prin in
----- poate deverceea ce

țiile, apoi se deschidea discuția. 
Profesorul ori intervenea din 
cînd în cînd, ori la sfîrșit. cu 
un fel de concluzii. Asta după 
sistemul german, adoptat în ge
nere la Iași. Ea seminariile lui 
Călinescu. lucrurile se petreceau 
altfel, după obiceiul franțuzesc. 
El publica un text important, să 
zicem din Croce, Alain sau Va
lery, pe prima pagină din Jur
nalul literar și îl supunea dez
baterii de către studenți Ia se
minar. Apoi erau și probleme 
speciale, mai mărunte, legate de 
un fenomen lingvistic sau lite
rar. pe care îl tratau mai mulți 
și apoi se confruntau. Semina
riile cele mai interesante erau 
cele conduse de Gh. Ivănescu.

— Examenele Cum decurgeau ?
— Erau și scris și oral. Mai 

întîi un fel de teză și apoi dis
cuția orală. La latină, de pildă, 
era o traducere de făcut in scris 
și, apoi oral, examinarea din li
teratura latină dar și un text 
mai scurt de tradus și de in
terpretat.

— Erau niște norme, niște im
puneri ale numărului de exa
mene necesare intr-un an calen
daristic ?

— în fiecare an 5 sau 6 exa
mene. Eu in mai puțin de un 
an am dat 11 examene din 21 
cite se cereau pentru toată fa
cultatea, apoi am plecat in 
Italia.

— Despre școala românească 
de lingvistică...

— Școala românească de ling
vistică de atunci — și așa a 
rămas și mai tîrziu — nu era 
o școală românească. Erau trei 
„școli", cea de la Iași, cea de 
la Cluj și cea de la București, 
și nici una dintre ele nu o re
cunoștea pe cealaltă.

— Philippide era recunoscut 
ca un maestru, ca o autoritate?

— Da, da, fiindcă Iordan, Găz- 
daru, Pascu și apoi și Ivănescu 
erau elevi ai lui Philippide. Phi
lippide era un neogramatic, el 
a aplicat principiile neogramaticii

spre
Apoi 
totul 
gvistica germană contemporană 
lui, deosebindu se de Pușcariu 
care aducea la Cluj lingvistica 

romanică (fusese elevul lui Meyer- 
Liibke), sau de Densusianu. care, 
ca elev al lui Gaston Paris, im
portase lingvistica franceză la 
București. Dar, pînă la urmă 
toți erau neogramatici. căci a- 
ceasta era perspectiva științi
fică în lingvistica de atunci. 
Totuși, în lingvistica românească, 
socot, 
cel al 
văzut 
mână.
lemica restrînsă de tipul : 
șește Pușcariu cind 
sau „nu-i adevărat 
Pușcariu despre...' 
vadă care era cor 
cariu și liniile esențiale alegin- 
dirii sale.

— Pușcariu nu a 
de talia lui.

— Nu, nu. ca de atlfel și Den
susianu. cu 
setti. Nu au avut urmași 
să continue liniile 1 
Elevii 
frțMn»
1

domeniul său de cercetare. 
Philippide aducea ceva cu 
nou la Iași, aducea lin-

capul cel mai original era 
lui Pușcariu. aceasta s-a 

foarte bine in Limba ro- 
La Iași se practica po- 

,gre- 
spune că..." 
ce susține 

in loc să se 
epția lui Puș-

urmași

excepția lui Ro- 
care 

r teoretice, 
lor s-au ocupat cu pro- 
de amănunt referitoare 

limba română. Totuși. Puș
cariu si colaboratorii săi au re
alizat lucruri foarte importante, 
fundamentale, cu privire la limba 
română : dicționarul academic, 
atlasele lingvistice, anchete dia
lectale, Muzeul Limbii Române 
de la Cluj...

— Aceste mari lucrări au 
continuat după război...

— Pe ~ '
o mare 
apropiat 
toți, pe 
chiar pe 
fost destul de recunoscător... Deci 
Pușcariu, spre deosebire de cei 
de la Iași și București, se si
tua la un nivel mai înalt, cu o 
perspectivă mai deschisă. El în
țelegea că trebuie să facă o școa-

Pușcariu îl caracteriza 
generozitate, el și i-a 

și i-a îndrumat pe 
Drăganu, pe Giuglea, 
Sever Pop, care nu a

Fiecare să-și găsească 
drumul său propriu

— Să ne situăm în punctul 
de vedere al unui începător, al 
unui student la litere, să zicem. 
Ați avea ceva să-i recomandați 
in privința proiectului de studii, 
a căii pe care ar trebui să o 
urmeze pentru a-și descoperi și 
urma propria vocație ?

— Mai întîi, un tînăr care 
vrea să se ocupe de un do
meniu al culturii, inclusiv de 
teoria limbii sau de un dome
niu particular al lingvisticii, 
trebuie să citească foarte multă 
filozofie, istorie literară, pe cît 
se poate în limbile originale, 
dacă le cunoaște ; dacă nu, să 
se apuce să le învețe. Asta nu 
înseamnă că recomand celorlalți 
drumul pe care l-am urmat eu. 
Fiecare să-și găsească drumul 
său propriu, apreciind pe par
curs ce i se potrivește și ce 
cit de departe poate ținti, 
ii țin puterile...

— Vă întrerup pentru a 
adresa, în acest context, o

nu, 
cît

vă
, - 

trebare mai concretă. înainte de 
a pleca la Montevideo, ca să 
deveniți profesor de lingvistică, 
în Italia deci, ați avut ocupații 
diverse: ziarist, traducător, cri
tic de artă... în măsura în care 
vocația dumneavoastră era to
tuși lingvistica, nu simțeați a- 
ceste activități ca niște corvoada 
care vă abăteau de la dru
mul principal ?

— Nu, deloc ! Dimpotrivă ! 
Toate experiențele pe care le-am 
făcut, ca ziarist, critic de artă, 
traducător, m-au ajutat enorm 
să mă disciplinez ; și nu numai

Eugen MUNTEANU
(continuare în pag. 15)



Conștiința apocaliptică

și libertatea creștina
Meditația care urmează nu are ca scop 

să trateze direct despre libertatea in Cris
tos a creștinilor. Ea încearcă să scoată în 
evidență una din rădăcinile libertăți: 
creștine : conștiința- apocaliptică. De fap:. 

.cel mai adesea, această conștiință este 
condamnată și refulată, in cazul în care 
nu este fals înțeleasă sau interpretată ca 
metaforă a neliniștilor provocate de o so
cietate aflată in declin

lntr.o sene-e apocrifă, transm.să de 
Crigene. Isus spune : _Cioe este aproape 
de Mine. «Ie aproape de foc ; cine este 
departe de Mine, este departe de împără
ție". Acea'ti propoziție reprezintă un cc 
ir.-r.tanu .ap.dar al apocalipse: neotesta- 
meniare

Este per.cu.os să fii aproape de Isus. 
Est- un perjcoi asemănător cu focul. Dar 
masai in fata pericolului strălucește v:- 
tjnea ț—coritiet iu. Dumnezeu. care, in 
El. a desena iproape .Pencolu!" este o 
categorie Iztcanmu a. necesară pentru a 
percepe nața ■ «esa.-ul Iui Isus. pre- 
.«n ț. pentru a o : - -entitatea creș- 
t na I. cnt ru peneoîul’x ium-neazâ intre- 
g-_ penaj bcblset in speoal scena nec- 
te-Lamentară. Pwxuuil s amenințarea 
traversează toase enunturde Noului Tes 
Lament. Astfel la EvangheI.ile '.noțKjee. 
toate textele care reiamază urmarea lut 
îs-> nu sini .sson: dxstiacd -. nan powes- 
tin edificatoare. ci tston care oesenu un 

k l pe scurt, _xsteri> pmedoee" Ele
Ptu invită numai la reO-r-je ct la ur
marea lut Isus. ș; mana- aeeăcra care în
drăznesc să-1 urmeae. eie descoperă 
misterul eiiberarr Aceasta o confirmă

Isus in Evanghelia lui loan : „Dacă lu
mea va urăște, să știți că pe Mine m-a 
urii m., inii; Aduceți.vă aminte de cu- 
vintu! ce vi l-am spus : servitorul nu este 
n ii mare decit stăpînul său ; dacă pe mi
ne m-au prigonit, vă vor prigoni și pe 
v ;*  (15. 18 ss). Apostolul Paul dă și el 
mărturie : „Sintem apăsați din toate păr- 
țile, dar nu sintem striviți ; in grea cum
pănă, dâr nu desnădăjduiți ; prigoniți, dar 
nu părăsiți ; trântiți la pămint, dar nu o- 
moriți" ,2 < orinteni 4. 8-9).

Exista numeroase tentative de a neu
traliza pericolul pe care îl prezintă Cris- 
tO'. însă aceste tentative transformă creș
tinismul intr-o religie de tip burghez, lip
sită de pericol, dar și de mîngiiere. In. 
tr-adevăr, un creștinism care este lipsit de 
pericole și de amenințări nu poate să 
consoleze. »

De la Hblderlin vine următoarea fra
ză : acolo unde se află pericolul, crește 
și ceea ce eliberează. Din punct de vedere 
apocaliptic, fraza poate fi inversată ast
fel : acolo unde se apropie eliberarea 
creste și pericolul, Viziunea eliberării, cea 
pe care ne-o atestă mărturiile biblice, es
te inseparabil legată de o dialectică a sfîr- 
ș:iuluî timpurilor. Prin urmare, acolo 
unde creștinismul se instalează tot mai 
comod, viitorul său mesianic este slab, 
insa acolo unde este greu de suportat, 
incit promite mai mult pericol decit sigu
ranța. putem fi siguri că este aproape de 
Ce- care a spus despre Sine : „Cine este 
ioroape de Mine este aproape de foc ; ci
ne este departe de Mine, este departe de 
Împărăție”.

Arhitectură nouă Ia Iași. Institutul Teologic Romano- 
Catolic sub protecția Sf. Fecioare Maria.

Dacă recunoaștem în aceste imagini 
apocaliptice, greu de suportat, ceva din 
speranța creștină, atunci celelalte imagini 
încărcate de speranță, împărăția lui Dum
nezeu, împărăția libertății și a păcii, nu 
se vor dezintegra ca vechi visuri arhaice.

Numai rămînînd fideli imaginilor de cri
ză, vom rămîne fideli și imaginilor de 
promisiune.

Pr. Diacon Ștefan LUPU 
Institutul Teologic Romano-Catolic 

Iași

Valoarea tradițiilor din zona Roman
Dacă istoria oamenilor se poate descifra d n 

carele furnizate de materialele arheologice și do. 
; „mentele de cancelarie, calitățile sufletului sunt 
codificate in creațiile etno-folclorice. Bogăția spi
ritului stă scrisă in măreția și frumusețea lăca
șurilor de rutăc:une, in proporțiile modeste dar 
armonioase ale caselor. In rfnduiala veche a inte. 
-lorul-i loct-inte:. in simplitatea și rafinamentul 
lăăceretar. scoarțetar și ștergarelor vechi, in gin
gășia de pe căinăși. in măiestritele cusă
mri «te pe cojoace sau ta exuberanța culorilor. A- 

«tet partârwlaritălile pe care le evidențiază 
nKBoeftta de artă populară deschisă n-cent la Casa 
de Cultură ***** Rotaan. ta cadrul manifestărilor 
consacrate —iw—^tefi a de ani de la prima 
.•«tare a orașului Roman.

Piesete din ptartauatad Muzeului de Etnografie 
cele din bogata 
și cele adunate 
ocol Roman, in
versul bogatelor

-■ -

RiTTli-OC

tte

zonă-
populare reprezen- 

ie ceangăilor, veniți 
i. Caracteristică este 
» culturală, realizata 
ivâefuiri pe meleagu.

— «te lin 1 1 religioasă - ortodoxă
eatefcâ __. 1*~  *"  ***** aceste sate și-au con
• ia fe-. casete iar wc” — cin nuiele și pă- 

ndnt —. cu wujjLihte ta pa«n» ape. inwl.lt 5“ P®1®; 
cu aceeași itapărtre in unda -

__ -,-r-r. «- cuptor. patul cu culmea 
u inia de «msre ia capăt peste care 

taumni «le tartari pW in tavan. 
tv^--_____________ seneou aifent ortodocșii le pu-
î^a. , -ăsărtt. încadrate cu ștergare fru-
neau ta <1 w mareitma scoar-moașe. iar cjfioociz x aiis-iruMu B y:

lin_â tava”. în amintirea acestei stări apuse țcrx, ~ unde o silueta
‘ ... ._ . , Donai de ne-fenunmă tmbracaca costum — 
vastă tîrsără st jeatâ^â - - —m copai 
alta in costum tacrir^ fe: toarce firul view In 
completare am e^pos sune t-poiegn*  d*  laicere. 
scoarțe ți ștergare weht- in care sewirtatea orna
mentală se armonizează p*.  irec cu căânxra cui 
vegetale, specii: re tno'dorenețî-

O altă dovadă a unrtăcp culturale o constituie 
portul popular. Si mckxne.’.u și ceangăi, a - 
același costum tipic moidcn arunc — c*t  _ - ___ 
cu catrintă și cel băiUttec cu ițan .uețr 
ziUa noastră^ eviden^ ■<acis*e^ d”r * ~
particularități de detaliu- Itnbroboairea somptuoa
să a ceangăițelor cu ștergarul așezat pe un suport 
înalt cu coame și capetele lăsate pe spate, pentru 
a fi admirate frumoasele alesături. Dar piesa păs
trată în uz pînă în zilele noastre este catrința cu 
vrîste puține, cu dosul negru lat. și fara bata 
roșie la margine. Oriunde merg,, și acum, femeile 
ceangăie se disting prin acest mod specific de de.

corare a catrinței. Subliniem pătrunderea în satele 
din jurul Romanului a „peștemanului" de Bacău 
— tot o catrință, dar ,cu decorul cusut la cele d-ouă 
capete, în culori mai vii, ce reflectă înclinația spre 
exuberanță a locuitorilor din orizonturile deschise, 
spre deosebire de sobrietatea celor din așezările de 
munte. De o valoare artistică deosebită sînt și că
mășile vechi expuse aici. Ele exprimă specificul 
locului, fiind încrețite la gît pe „bezărău”. cu 
altița „săbiată“, decorată compact și cu rînduri 
cusute in tehnica „bulbucat''. -Cămășile fetelor sau 
cele de factură mai nouă sînt cusute cu flori, cu 
mărgele colorate.

Dacă costumul femeiesc din Roman este mai 
decorativ, cel bărbătesc este sobru — cu cămeșoiul 
alb cu multe cerculețe, strîns la mijloc cu brîie 
late învrîstate și curele cu bunghi deasupra, cu 
ițari din pînză sau din lînă țigaie încrețiți cu așa 
zișii „1001 ,d-e creți". Se remarcă păstrarea de către 
bătrîni a sumanului sobru din pănură, îndesită la 
pivele din zona Neamț.

Piesele de podoabă erau pieptarele, mintenele 
și cojoacele. Ele demonstrează capacitatea și ta
lentul cojocarilor, mai ales ale celor din Tîrgu Ro
man, de a făuri particularități morfologice și de
corative specifice, prin care se deosebesc costumele 
populare din această zonă.

în afara țesăturilor și cusăturilor, expoziția pre
zintă ceramica de Vulpășești, lucrată acum ca și 
altădată de Olaru S. Vadile, în forme simple, dar 
și numeroase unelte și obiecte din lemn, realizate 
de obicei în alte zone cu tradiții în acest domeniu, 
cum sînt lăzile de zestre și ploștile pictate, de 
Brașov. Aceasta dovedește rolul comercial deosebit 
al. Tîrgului Roman, așezat la intersecția marilor 
drumuri. în acest sens să ne amintim de impor
tanța și strălucirea tîrgului tradițional de la 6 aug. 
unde se întîlneau producători și negustori din 
toate zonele.

Deși reprezintă arta populară dintr-o mică zonă, 
expoziția noastră cuprinde o mare diversitate de 
ferme de exprimare spirituală, dovedind bogatul 
potențial artistic al locuitorilor din jurul orașului 
Roman, care ne-au lăsat tradiții de mare frumu
sețe și originalitate.

La realizarea unei scenografii muzeale deosebite 
im beneficiat de sprijinul talentatei creatoare de 
:-tă plastică și decorativă — Camelia Rusu din 
Piatra Neamț.

Nu pot să inchei fără să subliniez competența, 
terța și tenacitatea colegei mele Domnița Hordilă 
de la Muzeul de Istorie din Roman, care a conce
put și coordonat întregul ansamblu de manifes
tări consacrate aniversării a 600 de ani de la pri
ma atestare a orașului Roman. De asemenea tre
buie să evidențiem ajutorul prețios al slujitorilor 
Bisericii Catolice din zonă, în adunarea materia
lului autentic, ca și în organizarea propriu-zisă a 
expoziției — această reconstituire a unui mic u- 
nivers de suflet românesc.

Prof. Elena FLORESCU
Muzeul de Etnografie Piatra-Neamț

Biblion

Les cent ans de la Faculte de Theoiogie, sous

ia direction de Joseph Dore, editions

Beauchesne, Paris, 1992

Cu acest volum, editura 
Beauchesne inaugurează noua 
colecție -Sciences Theologiques 
et Religieuses", care va publica 
anual un volum colectiv rea
lizat în cadrul U.E.R. de Theo
iogie et de Sciences Religieu
ses. Volumul inaugural mar
chează împlinirea a o sută de 
ani de existență a Facultății 
de Teologie din cadrul Insti
tutului Catolic din Paris, la 
realizarea sa participînd, prin
tre alții. Paul Guiberteau, O- 
livier Abel, Paul Beauchamp. 
Pierre Colin, Claude' Geffre, 
Jean Greisch, Nicolas Lossky, 
Michel Meslin, Bernard Ses- 
boue. Lucrarea este structu
rată pe trei secțiuni: „Facul
tatea- și istoria sa“, „Evoluția 
exegezei și a teologiei" și 
„Instituția teologică în Bil 
serică și în societate".

Claude Bressolette analizea
ză evoluția Facultății de Teo
logie de la înființare pînă la 
transformarea ei în U.E.R. de 
Theoiogie et de Sciences-Re

ligieuses. Următorul capitol 
se concentrează asupra for
mării și evoluției U.E.R. (U- 
nitate de Învățămînt și Cer
cetare), instituție unică nu 
numai în Franța ci în întrea
ga lume prin diversitatea dis
ciplinelor abordate: teologie 
biblică și sistematică, teologie 
morală, liturgică, ecumenism, 
științe umane ; această di
versitate, vizînd împletirea ar
monioasă a disciplinelor pro- 
priu-zis teologice cu discipli
nele cultivate în orizontul ști
ințelor religioase și al știin
țelor umane dovedește, în acest 
caz, că evoluția instituționa
lă a fost tot timpul însoțită 
de progresul reflecției episte
mologice.

în secțiunea rezervată exe
gezei și teologiei sînt redate 
punctele de vedere din cadrul 
unei dezbateri vizînd contri
buția metodelor textuală, li
terară sau istorică în exege
za biblică. Claude Geffre a- 
duce în discuție statutul her
meneuticii în teologie, al her
meneuticii văzută ca metodă 
de lectură și de relectură, dar 
și ca teorie a interpretării, 
ca dialectică a înțelegerii și 
explicării.

în cadrul ultimei secțiuni, 
Joseph Dore, decanul U.E.R., 
analizînd lecțiile istoriei, mar
chează responsabilitățile și 
sarcinile instituției pe care o 
conduce ; lucrarea se încheie 
cu răspunderea la ancheta 
„Ce așteptați de la o faculta
te de teologie?" la care par
ticipă teologi de diverse con
fesiuni și filosofi. Răspunsul 
filosofului Jean Greisch sin
tetizează într-o maniera re
marcabilă activitatea U.E.R. 
„care oferă posibilități studen
ților săi de a susține un doc
torat în teologie și în științe 
religioase, care cuprinde prin
tre departamente un Institut 
de Științe și de teologie ale re
ligiilor, dispune de atuurile 
considerabile pentru a răs
punde sfidării unei umanități 
care caută universalitatea, dar 
care nu vrea să renunțe Ia 
diferențe". Toate mărturiile 
cuprinse în acest volum sînt 
dovada existenței unor rapor
turi complexe, a unui spațiu 
de întîlnire „sui generis" în
tre teologie, filosofie și știin
țele umane și acest spațiu 
este U.E.R. de Theoiogie et de 
Sciences Religieuses din cadrul 
Institutului Catolic din Paris.

Bogdan Mihai MANDACIIE



S. C. „BALTUR"
— STAȚIUNEA

e * ,ainvi»sa^tati
BÂLTÂTEȘTI

SCURT ISTORIC
Existența Bălțăteștilor se pierde in ne

gura vremii.
Consemnarea documentară are loc însă 

abia la începutul secolului al XIX-lea cînd 
„fintînile de slatină" sînt „îngrădite" și se 
amenajează primele barăci de lemn pentru 
feredee (băi).

Apele minerale au fost analizate prima 
dată în anul 1879.

încă din 1883, în urma unor cercetări 
efectuate timp de 6 luni, dr. Konya constată 
că : „Izvoarele de Bălțătești sînt cele mai 
bogate în săruri din toate apele de. pe con
tinentul european".

Cu peste un secol în urmă se afirma că 
„Apele de Bălțătești sînt menite a deveni 
o stațiune de boli tămăduitoare din cele mai 
însemnate din Europa".

După 1850, vin aici la tratament oaspeți 
din Rusia, Italia, Franța și Turcia. Aici s-au 
tratat Vlahuță, Delavrancea, Hogaș.

Calitățile terapeutice deosebite ale apelor, 
cu toate că încă la Expoziția Internațională 
de la Paris (1901) și cele de la București 
(1903 și 1906) li s-a acordat „Medalia de 
aur", numai în zilele noastre au fost puse 
cu adevărat în valoare.

Astăzi, stațiunea dispune de 550 locuri 
de cazare permanentă, situate în vile noi, 
cochete și moderne pavilioane cu camere 
numai cu 2 locuri gen garsonieră, două can
tine pensiune, alimentare cu apă potabilă, 
rețele de canalizare, străzi modern pavate, 
parcuri amenajate și alte obiective econo- 
mico-sociale și edilitar-gospodărești, ce fac 
ca localitatea să constituie una din cele mai 
solicitate stațiuni.

TRATAMENTUL
BALNEOFIZICAL

Băile Bălțătești, prin bogatele sale 
izvoare de ape minerale cloruro-sodice, 
sulfatate-calcice, iodurate-magneziene 
și bromurate, de mare concentrație 
chimică, precum și prin existența unor 
factori naturali favorizanți, sînt indi
cate în tratamentul bolilor reumatis
male, ginecologice, ale sistemului ner
vos și maladii asociate.

Efectele terapeutice ale balneației 
externe care se face în căzi sau bazine 
cu ape cloruro-sodice încălzite, acțio

nează asupra organismului prin urmă
toarele efecte : hiperemia cutanată, 
modificări osmolare, excitația recepto
rilor cutanați care provoacă declanșa
rea unor mecanisme excitante reflexe 
traduse prin reducerea conductibilității 
electrice a pielii, reducerea hiperexci- 
tabilității nervoase în caz de tulburări 
de tip nevralgic (diminuarea durerii), 
echilibrarea tulburărilor neuro-vegeta- 
tive. îmbunătățirea comportamentului 
termo-reglator periferic cutanat.

Această acțiune a sării asupra orga
nismului determină intensificarea pro
ceselor de oxido-reducere și apărar^Bk 
generală a organismului (efecte 
ergotropism ce continuă în cazul men
ținerii peliculei de sare la suprafața 
pielii).

La acestea se adaugă și acțiunea 
iodului, care constă în efecte conges
tive și de stimulare a secrețiilor glan
dulare a mucoaselor respective.

INDICAȚII

BAZA DE TRATAMENT
— cabine de băi la cadă, cu apă cloruro-sodică 

caldă, situate toate in pavilionul central, construite 
de natură să asigure un circuit lipsit de orice risc 
de contractare a unor afecțiuni acute respiratorii, 
mai ales în sezonul rece ;

— cabinete cu instalații unde se execută nu
meroase proceduri electroterapeutice ca : băi de 
lumină generale și parțiale, raze infraroșii, solux, 
raze ultraviolete, magnetodiaflux, ionizări și iono- 
galvanizări cu diferite substanțe medicamentoase 
(salicilat de sodiu, clorură de calciu, procaină 
etc.), băi galvanice patrucelulare, diatermice cu 
unde scurte, curenți diadinamici, afuziuni, dușuri 
scoțiene, duș masaj, aerosoli ;

— moderne instalații pentru tratament gineco
logic, care se face cu ape minerale Ia diferite 
temperaturi și de instalații și paturi aferente 
împachetărilor cu parafină, precum și un cabinet 
pentru masaj manual;

— sală de cultură fizică medicală și recupera- 
torie dotată cu aparatură și instalații pentru recu
perarea mai ales a sechelelor post traumatice și 
neurologice ca și deficiențelor reumatismale de 
tip degenerativ sau inflamator cronic ;

— un bazin modern de hidro-chinetoterapie, 
construit în pantă, cu posibilități de a regla atît 
gradul de imersie (deci presiunea) cît și cel termic.

PETRECEREA 
TIMPULUI LIBER

Oamenii muncii veniți la tratament în număr 
tot mai mare de la an la an, au la dispoziție 
pentru un sejur plăcut : cluburi cu tot genul de 
jocuri distractive, bibliotecă, cinematograf cu 300 
locuri, restaurant-bar, cofetării, teren de sport, 
popicărie, o expoziție folclorică etc.

Se pot face excursii la obiectivele turistice 
din zonă: „Codrii de aramă" și „Pădurea de 
argint”. Văratec, Agapia, Humuleștii lui Creangă, 
Tirgu Neamț, Cetatea Neamț, Oglinzi, Dumbrava 
Brăniste. Muzeul Memorial „Mihail Sadoveanu", 
Rezervația de zimbri „Dragoș Vodă", Războieni— 
Valea Albă. Hanul Ancuței, Mircești, Roman. 
Piatra Neamț. Lacul „Izvorul Muntelui", Bicaz, 
stațiunea montană Durău — Ceahlău, sau obiec
tive mai îndepărtate de stațiune : Borsec, Vatra 
Domei, Suceava, iași, Bacău’ Slănic-Moldova.

TERAPEUTICE
1: Boli ale aparatului locomotor ; 2. Boli

ginecologice ; 3. Afecțiuni ale sistemului nervos ; 
4. Afecțiuni asociate. Cura balneară în cadrul 
acestor afecțiuni produce efecte de sumație —4 
chimice, termice, mecanice, acțiuni și efecte carac
teristice diferitelor proceduri și tehnici auxiliare, 
precum și efecte psihologice determinate de bio- 
climatul stațiunii.

In cadrul acestui tratament complex ținem să 
subliniem în mod deosebit efectul hidrokineto- 
terapiei active din bazin, cu efect de tonificare 
musculară de asuplinizare articulară și de îmbu
nătățire a funcției de locomoție în ansamblu.

Alte efecte : scoaterea organismului din mediul 
familial și profesional, repausul fizic și psihic, 
bioclimatul sedativ și psihoterapia realizată prin 
îngrijiri zilnice și supraveghere medicală repre
zintă factori ce influențează favorabil rezultatele 
curei balneare.

BĂLȚĂTEȘTI—

STAȚIUNE DE RENUME 
INTERNAȚIONAL

Datorită renumelui de care se bucură 
apele sale minerale și peste hotare, Bălță- 

teștii și-a înscris numele pe lista stațiunilor 

cu profil internațional.



AfCtNTt Alt M»l PI I IM I IA IH (OMIMPOIIAM
La cele relatate anterior trebuie adău- 

v*ax  că toace c — ~. rările dintre .lumea 
de taci*  ți Jnaaea de dincolo*  nu sunt 
Esai pugta furerauta de legile cosmice, 
care permit aatfld de schimburi— sau le 
fac jmpndbde. dup*  cnm condițiile ne
cesare saauL van ea. îndeplinite.

Die find fapta! că de sus in jos. in 
imeuua «pară — pe care o denumim in 
mod samur jAnador — sunt aceleași 
legi utaow ce 'magmă ți dirijează miș- 

cuuamta. percepțiile in materia 
demm wmnmd am proces analog celui al

Tm ceea ce mm emitem și primim. 
—..<r -• . <*x  Ea este iradie
rea andadă aatărn spiritual, care tra- 
«erseaaa iaeedaarfie ce ii înconjoară ; 
fiecare mmfig mnddică această iradiere. 
aăaegmoHr- «ca specifică. Aura este 
«■M anggdtatarcn cea mă fidelă și mai 
«ppeemad a jeuflou" nostru, a orientării 
Măe. a *iadăă  râu de maturitate și chiar 
ț -cu.- • a * -îw n rstru. Această
aaaă de ra*4&  deitmiteazâ eul nostru 
le rapmu ro manrajui : ea este totodată 
e peaaeese. aa filtru selectiv și un mij
ise de mmemâeere sau o poartă de ie- 
șifr ă**  lumea exterioară.

Cea mm năcă reacție a noastră — o 
îaumtae. • wsăată. o dorință, un gind — 
se rcpeteuamaă sau se exprimă imediat 
Se ara meuntră. Aura protejează de ase
menea sadurâdasfitaiea fiecărei persoane. 
Ba ceea ce ne omiteară din exte- 
tiar aara an tată să treacă decît ceea 
ce eme in dtadbee cu radiațiile care o
ermean.

fimvou pianul legăturilor posibi
le râtare jdmnotar și Pfanint. aceste pro- 
cese ne tac «ă ia|eiegem că un medium 
aa !>■■■? intra ta comunicare decît cu 
pianul —» ■ corespunde maturității sale 
apjttaaăe. D ou va putea percepe decit 
memfăe venite dm planul care va fi 
■1 râu. atonă ctad va muri.,

ce medium-ul vede sau aude 
este intr-adevăr reuL insă pentru a ne 
fi fiotosator trebuie știut că descrierile 
transmise corespund unei situații și u- 
nta tac anumit- Trebuie deci să ne ab
ținem de a generaliza sau de a extrapola, 
Ingtniihul ta astfel de descrieri tot ceea 
ce aparține Jumii de dincolo".

Cu citeva excepții rare, am trăit pînă 
acum in Creație ca niște locatari ai unei 
clădiri imense, ce au ignorat planul con-, 
structiv al numeroaselor etaje, necunos- 
cind nici un mijloc de comunicare cu 
diversele niveluri. Puțin cîte puțin, o- 
mul s-a claustrat, întrucît nu a făcut 
efortul de a comunica și de a întreține 
astfel de legături. El s-a făcut incapabil 
de a dialoga. Acum se simte singur și 
suferă mult.

In cursul circuitului nostru evolutiv, 
pentru a obține maturitatea spirituală și 

a ne forja o personalitate, trebuie să 
parcurgem postereația și să facem un 
stagiu de formare în fiecare din planuri
le ce o compun. Avem deci un interes 
vital de a cunoaște itinerarul. La fel de 
util va fi să fim avertizați de pericolele 
care ne așteaptă, cit și să avem infor
mații precise asupra ajutoarelor și for
țelor salvatoare puse la dispoziția noas
tră.

Instruiți astfel și adăugind și voința 
noastră sinceră și activă orientată către 
Lumină vom fi în stare să înfruntăm 

IBB-Rli-SHIN
în lumina adevărului
Mesajul oraalului

0 problemă de viață 
și de moarte (2)

toate încercările și să ieșim învingători.
Sub pana lui Abd-ru-shih, „Mesajul 

Graalului" ne inițiază în minunata orga
nizare a Universului ieșit din gîndirea 
Creatorului. El ne explică în ce fel Vo
ința lui Dumnezeu, sub forma legilor 
auto-active, acționează peste tot pentru 
a anima și a face să evolueze tot ce a 
luat formă, căci această Voință stă la 
baza întregii mișcări.

Descrierile propuse pînă acum, chiar 
cele mai bune, au plecat invariabil de 
la planul terestru și au încercat —- în 
mod penibil — să se apropie de culme, 
să urce către Dumnezeu.

Abd-ru-shin urmează drumul invers : 
el ne arată devenirea Creației începînd 
de la sfera divină. El ne explică în ce a 
constat actul creator și cum s-au suc
cedat și stabilizat numeroasele sfere, ca 
extracte și componente ale Iradiației Cre
atorului.

Funcție de cantitate și de lejeritate, fi
ecare extract a fost reținut la o anumi
tă înălțime, prin atracția Sfîntului Graal. 
Resturile care s-au desprins au devenit 
tot mai grele, s-au îndepărtat și au co- 
borît mult, pentru a se stabiliza la un 
nivel mai coborît. Incepînd de Ia spi
ritualitatea primordială, acest clivaj s-a 
tot repetat pînă ce, în final, nu a mai 
rămas decît ultimul extract, materia 
grea, care ocupă locul cel mai îndepăr
tat față de Sfîntul Graal.

După ce a descris cadrul grandios și 
numeroasele planuri ale Creației cu viața 
lor și cu posibilitățile lor și după ce a 
evidențiat mecanismul eternelor Legi di
vine — sau cosmice —. Abd-ru-shin ne 
face să cunoaștem și originea noastră, lo
cul nostru, mijloacele de care dispunem, 
cit și condițiile dezvoltării noastre.

Urmînd un plan generos și pregătit cu 
îngrijire, Creatorul a pus la dispoziția 
germenilor de spirit care doreau să iasă 
din inconștient și iresponsabilitate, o 
parte din opera Sa, situată sub sfera 
spirituală. In toate planurile, aspiranții 
la personalizare au fost primiți cu bună
voință și au beneficiat de ajutoare mari 
în timpul fiecărui stagiu de formare.

în schimb li s-a cerut să se insereze 
în armonia existentă și să respecte or
dinea cosmică.

Veniți pe Terra pentru a face aici un 
stagiu important de formare, noi nu ne-am 

comportat totuși întotdeauna ca oaspeți 
respectași. în fapt, am perturbat echi
librele biologice și printr-o avalanșă de 
gîndiri de ură, de invidie, gelozie, de 
desfrîu și profit, am ajuns să poluăm 
planurile care înconjoară Pămîntul.

Acest comportament arbitrar și egoist, 
în opoziție flagrantă cu Voința Creato
rului, a împedicat și chiar a pus în pe
ricol propria noastră evoluție, cît și cea 
a altor creaturi. Noi am introdus răul 
cu tot cortegiul său de mizerii și nedrep
tăți. Astăzi ne zbatem într-un climat 
otrăvit, plirț de instabilitate, confuzie, de
zordine, violență și chiar nebunie uci- 
gașâ. Deși se plîng de această situație, 
puține persoane sunt capabile de a dis
cerne rădăcinile acestui rău și de a ve
dea imensa noastră responsabilitate.

Pentru a ne permite ieșirea din a- 
ceastă mlaștină, autorul Mesajului Gra
alului ne sfătuiește :

“Ceea ce omul trebuie să se sforțeze 
să cerceteze înainte de orice este tot ceea 
ie , poate să-i servească ascensiunii sale 
și, simultan, ceea ce servește promo
vării Creației ! în tot ceea ce întreprin
de, trebuie să se întrebe ce interes com
portă pentru el și pentru semenii săi. 
In viitor, un singur scop va trebui să 
predomine : acela de a recunoaște și de 
a îndeplini rolul de ființă umană ce 
trebuie să și-1 asume în Creație." (Voi. 
III — conf. i.2).

Calea pe care Abd-ru-shin ne-o arată 
și ne îndeamnă să o urmăm este în 
prezent imperioasă. întrebarea presantă 
pe care evenimentele ne-o adresează im
pune o decizie rapidă și ultimă care va 
antrena viața sau moartea, ascensiunea 
luminoasă ori descompunerea personali
tății.

Cine este liber ? Cu toate concentrarea 
lor dramatică, evenimentele ne vin totuși 
în ajutor. Refluxul accelerat al dezle
gărilor karmice ne interpelează fără în
cetare. El ne obligă să ne scuturăm' din 
toropeală și să reacționăm, adaptîndu-ne.

Realizînd epurarea prin intensificarea 
fluxului de energie operînd în postere- 
ație, Creatorul restabilește ordinea în o- 
pera Sa. (Va urma).

Ern'est SCHMITT 
(Château-Thierry — FRANCE)

NOTE: — Volumul I al operei "Mesa
jul Graalului" tradus în limba română 
este disponibil (în lei) începînd din lu
na iunie a.c.
'— Persoanele ce doresc primirea gra- 

tuită a broșurei „Conferences choises" 
(extrase din Mesajul Graalului) se pot 
adresa în scris la “Editions Franțaises 
du Graal" — 23, rue Colbert — 93100 
Montreuil Bois. FRANCE. Se pot adresa 
și la București. Ia căsuța poștală 34-50.

Despre idealul paidetic («)
(urmare din puț. 12)

atit. ci si să tateieț mta bine, tan 
interiec. problemele lEzbanxha. 
Sigur, fâreazn aceste lunuri ca 
să poc trăi, car le taeearr. an 
același 'urc eu plăcere.

— /■ ucceufî peeiuaM «ăa- 
liană" ați treis n fitererarc. pro
ze scurtă, tare, dane aprecie
rile specialișțxior. râdexte ii ta- 
Imt riguros și un filon tenta
ție ii ncraric care re fi redes
coperit și practicai abia citeva 
•decenii mai tirziu. Regretați că 
ați renunțat la scrisul artistic?

— Eu nu văd nici un fel de 
contradicție între Eugen Coșeriu 
prozator și Eugen Coșeriu lin
gvist. Unii chiar s-au întrebat 
dacă n-ar fi două personalități 
în mine. Dar eu cred că e una 
și aceeași ; aș zice că practica 
mea de autor de literatură ar
tistică se poate vedea în orga
nizarea și în arhitectura gîn- 
dirii mele. în felul de a fi sti
listic al studiilor mele științi
fice.

— Cu alte cuvinte, unui sa
vant nu-i sint necesare doar 
munca, organizarea, inteligența, 
ci și talentul ?

— Fără îndoială ! In fond, cre
ativitatea este aceeași, indiferent 
de felul in care se manifestă ea. 
Acuma să revenim la întrebă
rile tînărului literat... Este im
portant deci. în măsura în care 
simți că poți face ceva, să ai 
curaj mult, dar și bun simț, 
să știi să-ți delimitezi potrivit 
domeniul de cercetare. în le-

Căcnră cu uresx aspect. Jr- arm-

vnx scrâetăc ăe la X xwicare 
mi area niti o teorie a 1-sbajuhu. 
năă o morte a Inrbîi. roci o 
merte a eramaoch. nici o ter
ne a cazurilor, el area o teo
rie a genrtirulu: ' Felul acesta 
de a vedea lucrurile este ab- 
surd. Nu există teorie decit de 
la un anumit grad de generali- 
tate in sus. tot restul fiind doar 
probleme particulare. Nu poți 
face teoria unui caz sau a unui 
cuvint. nici chiar teoria cuvin- 
tului in general, decit dacă în
cadrezi totul in ansamblul pro
blemelor generale ale limbaju
lui^ și găsești o soluție genera
lă originală. Atunci da, atunci 
ai creat o teorie ! Dar, cum te
oriile adevărate, întemeiate, 
apar foarte rar. trebuie să ne 
mulțumim, cînd sîntem tineri, 
să rezolvăm probleme concrete 
și bine delimitate.

începătorul are 
tentația de a-și pune 
probleme peste 
puterile iui

— Care este numărul celor 
cărora le-ați acordat doctora
tul ?

— Aproximativ 40—50. ce: 
mai mulți germani, dar și din 
America de Sud. Japonia. Afri 
ca. Portugalia. Spania. Italia. 
Franța.

— Px'cci desene. iu iad ge- 
metoda dumneavoastră 

de < lucra si hedruaca pe doc- 
Urnti ’

— Mai tatii se propime. de 
acord cu candidatul, o temă ceva 
mai vastă decit tema care va 
fi tratată ta cele din urmă 
Timp de citeva săptămini. can
didatul caută să vadă dacă îl 
interesează si dacă poate deli
mita tema. Dacă i se pare că 
nu-i convine, se întoarce și- spu
ne că ar vrea altceva, sau că a 
găsit altceva de cercetat. Dacă 
spune însă că acceptă tema, mai 
lucrează cîtva timp singur și, 
înainte de a stabili exact limi
tele finale ale cercetării, prezin
tă o\ comunicare la un seminar 
special, pe .care îl numim coloc
viu de doctoranzi. Aici el arată 
care sînt greutățile pe care le-a 
înfruntat, ,ce bibliografie a cer
cetat și ce crede că se mai poa
te face.

— La acest colocviu special 
participă...

— Numai doctoranzi sau cei 
care au obținut recent titlul, in 
general 10—12 persoane.

— Doar doctoranzi ai dumnea
voastră ?

— Da' numai doctoranzi de- 
ai mei. Aceștia îi dau sfaturi, 
îl critică... Acest seminar spe
cial are două scopuri. Mai în- 
tîi ca fiecare să primească ceva 
de la ceilalți — uneori, pentru 
o teză de stilistică, de exemplu, 
vin sugestii interesante de la ci
neva care se ocupă cu statisti
ca lingvistică sau cu logica. Al 
doilea scop este ca toți docto-

ranzii să aibă cel puțin o des
chidere ’sore altceva, să nu fie 
cu totul ignoranți ta domeniile 
adiacente. Fiecare tavață ast
fel cite ceva de la ceilalți și 
vede că există alte probleme, 
unele puțind fi chiar sugestii 
pentru cercetarea sa. Apoi doc
torandul lucrează singur mai 
multă vreme, venind din cind 
in cind. de 2—3 ori. pentru a 
delimita și mai bine tema. Ast
fel. unele lucruri se dau acum 
deoparte, in eventualitatea că 
ar putea fi tratate in lucrări 
separate mai tirziu. Așa se for
mulează definitiv subiectul te
zei. Cind este aproape de sfir- 
șit, vine a doua oară la Dokto- 
randenkolloquium și spune la 
ce rezultate a ajuns. Abia acum 
trece la redactarea definitivă a 
tezei pe care o va prezenta. Pe 
tot parcursul, purtarea maestru
lui nu trebuie să paralizeze en
tuziasmul tînărului începător ne- 
luînd în seamă ideile și propu
nerile lui. Chiar dacă spune 
naivități, magistrul trebuie să-I 
conducă pe un făgaș potrivit, 
fără să-l dezarmeze. ceea ce 
este, de multe ori. foarte greu, 
căci începătorul are tendința de 
a-și pune probleme peste pute
rile lui. de obicei preaWaste, 
prea generale. Fiecare înce
pător vrea să facă o teorie ! El 
zice că ar fi bine să facă toată 
teoria limbajului, sau să schim
be toată teoria gramaticii. Atun
ci maestrul trebuie să încerce 
să-1 conducă spre universalitate 
pornind de la un amănunt. El 
trebuie să-1 convingă că pro
blemele particulare pot fi puse 
foarte bine cu o viziune gene
rală, însă aceste probleme par
ticulare sînt, din punct de ve
dere empiric, mai ușor de abor
dat.

— Este preferabil să rezolvi 
bine o chestiune de amănunt 
decit <ă spui lucruri vagi sau 
banale despre ceva general.

— Tocmai, tocmai, mai bine 
o bună interpretare a unui fapt 
decit o teorie vagă, șubredă și 
nefolositoare. Subliniez, tendin
ța începătorului prost îndrumat 
este de a nega totul și de a 
voi să înceapă din nou, cu mari 
te >rii. Maestrul cel bun știe să-i 
arate că nici un fapt nu este 
prea mic și neînsemnat, nedemn 
de atenția lui. Am avut mai 
multe experiențe în acest sens, 
negative... Cineva, un fonetici- 
an foarte bun, în Uruguay, după 
ce făcuse o lucrare foarte bună 
despre un anumit fonem, i se 
părea că este prea puțin și a 
vrut să facă „ecolingvistică", un 
fel de influență a mediului asu
pra limbajului. Cu asta s-a pier
dut ! Maestrul cunoaște dome
niul său și știe, cel puțin în 
linii mari, — și dacă nu știe 
trebuie să învețe — care sînt 
problemele esențiale, care sînt 
problemele nerezolvate, care 
sînt problemele rău puse și care 
sînt. eventual, chiar zonele ne
cercetate. De aceea, dacă vine 
cineva ‘cu o idee slabă, i se spu
ne : da, interesant, dar vezi, sînt 
lucruri bune scrise despre a- 
ceasta, ar trebui să-i poți în
trece. Dar iată, avem aceste zone 
necercetate, care te-ar putea in
teresa. Maestrul are întotdeau
na o listă de subiecte posibile, 
în ideea că se va ivi cineva 
pentru aceste teme. Dacă nu, 
atunci ele rămîn hîrtiile maes
trului pentru generațiile viitoa
re.

— Vă mulțumesc !



VALERIU STANCU : Stimate domnule 
Georges Diener, a trecut un an întreg 
de cînd am realizat împreună ultimul in
terviu. Ce s-a mai întimplat în acest 
răstimp ?

GEORGES DIENER : Centrul Cultural 
Francez a realizat o seamă de activități, 
între acestea „Sărbătoarea Muzicii" mar- 
cînd, fără îndoială, Un punct important. 
Important mai ales pentru că inițiativa 
Centrului (ajutat de instituțiile culturale 
muzicale ale orașului), ce s-a concreti
zat, pentru întîia oară în România, anul 
trecut la Iași, a avut ecou în întreaga 
țară și în prezent această manifestare 
internațională se va desfășura între 21 
și 22 iunie și la București Cluj și Timi
șoara, fapt pentru care sînt încintat, 
mîndru chiar. Evident, din punctul de 
vedere al activității culturale aș putea 
cita un număr considerabil de manifes
tări, toate reprezentînd pentru mine 
cite un moment important al vieții Cen
trului. Voi aminti doar un aspect, cel 
legat de cooperarea C.C.F. cu instituții 
culturale din oraș pentru promovarea 
unor acțiuni culturale franco-române. Aș 
putea oferi ca exemplu ilustrativ viitoa
rea piesă de teatru, Reves dans l’obscu- 
ritee, ce va fi pusă în scenă de un tinăr 
regizor francez, Nicolas I.ormeau. și va 
fi jucată de tineri actori ieșeni de la 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" și 
de la Academia de Arte. Este vorba de 
o acțiune ce plasează C'pntrul Cultural 
Francez în miezul unui proiect creativ, 
proiect care face din acest Centru nu 
numai un loc de difuziune a culturii, ci 
și de creare a acesteia, punîndu-i ast
fel mai bine în valoare rolul. Coopera
rea dintre Centru și cele două institu
ții teatrale ieșene, între regizorul fran
cez și actorii români, se va concretiza 
într-un turneu în Franța, coproducția ur- 
mînd să fie reprezentată în cadrul ofi
cial al Festivalului Internațional de 
Teatru de la Avignon, localitate care o 
dată pe an devine Mecca teatrului locul 
unde se reunesc toți cei interesați de 
arta dramatică și unde nu mai puțin 
de 800 de companii susțin spectacole. E 
un motiv de mîndrie chiar și pentru mine 
faptul că tineri actori români și un la 
fel de tinăr regizor francez vor fi re- 
prezentați în programul oficial al Fes
tivalului, vor juca într-un cadru atît de 
prestigios.

— In privința acestei inițiative, rea
mintesc faptul că locuitorii lașului cu
nosc deja unele elemente, întrucît re
vista „Cronica" a publicat un interviu 
cu Doamna Denise Leclerc, directoarea 
asociației ..Jeune Theatre National", care 
a vorbit și de proiectul respectiv. De 
altfel, cu ocazia sosirii regizorului Nico
las Lormeau am și stabilit să realizăm 
împreună un interviu cu acest subiect. 
Mai există și alte aspecte ale activității 
Centrului pe care doriți să le sublimați ?

— Da, m-aș referi la starea lucrărilor 
pentru inaugurarea noului sediu. Sînt, 
în sfîrșit, fericit să vă spun astăzi că 
renovarea e pe sfîrșite. am trecut deja 
la finisări, și că publicul va putea, în 
fine, să beneficieze nu peste multă vre
me de dotările și serviciile sale. Știu că 
am făcut această afirmație de mai multe 
ori, dar acum scadența e cu adevărat 
aproape și instituția noastră va putea 
fi frecventată. Nu voi enumera de ma
nieră exhaustivă prestațiile pe care le 
va putea oferi Centrul, dar voi aminti 
biblioteca — mediatecă ce va avea în 
final o capacitate de primire de 15.000 
documente (fond de cărți, reviste, ca
sete video și audio) ; Centrul s-a dotat, 
de asemenea, cu o antenă parabolică ce 
va permite captarea aproape în totalitate 
a canalelor franceze și francofone, prin 
programe difuzate non-stop. Vom pune 
la dispoziția publicului și saloane au
dio-video, unde fiecare va putea urmări 
dintr-o cabină caseta audio sau video, 
compact-discul pe care și le-a ales. în 
domeniul formativ mai beneficiem de 
șase săli de curs care ne vor permite 
să ne desfășurăm activitățile pedagogice 
în condiții incomparabil mai bune decît 
pînă acum, pe baza unui suport în în
tregime sistematizat, modern, întrucît 
vor exista în fiecare sală sparate video, 
mijloace audio-video, proiectoare, retro- 
proiectoare și alte dotări moderne ce se 
vor afla la dispoziția . profesorilor și 
cursanților, permițîndu-ne o ilustrare 
adecvată a lecțiilor. Profit de această 
ocazie pentru a sublinia că C.C.F.I. este 
primul care organizează cursuri de „fran
ceză a afacerilor". In această privință, 

noi am fost abilitați de Camera de Co
merț și Industrie din Paris pentru a 
organiza cursuri și examene în dome
niul francezei comerciale și economice. 
Inițiativa noastră, prima de acest fel, 
ce va fi urmată și de colegii din Bucu
rești, Cluj și Timișoara, constituie o activi
tate importantă, pentru că va permite 
titularilor respectivelor diplome — și 
sînt numeroși la Iași — să se prezinte 
pe piața muncii cu o diplo'mă extrem de 
căutată. Am, primit, de asemenea, nu 
de mult, din partea Asociației „Norman- 
die-Moldavie“, cu care avem legături de 
lucru și colaborare extrem de strînse, 
un număr de microordinatoare, ceea ce 
ne va permite, tot în domeniul formativ, 
să organizăm cursuri de inițiere în in
formatică, atît pentru adulți, cît și pen
tru copii. Vom organiza și cursuri de 
„franceză de birotică" tocmai în pers
pectiva realizării unui examen in „fran
ceză de birotică", în asociere cu Camera 
de Comerț și Industrie din Paris.

— In privința subiectului legat de ac
tivitatea Centrului și de inaugurarea se
diului vom mai avea prilejul să discu
tăm in luna octombrie. Aș vrea să ne 
întoarcem la „Sărbătoarea Muzicii", rc- 
amintindu-vă că în urmă cu un an vă 
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puneam o întrebare asupra căreia aș 
reveni : „Vă ajută presa in concretiza
rea acestei inițiative" ?

— Publicul, care, sper, va fi numeros 
la această a doua ediție a „Sărbătorii 
Muzicii", poate constata că pe materia
lul promotional al acestei sărbători (pro
grame, afișe etc.) figurează un anumit 
număr de redacții ale publicațiilor ie
șene. E vorba de acele publicații care 
au acceptat să fie parteneri ai manifes
tării. Trebuie să recunoașteți că e un 
număr destul de important, aproape toa
te redacțiile figurează printre susținători, 
aportul lor constînd în prezentarea pe 
larg a acestei manifestări culturale de 
amploare. Pot, deci, afirma că, global, 
relațiile cu presa sînt excelente.

— Ce semnificație mai precisă acor
dați termenului „global" ?

— Global. în sfîrșit. consultînd un 
dicționar se poate constata că „globale- 
ment" înseamnă „în ansamblu", „de ma
nieră generală".

— Bun, sesizez că intenționați să elu
dați unele aspecte negative, unele pro
bleme care există în prezent in relațiile 
cu presa ieșeană, așa incit am să pun 
eu degetul pe rană : știu foarte bine că 
ziarul „Opinia" nu se numără printre pu
blicațiile care au ajutat Centrul, deși fi
gurează pe afiș.

— Ziarul „Opinia", ca și celelalte re
dacții din oraș, a fost solicitat să spri
jine manifestarea și redacția, mai exact 
conducerea, după unele ezitări, a decis 
să nu se! asocieze la acest eveniment 
cultural. E dreptul ei. și nu am comen
tarii de făcut asupra politicii culturale, 
cu atît mai puțin asupra celei redacțio
nale, a uneia sau alteia dintre publica
ții. Libertatea presei există, fiecare se 
exprimă, se manifestă cum crede de 
cuviință. Ați evocat mai înainte ziarul 
„Opinia" Acesta s-a exprimat asupra ac
tivităților culturale din oraș, asupra ac
tivității Inspectoratului de Cultură, evo- 
cînd cu acest prilej și Centrul Cultural 
Francez, înțr-o manieră „puțin convena

bilă", după opinia mea. Am răspuns la 
respectivele articole și ziarul a avut, să-i 
zicem, „eleganța" de a face să apară în 
paginile sale, dreptul meu la replică. De 
aceea consider că episodul e acum în
chis.

— Spuneți-mi, există diferențe intre 
prima ediție și a doua ?

—■ Da, în măsura în care programul, 
evident, nu e același. Sînt îneîntat să 
constat că, o dată în plus, instituțiile de 
cultură și muzicale din oraș s-au aso
ciat în ansamblu la această manifestare. 
Aș cita : Filarmonica, Opera, Academia 
de Arte. Liceul de Artă și.un număr de 
instituții care găzduiesc spectacolele în 
sălile lor : Casa de Cultură a Studenți
lor, Sala Sporturilor. Din acest punct de 
vedere, cooperarea organică între insti
tuțiile orașului și C.C.F. își urmează 
cursul și sînt foarte mulțumit de asta. 
Ceea ce s-a schimbat față de programul 
anunțat, este organizarea unui concert 
rock, prevăzut să aibă loc în aer liber 
in Piața Culturii din centrul orașului 
(așa cum se întîmplă în toate țările lu
mii cu excepția Senegalului. Chinei 
și Rusiei) și mutat apoi într-un 
alt loc, din cauză că Primăria n-a fost 
de acord cu această planificare. Am a’ut 

de mai multe ori ocazia de a mă pro
nunța asupra problemei respective, dar 
țin să precizez că importanța „Sărbă
torii Muzicii" rezidă, pe de o parte. în 
faptul că toate concertele sînt gratuite, 
permițînd oricărui doritor să asculte mu
zică. și pe de altă parte în faptul că 
oferă unui public, ce n-are obișnuința de 
a asculta cutare sau cutare gen de mu
zică. posibilitatea de a se familiariza cu 
respectivul gen. In măsura în care con
certele se organizează în locuri publice, 
este evident că facilitează, fie și numai 
trezind spiritul de curiozitate a publi
cului, facilitează, deci, această imensă 
interferență a genurilor pe care își pro
pune s-o realizeze „Sărbătorea Muzicii".

— Țin să vă reamintesc faptul că e 
mai bine de un an de cind v-am aver
tizat că la noi la Primărie domină încă 
mentalități vechi, in fine asta e opinia 
mea și are mai puțină importanță in 
acest context. Care e insă a dumnea
voastră ?

— Să zicem că n^am o opinie pe care 
s-o fac publică. Eu încerc să am doar 
activități culturale, să dezvolt o politică 
doar culturală și să asociez la ea insti
tuțiile de profil, municipalitatea și pre
fectura din Iași. E o asociere ce funcți
onează cu mai mult sau mai puțin suc
ces. Aș zice că „globalement" relațiile 
cu aceste instituții nu pun probleme. în 
chestiunea specială a concertului rock, 
autoritățile s-au arătat prudente, temîn- 
du-se că s-ar putea depăși anumite li
mite. Din partea mea. eu cred că tine
retul român nu e mai predispus spre 
acte de vandalism decît cel francez, ita
lian. polonez, spaniol, englez, american 
și exemplele se pot înmulți cu atitea și 
atîtea țări din lumea întreagă. în orice 
caz. eu aș dori să invit toți melomanii 
să se bucure de manifestările ce vor a- 
vea loc peste două zile, invitind tot
odată și „nemelomanii", care nu știu ce 
e „Sărbătoarea Muzicii" să participe la 
ea pentru a afla despre ce-i vorba.

— Despre activitatea pe care Centrul 
o depune de doi ani incoace am discu
tat de mai multe ori, publicînd totoda
tă în „Cronica" interviuri cu personali
tățile invitate de dumneavoastră. Deci, 
nu mai revenim. Dar ne-ați putea îm
părtăși cîteva proiecte ce se vor concre
tiza pînă la. inaugurarea Centrului ?

— Da, aș dori să vorbesc despre un 
proiect care mi se pare foarte impor
tant, un proiect francofon : e vorba de 
o colaborare cu Comunitatea Franceză 
din Belgia. Am convenit nu de mult cu 
domnul Marc Quaghebeur, un înalt func
ționar din Ministerul Culturii al Comu
nității Franceze din Belgia (care e de 
altfel, unul din prietenii dumneavoastră 
și pe care ați avut amabilitatea de a 
ni-1 prezenta) să ofere publicului din 
Iași, prin intermediul Centrului Cul
tural Francez, un fond de cărți și docu
mente audio-video ale acestei Comuni
tăți. Colaborarea noastră va fi o reali
zare importantă. întrucît aceasta îi va 
permite Centrului să iasă din cadrul său 
strict francez, pentru a se îmbogăți, prin 
contactele în francofonie, cu reperele 
spirituale ale unei culturi extrem de com
plexe. Românii nu vor avea decît de 
cîștigat de pe urma acestei extensiuni a 
universului cultural propus de Centru.

— Intenționam chiar să vă adresez o 
întrebare legată de acest subiect, întru
nit acum un an înainte de a-l- cunoaște 
pe domnul Marc Quaghebeur, avansase
răți deja ideea extinderii universului 
spiritual al preocupărilor Centrului. „Eu 
mă aflu in România, tocmai pentru a 
dezvolta cultura francofonă, nu doar pe 
cea franceză", mi-ați declarat atunci. 
Deci, unul din proiectele de care vor
beam anul trecut este concretizat deja, 
întrucît chiar astăzi m-a sunat domnul 
Emile Van Balberghe, consilier științi
fic al Ministerului Culturii din Bruxelies 
și mi-a confirmat nu numai semnarea con
venției, ci și pregătirea primului lot de 
cărți ce urmează să fie trimise în Iași.

— în viziunea mea cultura are voaa^ 
ția universalității și ar fi sfîșietor să^B 
situezi pe poziția unui nationalism i^r 
gust, crispat. Deci nici C.C.F. nu poate 
să se cantoneze doar în universul său 
național. Azi Europa trebuie să se des
chidă înspre această extrateritorialitate 
culturală, iar noi trebuie să propunem 
și să susținem proiecte cultural-științi- 
fice înțr-o perspectivă europeană, cu a- 
tît mai mult cu cît România are re
ferințe ce aparțin clar si Europei Occi
dentale, referințe ce aparțin, deci, unui 
patrimoniu comun. Cel puțin din punct 
de vedere cultural această dihotomie 
..român-european" n-ar trebui să mai 
existe. Din punct de vedere ec< momic. 
social, politic e o altă problemă dar ori
cum lucrurile vor evolua rapid — cel 
puțin așa sper — și în această direcție.

— In urmă cu un an îmi vorbeați de 
unele greutăți financiare. Care este as
tăzi situația ? Le mai aveți încă ?

— Cred că, din nefericire, cultura va 
avea mereu greutăți financiare. Deci, e- 
vident, are și Centrul destule probleme 
„„ or^in financiar. „Sărbătoarea Muz — 

cu costă scump, ea e gratuită doM 
Pentru public nu și pentru organizatei® 
C.C.F. trebuie să asigure din punct de 
vedere material drumul cîntăreților fran
cezi și a celor români pînă la Iași ca
zarea. masa, tot felul de alte cheltuieli 
(afișe, programe etc.).

— Sînt convins -că spațiul tipografic 
redus mă va împiedica să public tot ce 
am înregistrat împreună, așa incit am 
să mai abordez o singură chestiune : 
vorbiți de foarte multe proiecte, dar eu 
știu că ați semnat un contract de rămâ
nere în lași pentru trei ani. Cum doi ani 
s-au și scurs deja, cine le va concreti
za ?

— Sper să le concretizez tot eu, deoa
rece am prelungit deja contractul de la 3 
la 6 ahi. Cred că o dată Centrul inaugu
rat, o pagină din istoria sa va fi dejă 
scrisă și că o situație nouă va începe 
atît pentru mine, cît și pentru dezvol
tarea culturii franceze și francofone la 
Iași. încă nu știu cum mă voi adapta 
noii situații, dar știu că mai sînt încă 
multe, foarte multe de făcut.

— Asigurindu-vă că ieșenii vor fi me
reu alături de dumneavoastră — mă re
fer cel puțin la cei ce iubesc Franța 1 
— eu vă doresc succes și vă mulțumesc 
pentru interviu. ■

Valeriu STANCE

Cititorii din străinătate se pot abona și 
direct la redacție, prin depunerea în contul 
nostru 47.21.71.66.50.10 Ia B.C. Iași, a sume
lor corespunzătoare — în dolari S.U.A. sau 

^echivalent în alte monede convertibile. Zona 
| europeană: 96 dolari S.U.A. (1 an). Zona 
americană și australiană: 108 dolari S.U.A. 
(1 an). In abonament este inclus și serviciu) 

' de expediere efectuat de redacție.
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