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Publicaţia noastră culturală aduce un
sincer, dezinteresat şi pios omagiu la
trecerea definitivă în istorie, la vârsta de
100 de ani, a marelui epigramist Mircea
Ionescu-Quintus (18/31 martie 1917-15
septembrie 2017), om cu haz şi cu har,
bonom, efigie marcantă, prahoveană şi
naţională, ultimul romantic al politicii
româneşti postcomuniste, om fără
ranchiună, înverşunare, solar, apropiat de
oameni, comunicativ, jovial, îndrumător
al noilor generaţii liberale şi al altor
grupări politice, personalitate complexă
provenită din interbelic şi din închisorile
comuniste, familist desăvârşit, rupt total
de mercantilism, ataşat valorilor
umaniste superioare, un adevărat
politician de elită în România ultimului
veac.
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CIRIPITUL EDITORIAL

IMPOSIBILA UITARE
Deţinutul politic (anticomunist) în
România e privit azi tot mai mult ca o relicvă;
este ghimpele istoriei recente. Probabil sunt
prea mulţi foşti deţinuţi politic cu urmaşii lor
încă în viaţă, dacă autorităţile, guvernele, şi de
dreapta, şi de stânga − exceptând momentul de
emoţie când, de bine, de rău, s-au acordat compensaţii materiale
pentru suferinţele îndurate în infernul penitenciarelor staliniste
de la noi −, tergiversează, omoară aplicarea strictă a legislaţiei de
despăgubire, apelându-se la fel de fel de tertipuri aşa-zise
juridice, cu sfidarea a ceea ce ar fi trebuit să însemne, pe scară
largă, o veritabilă despăgubire datorată de Societate. Bani se
găsesc întotdeauna pentru pensii de lux, inclusiv ale foştilor
comunişti deghizaţi în capitalişti, pentru plata amenzilor
internaţionale în cazuri de procese pierdute, penibil, de către
statul român, stat de drept, care se leapădă abil de obligaţiile
istorice. Dacă în situaţia revoluţionarilor sunt posibile discuţii cu
privire la corectitudinea acordării multor certificate, nu de puţine
ori dovedindu-se a fi frauduloase, în cazul deţinuţilor politic, nu
poate fi contestată nicio condamnare, lucrurile sunt clare, certe.
Dezamăgirea − justificată. Într-adevăr, viaţa, istoria merg
înainte, dar noi nu putem uita cel mai odios regim de exterminare
fizică-psihică a elitelor, a intelectualilor, preoţilor, tinerilor,
studenţilor, ofiţerilor, partizanilor din munţi, deportaţilor şi a
celor care aleatoriu au căzut pradă ororilor. Nu am suferit cu
familia mea (având tatăl condamnat la 20 de ani muncă silnică)
decât teroarea indirectă, frustrările, piedicile din carieră,
compromisurile resemnate, asumate ani de zile, când a fi un
urmaş direct al unui osândit echivala cu marginalizarea, cu
nefericirea. Din coşmarul autobiografiilor trucate, am ieşit abia
după momentul adevărului de după 22 decembrie 1989. Nici
soţiei mele, la data căsătoriei, nu-i mărturisisem că tatăl meu
decedat era de fapt încarcerat (provenea şi ea dintr-o familie
osândită; unul dintre bunici murise la
canal).
Lupta de clasă feroce, fără scrupule,
acţiona distrugător fizic şi moral (amoral).
Încă de când eram elev în clasele primare
(când tatăl meu fusese unul dintre
apropiaţii lui Iuliu Maniu la Sinaia)
intuisem că şi eu sunt condamnat prin
extensie de familie. Scos din casă brutal
(deşi eram chiriaşi), exclus din liceu,
devenit muncitor, ascuns sub o salopetă
identitară la seralul facultăţii unde Avocat Paul Grigorescu
(culmea comediei!) eram coleg cu lideri ai
PCR − demnitari fără şcoală (le redactam, contra cost, lucrări de
control). La terminarea studiilor, numai pentru simplul fapt că
eram fiu de avocat şi că nu am putut (vrut) furniza serviciului de

CIRIPIT de PĂSĂRELE este un ziar de teatru, poezie, umor şi
opinii, înfiinţat în februarie 2016 de către dramaturgul, prozatorul,
poetul, criticul de teatru, editorul şi jurnalistul cultural român Dinu
GRIGORESCU (n. 1938).
Ziarul CIRIPIT de PĂSĂRELE, editat de către Fundaţia
Spirit Românesc Pro-Arte şi Caritate - Bucureşti, preia, prin
omonimie, titlul piesei de succes a dramaturgului D.G.

cadre al Ministerului Justiţiei data exactă a morţii tatălui meu
(viu de fapt) a făcut să fiu eliminat din cariera judecătorească.
La ieşirea din detenţie, în 1964, tata arăta ca o scrumieră.
Torţionarii îi tatuaseră pe corp puncte roşii, sadice, însemne ale
torturii. Demn, nu a povestit nimic din cele îndurate. Fiind
declarat mort, nu puteam să-l mai declar înviat. Am resimţit acut
acest act de laşitate forţată; aveam familie şi doi copii de crescut.
Şi, ca scriitor, am trăit sub presiunea dosarului, în breaslă, unde
lupta, ideologia totalitară impusese alte discriminări şi multe
nedreptăţi. Noroc cu fisurile, cu complicităţile.
După ieşirea din detenţia de aproape 8 ani, tata era
supravegheat la domiciliu, la noua lui casă şi familie. A
deconspirat că în fiecare joi se întâlnea cu cel ce-l urmărea. Noua
lui viaţă de după moartea socială îl crispase pe el, bonomul, îi
crease un profund sentiment al irosirii vieţii personale şi
profesionale. Exclus din barou, refuzase să intre în câmpul
muncii comuniste. Un imens hiatus de viaţă. Închis, a avut tăria
să supravieţuiască. Liber, a încercat să depăşească şocul,
devenind consilier juridic la un minister tehnic − Industria
Uşoară, unde era foarte apreciat pentru competenţă, find cooptat
într-un colectiv de specialişti în drept civil, care studiau
modificările Codului. Într-o dimineaţă a fost găsit mort în baie.
La reanimare a stat 5 zile. Cu uimire, am luat act de teribilul
diagnostic: sinucidere. Nu mi-a venit să cred! Un om foarte
credincios, rezistent la torturi, să-şi ia zilele?! Luase o doză mare
de calmante. Au mai trecut 46 de ani de la această funestă dată.
Mi s-a refuzat accesul la dosarul medical, la adevărul îngropat în
arhive.
Teatrul Naţional Radiofonic a difuzat recent, la Radio
România Actualităţi şi la Radio România Cultural, piesa mea de
teatru istoric despre tata − omul scrumieră −, „Ultima cafea cu
Iuliu Maniu”, scrisă în memoria deţinuţilor politic şi a familiilor
supravieţuitoare.
Tragediile trec, dramele se mai uită, farsele ni le joacă
mereu istoria prin oamenii fără suflet, aflaţi temporar la
butoanele destinului. Dar e foarte greu să-i ierţi pe asasini şi
imposibil să uiţi ororile trecutului!

CIRIPITUL ÎNŢELEPTULUI
.

Cuvintele sunt la fel ca razele X: dacă le
foloseşti aşa cum trebuie, ele pot trece prin
orice.
Aldous HUXLEY (1894-1963),
scriitor englez

DIN EPIGRAMELE MAESTRULUI QUINTUS
Ultima dorinţă
La locuinţa mea de veci
Tot mai aştept să vie-o fată,
Că nu e nimeni pe poteci
Şi am intrare separată!

Închinare la Ţepeş
Doamne, cinstea vrem să-nceapă
Şi tu singur te pricepi
Cum să-i tragi pe hoţi în ţeapă,
Dar de unde-atâtea ţepi?

Coincidenţă
În mormântu-acela
Odihneşte Nelu;
S-a-nsurat cu Bella
Şi-a ajuns la Bellu!

Ultima epigramă scrisă la 99 de ani
Spre-o sută anii mi se-adună
Ca în păduri semeţii brazi
Şi s-or găsi destui să spună
Ce mai înseamnă suta azi?

Omagiu postum
Ne-ai oferit o sărbătoare,
Un veritabil centenar!
Ai prins şi suta, eşti un star!
Iată deci că suta-i mare.
D.G.
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AMINTIRI GREU DE UITAT
.

Tumbele destinului:
Față în față cu Mircea Ionescu-Quintus după 1990
În 2001, la Palatul Victoria, a funcţionat în poziţia de
consilier personal al prim-ministrului un jurist eminent − Dinu
Ianculescu. El era considerat de anturaj nu doar un mare jurist, ci
şi un mare disident. Reflectam la tumbele destinului pe
culoarele Palatului, unde zidurile miroseau a comunismul
specific clădirilor vechi şi unde parfumul dosarelor se amesteca
cu cel al cantinelor, ce îmi aduceau aminte frapant, violent, de
atmosfera din Primăria sectorului 4 din anii '70-'80 (acelaşi miros
de instituţie prăfuită l-am perceput şi la unele ambasade). Nu-l
văzusem pe Ianculescu din anul 1960, când soarta ne-a făcut
colegi la judecătoria din Ghergani (Dâmboviţa) şi, amândoi
bucureşteni, făceam naveta cu trenul; nu era deloc simplu.
Comunicam foarte bine. Numai că el era angajat judecător, iar eu
− grefier. Nu pregătirea profesională ne despărţea, ci, mai ales,
dosarul de cadre. Cu chiu şi vai, fusesem angajat de Ministerul
Justiţiei pe o poziţie subsidiară, datorită faptului că eram fiu de
avocat. La data aceea, avocaţii erau consideraţi oi negre, mai ales
dacă fuseseră epuraţi. În plus, tata ispăşea o lungă pedeapsă
pentru crima de uneltire împotriva clasei muncitoare, de care nu
se ştia în spaţiul public. El dispăruse total din viaţa familiei
noastre şi, forţat de împrejurări, dispăruse şi din autobiografia
mea (divorţul strategic al părinţilor mi-a permis să ajung la
Bucureşti şi să fiu înscris la Colegiul „Sf. Sava”, care se numea
Liceul de băieţi nr. 1 „Nicolae Bălcescu”, asta după ce, de la
Sinaia, mi se dusese repartiţia la o şcoală de ucenici mineri în
judeţul Hunedoara). Regretatul Dinu Ianculescu, a cărui
biografie nu o cunosc, urmase triumfător cariera magistraturii şi
promovase la Institutul de Cercetări Juridice (unde lucrase şi
verişoara mea, Roxana Munteanu, eminentă civilistă, colegă de
birou cu dl. Adrian Năstase).
După 30 de zile de grefierat, am fost convocat de urgenţă
la Ministerul Justiţiei.
Şeful cadrelor: „— Bun, părinţii au divorţat, dar ce face şi
unde este tatăl dumitale?” (dosarul meu mirosea urât).
Am răspuns foarte timorat: „— Nu ştiu.”.
A venit decizia: „— Când o să afli unde este, atunci revii
la post.”.
Şi m-au dat afară din cariera juridică, nici măcar
înmugurită, şi am fost condamnat la 5 ani cu executarea pedepsei
de a nu fi jurist. Nu am găsit post nicăieri. Marşul colegilor mei
spre culmile carierei continua. La un spital din Bucureşti lucra ca
funcţionară mama. Acolo am fost bine văzut pentru
conştiinciozitatea mea de marele savant şi academician Ion
Stoia, fondatorul Centrului Metodologic de Reumatologie. El nu
a pus întrebări şi m-a angajat pe un post mult inferior studiilor
juridice. Colegii de la Drept erau magistraţi, procurori, regizori;
eu eram căutat şi găsit de Securitate, eu, nedisidentul, eram
hărţuit cumplit. Noroc cu mama! Ea trebuia din nou să mă
salveze de... tata. La spital lucra o farmacistă al cărei soţ era mare
colonel şi care a intervenit în favoarea mea la nivel foarte înalt, la
Ministrul de Interne, ca să fiu lăsat în pace. Acest om, care mi-a
făcut acest mare bine, a pierit în seismul din martie 1977, zdrobit
de ruinele blocului de pe Calea Victoriei, cunoscut sub numele de
blocul Nestor (faimoasa cofetărie interbelică), unde astăzi se află
mândrul Hotel Radisson (colonelul a fost identificat după
centură; fusese invitat acolo la o partidă de poker).
Cinci ani rataţi profesional, umilitori. Atunci nu mă putea
ajuta să intru pe făgaş nici măcar colegul meu de la Sava, fără
ifose, procurorul Marian Witzman, fiu de ilegalist, tatăl fiind fost
ministru al Muncii sub Gheorghiu Dej, apoi ministru la
Arbitrajul de Stat, şef de catedră la Dreptul Muncii (tovarăşii
aveau rude bogate la Paris şi se înrudeau chiar cu celebra Golda

Meir, prim-ministru al Israelului în anii '70).
Viaţa mea a luat un parcurs sinuos, nedorit, primarial. Am
revenit la Ministerul Justiţiei după 30 de ani, în 1991, când era
ministru Mircea Ionescu-Quintus. M-a primit imediat, zâmbitor
cordial, deschis dialogului, fără angoase şi secretomanie;
domnia sa mi-a pus la dispoziţie lista penitenciarelor unde fusese
încarcerat tatăl şi, spre surprinderea mea, a început să
povestească ceva despre prietenia politică şi de familie a tatălui
domniei sale cu bunicul meu patern, Ioan A. Grigorescu, fost
inspector general şcolar şi lider al liberalilor din judeţul Prahova.
Empatia dintre mine și Mircea Ionescu-Quintus a fost spontană
şi am continuat să dialogăm în multe ocazii la Primăria Capitalei,
unde eram secretar general.
O fundaţie de caritate, care vâna personalităţi, mai ales
ale opoziţiei, pentru a promova conceptul de reconciliere cu
elementele fost comuniste durabile, se gudura inutil şi pe lângă
Mircea Ionescu-Quintus. Avea atunci 75 de ani. M-a surprins
atunci prin vivacitate, umor și spirit de fair-play.
Una peste alta, cu atâtea afinităţi şi ascendente liberale,
mă întreb şi eu, acum, la senectute, cum de nu am ales calea
politicii, drum mult mai puţin anevoios şi mai savuros decât cel
al administraţiei tehnocrate?
În galeria marilor politicieni din România, steaua cu
numele Mircea Ionescu-Quints va străluci alături de cea a lui
Corneliu Coposu.

Cu domnii Quintus şi Weber, preşedintele Ecologiştilor,
la un eveniment, 1994 (Foto: arhiva Dinu Grigorescu)

Bunicul cu decoraţii
(Foto: arhiva Dinu Grigorescu)
Dinu GRIGORESCU
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RADU F. ALEXANDRU,
HARUL DRAMATURGULUI DE CURSĂ LUNGĂ

Jucat (şi la Naţional) şi premiat (şi de UNITER).
Excelent constructor al pieselor sale, atent la didascalii, la
regizori, oferind cu numeroasele sale piese, reprezentate
pe multe scene ale ţării, înainte şi după 1989, mari
satisfacţii actorilor şi spectatorilor. Radu F. Alexandru
(n. 12 iulie 1943, București) ştie totul despre Hamlet,
despre Ofelia şi despre Parlamentul României al cărui
senator a fost. Legislatura sa dramaturgică este una lungă,
care se datorează talentului robust şi perseverenţei de a nu
da teatrul pe politică, deşi e îndrăgostit de ambele scene.
În piesele mai noi ale lui Radu F.
Alexandru mişună personaje capturate
din lumea cotidianului
postdecembrist, specimene de ambele
sexe, avariate moral, eroi între
ghilimele pentru care scopul vieţii este
parvenirea cu orice preţ la „butoanele”
aducătoare de privilegii. Dramaturgul
e categoric. Ţintele − multiple. Piesele
sentimentale analizează problemele
sufletului cu raţionalitate şi demnitate,
uneori cu glacialitate.
A câştigat multe premii la
concursuri de dramaturgie. Ca om
politic, scriitorul domină gloata
părerilor şi îmblânzeşte circul hienelor
din aulă, tocmai prin logică şi echilibrul
discursului, rostit la microfon cu calm,
stăpânire şi multă civilitate, chiar și
când susţine puncte de vedere
subiective.
El face parte dintre puţinii
dramaturgi longevivi şi de succes şi are
un destin de veşnic premiant. Şi omul,
și dramaturgul, şi politicianul au
maniere elegante, nu se pierd cu firea,
câştigă şi menţin adeziuni, simpatii,
aliați. Satisface spectatorii, educă
tinerii, demască impostorii.
Matematician şi filosof, scriitorul

îmbină precizia cu erudiţia, informaţia de ultima oră cu
reflexia, diplomaţia cu pragmatismul, altoindu-se pe acest
copac al talentelor multiple, conexe, harul dramaturgului
de cursă lungă al generaţiei sale cu opera-fluviu calibrată
pe valori umaniste şi emoţionale atent studiate. O
personalitate culturală complexă. El scrie clasic şi modern,
național și internațional.
Una dintre piesele sale îmi dă senzaţia că asist, într-un
anumit fel, la Moartea unui comis-voiajor a celebrului
Arthur Miller, cu marele Jules Cazaban în rolul principal. E
vorba de Poveste despre tatăl meu. Dramaturgul nu e
tributar clișeelor, cunoaşte bine istoria și culisele ei,
arhivele, diversiunile, conspiraţiile, muşamalizările
personajelor în chip esențial corupte. Dar nu poliţismul e
principala miză a textului, ci modul original, sintetic,
minuţios analitic, tehnicile de supravieţuire pe fundul
apelor tulburi ale monstrului enigmatic al comunismului
şi securismului estic. Poveste despre tatăl meu a fost
montată cu grijă, cu afecţiune regizorală, cu experienţă şi
inteligenţă scenică la Teatrul Odeon, de Gelu Colceag,
apoi, de același regizor, la Teatrul Național Radiofonic.
Motorul povestirii teatrale este dispariţia, de neexplicat, a
Luciei, prima soţie a lui Andrei, un arhitect cu prestanţă
înainte de 1989, şi reapariţia sau iluzia apariţiei ei, în trafic,
la un moment dat.
Dramele psihologice constituie dominanta operei lui
Radu F. Alexandru, care și-a cucerit prin talentul
plurivalent un loc aparte în istoria teatrului românesc.
Dinu GRIGORESCU
(Revista Teatrală Radio)
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AMINTIRI
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MARIN SORESCU: ULTIMA ÎNTÂLNIRE
Casa poetului şi dramaturgului vibra − cutie de rezonanţă,
cutezanţă literară − atunci când Marin şi-a serbat (discret) ziua de
naştere. Nimeni nu bănuia că va fi ultima lui aniversare. Avea
invitaţi puţini, apropiaţii lui Marin: preşedintele Academiei
Române − Eugen Simion, Fănuş Neagu, Mihai Ispirescu, Mircea
Micu, Ogăşanu cu soţia, eu cu Despina şi familia scriitorului.
Atunci mi-a venit ideea să-l propun pe Marin Sorescu
drept cetăţean de onoare al Municipiului Bucureşti. Nimic mai
simplu, mi-am zis, dat fiind notorietatea marelui scriitor, jucat la
marile teatre bucureştene şi deja intrat cu fast mediatic în Istoria
Literaturii. Cu răceală mi-au primit propunerea unii consilieri
municipali, paradoxal cei din comisia de cultură! Politizarea în
exces duce la pierderea lucidităţii şi aduce mari daune culturii.
Unul dintre argumentele ridicole de amânare, respingere de fapt,
a proiectului de hotărâre la care muncisem serios, apreciind vasta
operă soresciană, a fost că scriitorul academician, la 60 de ani,
era prea tânăr şi să mai aştepte. Moartea pândea la colţ. Peste
câteva luni, chiar în ziua înmormântării lui Marin Sorescu, când
nu mai conta apartenenţa politică a fostului Ministru al Culturii,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în noua lui
alcătuire, a aprobat propunerea mea, instituită de noul primar
general Victor Ciorbea. Marin Sorescu pleca spre aleea funerară
a academicienilor de la Bellu, împodobit cu această inutilă
onoare municipală, ca şi în cazul lui Corneliu Coposu, titlul de
cetăţean de onoare fiind acordat post-mortem.
Marele scriitor al literaturii române de la sfârşitul
secolului al XX-lea, căruia i-am arătat, negru pe alb, refuzul
consilierilor, spre surprinderea mea, n-a izbucnit în râs. Ridicolul
era enorm! El a reacţionat foarte omeneşte: a fost trist,

îngândurat, supărat. Era el cel care nu avea nevoie de o banală
recunoaştere birocratică?
La prima ediţie a Festivalului Naţional Caragiale din
1991. Tot atunci are loc şi lansarea Editurii de teatru Ghepardul.

La microfon, în postura de scriitor şi de editor debutant, este
subsemnatul, care-l prezintă pe dramaturgul Marcel Tohatan
(publicat de editură în Colecţia „Cântăreața cheală”, împreună cu
Octavian Soviany şi Ioan Groşan − la acea oră debutanţi în
teatru). Patronează evenimentul: Ministrul Culturii Marin
Sorescu şi Mircea Ghiţulescu − criticul de teatru şi directorul
Direcţiei Teatrelor.
(Fotografia aparţine colecţiei de documente Dinu Grigorescu.)

Dinu GRIGORESCU

BUCUREŞTII DE ALTĂDATĂ
Grid MODORCEA
Dr. în arte
Era pe vremea când București se numea
Bucuresci, când tramvaiele erau trase de cai,
când trăsurile se luau la întrecere cu maşinile
de epocă, când ziarul „Vocea Bucuresciului”
nr. 2 („primu' număr după cel dintâiˮ) dădea
spiritul plin de umor al timpului, când toată
viaţa protipendadei se desfăşura în jurul Teatrului Naţional, când
Actorul era rege, era model de conduită, de limbă şi port, când
leul era de 20 de ori mai puternic decât este azi, când un „beletˮ la
loja I a Teatrului Naţional costa 20 de lei, iar la galerie un leu,
pentru cine nu avea bani, când „Gazeta Artelorˮ costa 25 de bani,
când arhitectura scotea în evidenţă frumuseţea unui oraş din
fruntea Europei.
Totul era parcă rupt dintr-un basm şi se numea Micul Paris,
cu capitala Bucarest. Aşa cum se poate vedea în cea mai originală
expoziţie care s-a organizat vreodată în Bucureşti, expoziţia de
fotografii şi afişe de epocă din jurul Marelui Platan din Cişmigiu,
prilejuită de Festivalul „Bucureştii lui Caragialeˮ, organizat de
Primăria Capitalei în colaborare cu Teatrul „Ion Creangăˮ.
Atunci teatrul era oglinda nobilă a ţării, pe când azi sunt
televiziunile, pline de spurcăciuni, de manelisme şi idioţenii
realizate cu spor de aceiaşi găşcari cărora nu le pasă de nimic, îi
dau înainte cu imitaţia urâtului şi a fuckyou-cismului.
Eram supărat pe Primăria Capitalei că a intrat cu cizmele în
istoricul parc, iar manelisme!, mi-am zis, dar când am văzut ce s-

a realizat, un decor amplu pregătit pentru un eveniment de ţinută,
mi-am zis, Dă, Doamne, să putem spune că, în sfârşit, dovedim
că avem tăria şi ambiţia de a reînvia comori de artă şi cultură
românească, că putem face din ele o manifestare populară, fără să
se cadă în manelism, în prostul gust şi vulgarităţi. Invazia
mitocanilor trebuie oprită cu astfel de manifestări de ţinută.
Atunci profitorii şi hahalerele vor fi ţinuţi la distanţă. Şi
bucureştenii spălaţi se dovedesc sensibili la un astfel de
eveniment, care străluceşte prin teatru, fiindcă pe vremea lui
Caragiale, viaţa bucureştenilor instruiţi se desfăşura, cum am
spus, în jurul Teatrului Naţional. Expoziţia ne arată afişe cu
premierele pieselor lui Caragiale, pregătite de alte spectacole
realizate de trupa lui Costache Caragialy sau trupa Pascaly, de
pildă, cu un spectacol de mare succes după „Doue orphelineˮ, în
care juca şi celebra Elvire Popesco.
Portretele a numeroşi mari actori ai timpului ne produc o
adevărată încântare, de la celebrul Ciucurette, cu un mare rol şi în
începuturile filmului românesc, la Ion Brezeanu, într-o imagine
în rolul Ion din „Năpastaˮ lui Caragiale, el fiind tatăl lui Grigore
Brezeanu, tânărul regizor care a realizat primul film istoric de
lungmetraj din lume, „Războiul Independenţeiˮ (1912). Aici se
află imaginea României profunde, cu eroii ei din lumea teatrului.
Ei trebuie să fie un reper pentru epoca de azi, care a introdus
„firesculˮ, o prostie inestetică, prost gândită, fiindcă ne face să-l
confundăm pe Artist cu omul de pe stradă, ceea ce nu e normal,
fiindcă teatrul nu este o imitaţie simplă a realităţii, cum face
fotografia sau înregistrarea cinematografică naturalistă, este
firesc de gradul 2, este concurenţa firescului cotidian.
Vorba lui Caţavencu, după lupte seculare, care au durat
Continuare în pag. 6
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aproape 30 de ani (de la Revoluţie!), iată visul nostru realizat!
Aşa să fie? Acest ideal a fost atins parţial. Şi acest adevăr se
verifică şi acum, când Festivalul a adunat câteva dintre cele mai
reuşite spectacole de teatru ale ţării, realizate pe tema „Bucureştii
lui Caragialeˮ. Teatrul este oglinda ţării. Dar faţă de montările
clasice, faţă de ceea ce am văzut şi ştim noi, montări Caragiale
etalon, fixate în eternitate de actori ca Giugaru, Birlic, Beligan,
până la montările unor Pintilie şi Liviu Ciulei, ceea ce am văzut
aici, anunţat ca cele mai bune montări Caragiale din ţară, pot
spune că reflectă decăderea României şi pe acest plan scenic.
Montări foarte modeste, cu excepţia uneia singure, Mic şi-al
dracu', realizată de Maia Morgenstern, actriţa care menţine
ridicată ştacheta teatrului la nivelul tradiţiei sale. Celelalte
spectacole au fost extrem de modeste, ca să nu spun şterse. Nu
am remarcat nimic deosebit. Nu am reţinut un actor, din zeci care
s-au perindat pe scena mare a Festivalului.
Am reţinut, în schimb, prestările muzicale. Cu adevărat
evenimente de excepţie au fost concertele oferite de Maria
Răducanu şi Adrian Naidin, cărora le-am dedicat cronici
speciale, ca şi lui Marius Mihalache, dar
cu minus. Apoi, am văzut D'ale
carnavalului, o montare de la Baia Mare,
bine lucrată, cu migală, dar fără nerv, cu
multe burţi, momente statice, rigide, şi
inovaţii nepermise, ca o măicuţă care vine
şi cântă o rugăciune în frizeria lui
Iordache, care o alungă cu agheasmă,
confundând-o cu Dracul! O aberaţie! De
aceea Caragiale este greu de montat,
fiindcă piesele sale au construcţii
riguroase, care nu permit inserţii nelalocul
lor. El are destule personaje memorabile,
ce să mai fie nevoie de altoiuri?! E ca
poezia lui Eminescu, căreia nu-i poţi
schimba o virgulă. Spectacolul nu are
Ritm, care constituie esenţa artei, după
Caragiale. Or ritmul dă vivacitate, acea
vitalitate specifică românilor. Ritm nu a
avut nici chiar fanfara militară „Mihai
Viteazulˮ, anunţată cu surle şi turle, dar a
decepţionat, a cântat fals, vai, cât arăta de
obosită şi plictisită! Pe chipul niciunui
instrumentist nu citeam că e conştient de
faptul că reprezintă tradiţia unui obicei
pierdut în Parcul Cişmigiu, concertele duminicale ale fanfarelor
în chioşcul central, cu atât mai puţin spiritul lui Caragiale. Nu le
spun acestor militari saturaţi decât faptul că atunci când
Caragiale, mare meloman, a fost întrebat ce ar fi vrut să se facă
dacă nu era scriitor, a răspuns, compozitor. Şi aş fi compus numai
marşuri şi aş fi bătut la tobă. Marşul îi plăcea extraordinar lui
Nenea Inacu, ca şi lui Goe. Or această fanfară militară „de elităˮ,
cu umflaţi în ea şi dirijori ţepeni, de lemn, nu ne-a trezit la viaţă.
Nu a avut Ritm artistic şi niciun pic de spontaneitate. Şablonardă.
Calapod, nene! Cum e ea, aşa este şi ţara, lipsită de vivacitate.
Bine că mai există Fanfara 10 prăjini, ne mai aduce la normal.
Dar oare mai există?
Deşi acest Festival constituie un câştig enorm prin ce şi cum
s-a făcut, totuşi nu pot să nu ţin seama de experienţa mea
americană. Le doresc tuturor românilor să ajungă în America, la
New York, să meargă în Central Park, şi să vadă acolo ce
înseamnă Public Theater, teatru în aer liber, unde au loc sute de
spectacole, inclusiv Festivalul Shakespeare, cu vedete ca Al
Pacino pe scenă sau Meryl Streep, evident, totul cu intrare liberă,
dar ca să obţii un tichet, uneori stai zile la rând. Iar în tot parcul
sunt sute de spectacole de toate felurile, la fiecare colţ de alee
întâlneşti formaţii şi instrumentişti care cântă sau dansează, iar
nivelul este numai profesionist, acolo amatorii nu rezistă, fiindcă
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concurenţa este enormă. Totul este gratis, doar bunăvoinţa
trecătorului, care pune un gologan în pălăria artistului. Să vedeţi
ce înseamnă să fii profesionist, se dau examene la primăria New
Yorkului ca să obţii viza să cânţi pe o alee sau într-o staţie de
metrou. Acolo zilnic, de dimineaţă până seara, sunt spectacole,
sute, zeci de concerte, este un carnaval cosmic, cu prezenţa
tuturor raselor umane. Nu ne putem compara, aşa cum nici
Central Park nu se poate compara cu Cişmigiul, pe care îl iubim
atât de mult. În esenţă, cred că ceea ce face diferenţa este
calitatea. Ea contează. Calitatea oamenilor dă calitatea muzicii, a
artei în general.
Şi mă gândesc la tineri, ei trebuie să reînvie spiritul
vechiului teatru românesc, calitatea tradiţiilor naţionale. De
această condiţie îi văd mai apropiaţi pe tinerii actori de la Teatrul
Arte dell'Anima, un teatru independent înfiinţat în 2015, care au
jucat cu aplomb O noapte furtunoasă, în spiritul vivace, vitalist,
al piesei. Teatrul din Târgovişte a prezentat un mozaic după texte
scurte de Caragiale, numit Mofturile lui Nenea Iancu, în aceeaşi
linie modestă de care am amintit, iar actorii de la Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj Napoca au imaginat in corpore Grand
Hotel Caragiale, ce amintește de titlul
filmului Hotel Budapesta, încununat cu
Oscar. Ei au fost singurii care au mers
dincolo de aparenţe şi s-au apropiat de
esenţa teatrului lui Caragiale, care este
cruzimea. Tinerii absolvenţi au scos în
evidenţă caracterul crud al relaţiilor dintre
personaje, prin joc şi violenţă de limbaj.
Au dovedit aplicaţie în reliefarea trăirilor
excesive; pasiunea în politică şi amor
duce la scoaterea cuţitului sau
revolverului. Pierderea uzului raţiunii
trece uneori dincolo de ridicol şi comic,
cade în condiţia tragică a realităţii în care
trăim.
În fine, Festivalul s-a încheiat cu
Sunt un orb, spectacolul arhicunoscut al
lui Horaţiu Mălăele, dar nu l-am mai
revăzut, am preferat să merg la Festivalul
„Enescuˮ, unde a fost programat
concertul Filarmonicii din Londra, care
ne-a oferit o seară memorabilă.
Un festival în inima Capitalei, în cel
mai vechi şi iubit parc din istorie, impune
evenimente de elită, în buna tradiţie a
promenadelor din Cişmigiu. Sunt pregătiţi artiştii, organizatorii
şi spectatorii pentru ele? Sau avem ca la Festivalul „Enescuˮ, în
loc de melomani, melomaci?
Acest festival s-a bucurat de un succes deplin, dacă e să ne
luăm după mulţimea care l-a asaltat. Evident, parcul, porţiunea
respectivă, e prea mic pentru nevoi aşa de mari. Calitatea
spectatorilor însă a lăsat de dorit. Asta e România? O felie din ea.
Dar arta superioară îi selectează pe spectatori. Pe viitor, sigur vor
veni doar cei educaţi sau dornici de educare. Orice eveniment
trebuie să se ridice la maxime exigenţe. Politica vechiului regim
a fost să coboare arta în stradă. Aşa fac mulţi culturnici şi azi.
Sunt hibe pe care le-am semnalat şi la Festivalul Internaţional de
Teatru de la Sibiu, şi la Festivalul Internaţional „George
Enescuˮ. Opriţi, fraţilor, odată, acest tăvălug! Populismul ne
omoară, el este şi groapă politică, şi culturală. E timpul să
ridicăm din nou publicul la artă, să ridicăm strada la idee, la
frumos. Sunt zeci de festivaluri, o avalanşă de evenimente, pe
bani publici. Dar e timpul să înlocuim cantitatea cu calitatea. Să
ajungem să ne bucurăm împreună pentru un mare câştig cultural
şi omenesc. Deocamdată, vorba lui Caragiale, „lume multă,
oameni puţiniˮ. Dar speranţe de mai bine există. Poate că în viitor
va fi valabilă şi reciproca, fiindcă e nevoie de oameni cât mai
mulţi.
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CORTINA − NEBUNIA TEATRULUI
MURAŢI DE FERICIRE
Fericirea există.
Cine crede că nu există,
îl contrazic. Am trăit de
multe ori momente de
fericire. Fericirea e
uitare de sine. Recent, la
revenirea în ţară, după o
lungă absenţă, am aflat
că o pot vedea pe Maia
Morgenstern în
spectacolul Mic şi-al
dracu'. Am fugit, fiindcă
ştiam că acolo mă voi
întâlni cu fericirea. Dar
s-a întâmplat să plouă. O
ploaie torenţială, după o
zi caniculară şi o lungă
vară fierbinte. Şi ce dacă
plouă? Da, dar spectacolul nu se juca la Teatrul Evreiesc de Stat,
ci în Cişmigiu, pe o scenă improvizată acolo de Primăria
Capitalei, care, în colaborare cu Teatrul „Ion Creangă”, a
organizat Festivalul „Bucureştii lui Caragiale”, încercând să
reconstituie atmosfera oraşului de altădată în Grădina Cişmigiu.
Iar spectacolul Maiei deschidea evenimentul. Deci teatru în
aer liber. Noroc că ploaia a stat şi m-am dus. Dar la câteva minute
de la începerea spectacolului, ploaia a reînceput, nu torenţial, ci
mocăneşte, în buna tradiţie a ploilor noastre mioritice. Era o
ploaie de vară, însă încurajatoare. Nici nu am simţit-o, de fapt, nu
mi-a păsat, fiindcă în faţa mea se afla un miracol: actriţa Maia
Morgenstern. Pe care am văzut-o de-a lungul timpului în
numeroase spectacole, dar niciodată pe ploaie. Nu vă puteţi
imagina ce minune este să vezi şi să auzi cum se desfăşoară acest
fenomen, cum dansează, recită, cântă, plânge, râde, urlă, alintă,
băsneşte, căci fiecare cuvânt pe care îl rosteşte e ca un personaj.
De data aceasta, ea a ales o piesă pe măsura potenţelor sale
interpretative şi regizorale, căci Maia semnează şi regia acestui
spectacol. Piesa Mic şi-al dracu' aparţine poetului Ion Pribeagu
(1887-1971), unul dintre cei mai buni umorişti evrei, născut pe
pământ românesc. Numele real, Isac Lazarovici. El este cunoscut
pentru poeziile sale deocheate, dar cu mult piper satiric, şi e
suficient să ştim că unele dintre textele lui Constantin Tănase au
fost scrise de el.
Mic şi-al dracu' este o spumoasă comedie formată din
scheciuri în rimă dublă, din zeci de întâmplări amoroase, pline de
poante şi calambururi de limbaj. Un carnaval lingvistic, o
concentrare de fabule şi măşti pestriţe. Poeziile lui Ion Pribeagu
sunt scenice, întrucât toate au o natură epică.
Maia îl joacă chiar pe autor, un alter ego lucid, care ne ia
martori
la peripeţiile prin care trece într-un Bucureşti aflat la
Paris, de la stânga la dreapta:
graniţa
dintre salon
şi mahala.
Dinu Grigorescu,
Lucia Verona
și HoriaActriţa
Gârbea ţine în mână cartea Mic şial dracului, o răsfoieşte, citeşte din ea, se amuză, aşa cum face un
cititor care nu o poate lăsa din mână, aşa cum am făcut şi eu când,
acum câţiva ani, am primit acest volum chiar de la Teşu
Solomovici, editorul care a tipărit această carte şi a lansat-o la
Târgul Gaudeamus.
Sprijinidu-se pe acest text, pe foaia festivalului „Vocea
Bucureştiului”, pe costumele aşezate pe un suport de metal, pe un
decor minimal, o masă, un scaun, o canapea, dar mai ales pe
partenerul de joc, balerinul Valentin Roşca, dansator în stilul lui
Căciuleanu, ce creează un personaj multiplu, construit în jurul
versurilor lui Ion Pribeagu, Maia şi-a desfăşurat marele har
divin, vocea ei unică, super nuanţată, cât tot ambitusul naturii, de
la mieunări şi sunete de flaut la trombon, oferind un superrecital

de dicţie, mişcare, dans, un genial umor, o cascadă de bucurie,
deşi textele ziceau de rău, dezvăluiau moravurile clasei putrede
de la putere sau ale boemei bucureştene, în varii ipostaze, de la
începutul secolului al XX-lea. Trădări, înşelări, încornorări,
nemernicii şi netrebnicii, toate rimate şi ritmate, de parcă se
refereau la clasa politică de azi. Şi nu e aşa? Câte trădări şi
înşelări nu se petrec în ea, fără ca stimabililor să le pese, fiindcă ei
cred că aşa e lumea, cum o văd şi o trăiesc ei, prin mizerii şi
abuzuri, fără să dea nimănui socoteală. Totul era în ritmul ploii,
pe care Maia, în mod firesc, a luat-o şi pe ea aliat, găsind în
versuri şi în situaţiile din spectacol legături cu tunetele şi
trăsnetele cerului. Mulţi spectatori veniseră pregătiţi cu umbrele,
dar eu mi-am găsit o streaşină sub creanga unui copac. Nu-mi
păsa de nimic. Eram fericit.
Fericit? Ar fi trebuit să fi fost nefericit pentru ce auzeam.
Dar nu, eram fericit, nu fiindcă aşa a fost şi este lumea în care
trăim − niciodată să nu ne împăcăm cu situaţia! −, ci pentru că
prin umor, prin râs, o putem stăpâni. Râsul ne apără şi ne ajută să
ne distanţăm de ea şi astfel să o sancţionăm. Râsul vindecă rănile.
Cel puţin ne face să credem că noi nu suntem ca această lume
satanică, bine satirizată, şi că vom face ca lumea de mâine să nu-i
semene.
Ea trebuie să semene cu Maia, actriţa pur sânge a teatrului
românesc. În volumul „Compendiu de cultură evreiască”, i-am
dedicat un eseu, numit „Sărbătoarea Maia”. Aşa cum tibetanii au
evenimentul Sărbătoarea recoltei, şi noi avem Sărbătoarea Maia.
Ar trebui să se facă un festival cu acest nume. Şi-i îndemn pe
oameni să alerge acolo unde află că joacă Maia. Dacă vor să fie
fericiţi. Nu, Maia nu oferă iluzii. Ea este chiar o certitudine de
fericire. În acest spectacol întruchipează cu un fantastic umor
peste 20 de personaje, prin care reconstituie o epocă, o lume, de
ieri şi de azi. Iar un rol important îl are banda sonoră, de nota
zece, plină de cântece de lume, lăutăreşti, evreieşti şi populare, ca
„Zaraza” (compusă chiar pe versurile lui Ion Pribeagu), „Du-mă
acasă, măi, tramvai” şi altele de acest soi. Ele fac parte din
fonoteca de aur a cântecului popular românesc.
Acest spectacol, Mic și-al dracu', este un monument al
limbii româneşti, intraductibil în orice altă limbă. Păcat că
străinii nu pot avea acces la aşa minune. Avem o limbă minunată,
bogată şi luminată, care poate exprima orice, ordinar sau
extraordinar. Un spectacol care poate fi luat ca reper şi pentru
televiziuni, ale căror emisiuni de umor sunt fade, înecate în
prostie şi lipsă de imaginaţie. Avem ce să arătăm lumii, comori de
limbă şi cânt, să ne imite ea pe noi, dar aceste televiziuni se
cramponează în modele de împrumut, pe care le imită prost.
Goana după imitaţii are în „Bucureştii lui Caragiale” o replică de
temut.

Mă bucur că Maia arată extraordinar, părul ei încărunţit este
ca o cunună de lauri. Ea e Artistul, cel pe care îl vedem în
expoziţia din jurul Marelui Platan al Cişmigiului, unde se află
Continuare în pag. 8
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1988, cu Dina Cocea

marii actori de altădată, din timpul lui Caragiale. Prin Maia,
teatrul românesc e viu, îşi păstrează ţinuta majestică.
Actriţa e într-o formă colosală. În compania ei, ai sta infinit
în ploaie, fiindcă nici n-am observat când apa a inundat totul, şi
scena, şi costumele, şi cartea, şi pe Ion Pribeagu, tot. Maia dansa
şi cânta în ploaie, fericită.
Toţi eram muraţi de fericire!
Grid MODORCEA
Dr. în arte

TEATRUL ZAMORA PREGĂTEŞTE UN
NOU SPECTACOL!
Miercuri, 23 august 2017, la ora 17.30, colega noastră,
Roxana Manciulea, o gazdă excelentă, ne-a primit cu mult drag
în frumoasa sa vilă din apropiere de Buşteni, în acelaşi loc în
care, în urmă cu un
an, s-au pus bazele
proiectului Teatrul
ZAMORA.
De câteva zile,
toamna încearcă să
pună stăpânire peste
ţinutul sinăian, în
acea după-amiază
făcându-şi simţită
prezenţa din plin.
R ă c o a r e a a
complotat împotriva colegei noastre, care planificase întâlnirea
din această săptămână a membrilor trupei de teatru pe terasa din
pitoreasca sa grădină. Însă gazda avea un plan de rezervă: la etaj
ne aştepta o cameră călduroasă, ce adăpostea munţi de cărţi şi
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tablouri pictate în tuş de către soţul dânsei, de profesie inginer
structurist. În mijlocul acestui peisaj livresc, pe o masă lungă din
sticlă, ne aşteptau câteva gustări, care ne îmbiau să le savurăm în
paralel cu expunerea discuţiilor culturale: trufe belgiene,
bomboane de ciocolată, alune, nuci, stafide, covrigei, napolitane,
prăjiturele, struguri, apă minerală, sucuri, cafea şi vin roşu. Deşi
nu au putut participa toţi membrii din trupă, cei prezenţi − actorii
Roxana Manciulea, Virgil Nicolae, Cristina Nicolae, Cecilia
Frâncu, Alina Cojocaru, Ana Maria Cojocaru, Paul Popa,
Marilena Şandru şi consilierul artistic Despina Grigorescu − au
fost surprinşi (plăcut) de propunerea dramaturgului Dinu
Grigorescu. Cu toţii se aşteptau să repete textul obişnuit, cel
stabilit la ultimele întâlniri, însă sau entuziasmat când au aflat că vor
face parte dintr-un nou proiect
marca Teatrul ZAMORA. Un
2003, cu Iurie Darie
spectacol satiric interesant, cu
replici comice memorabile, cu un
comic
de Popescu
situaţie fabulos şi cu
Cu Tudor
personaje cu o onomastică hilară, în
regia mentorului trupei. Până şi
Puffy, pisica-mascotă care a primit
numele după personajul interpretat
de Roxana Manciulea în „Bunica la
Istanbul”, a fost de acord cu
alegerea făcută, gudurându-se şi
torcând de fericire în braţele noastre! La finalul celor aproape 3
ore de discuţii, în care s-a stabilit conceptul noii piese, s-a ales
distribuţia, s-au dezbătut aspectele scenografice şi cele
privitoare la costume, timpul trecând foarte repede, am
imortalizat mnemonic aceste momente istorice, fotografiindu-ne
şi păstrând în minte şi în suflet frumoasa noastră întâlnire
teatrală!
Vlad LUNGU,
secretar literar Teatrul ZAMORA

Pag. 9

Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro

SEDUCŢIA POEZIEI COMUNICATIVE
În oceanul de lirică contemporană,
populat de spirite ludice, însetate de glorii
imediate, poezia dramaturgului Martin
Bogdan pare una mai curând sfioasă decât
agresivă, discret confesivă, extrem de
comunicativă la primul palier estetic.
Poetul, aflat la debut liric, etalează, cu
siguranţă literară, o eleganţă ritmică, suavă
deseori, aprigă alteori, confesiv rafinată şi
intens sentimentală, respinge ermetismul şi mimetismul. Este el
însuşi cu obsesiile lui, cu mărturisirile lui directe, sincere şi, în
multe rânduri, seducătoare.

* Descompunere în rogvaiv relevă efortul iubitului aflat în
postmodern de a-şi rememora povestea de dragoste:
„Paşi înceţi pe alei,/ Paşi însinguraţi,/ Doar paşi/ În fine/
Încercam să-mi aduc aminte/ Povestea.../ Povestea de iubire
[...]”.
* Alt poem uşor elegiac, tainic, „Iubescul”, întoarce timpul
spre un trecut îndepărtat al naşterii sentimentului univoc,
probabil reciproc. Parcimonios cu detaliile relaţiei, poetul
doreşte exteriorizarea iubirii cu orice preţ şi în mod continuu:

* În poezia În vetustul Cişmigiu apare obsedanta aşteptare a
iubitei:

„Sărut numele tău/ Scrijelit pe pervazul de la fereastră/ Încă
de pe când eram copii/ Şi sorb cu nesaţ/ «Te iubescul» aşternut de
mine,/ De buzele mele sângerânde,/ Rănite de ghimpii
trandafirului,/ Pe care nu ţi l-am dăruit niciodată.”.

„Te rog, iubito,/ Lasă-mă să sper,/ Lasă-mă să cred/ Că vei
veni/ Şi că ne vom reîntâlni/ În vechiul nostru loc/ Din vetustul,/
Dar atât de dragul nostru parc./ Lasă-mă,/ Lasă-mă să te caut/ În
fiecare siluetă grăbită. [...]”.

* În Dor de..., îndrăgostit până peste cap, acest Romeo
incognito e imun regulilor dure în ceea ce priveşte împărtăşirea
iubirii necondiţionate şi clar exprimate de către Julieta lui, şi ea
incognito:

* Efectul Mozart îl readuce cu iubita (care?) la Salzburg:

„Săruta-m-ai dimineaţa,/ Când e soarele cu faţa./ Săruta-mai după-masă,/ Când e lumea mai voioasă./ Săruta-m-ai penserat,/ Când ies lupii la vânat./ Sărut-m-ai pe furiş,/ Într-un loc
de ascunziş./ Săruta-m-ai în pădure,/ Printre rugi de fragi şi
mure./ Săruta-m-ai ca şi când/ Doar de tine-aş fi flămând./
Săruta-m-ai tu, femeie,/ Hărăzită, Dumnezeie”.

„Mici,/ Foarte mici,/ Infinitezimale,/ Furnicile minţii/ De-a
valma/ Stârnite/ De-o simfonie târzie/ Fericesc fiinţa-mi/
Ameţită de dor,/ De iubire,/ De dorul de tine.”.
* Pentru poet, Iubirea e de mătasă şi visele − însufleţite,
autonome:
„Nu ştiu când se vor întâlni/ Amintirile noastre./ Ştiu doar că
strada/ Pe care se vor ciocni nas în nas/ Va fi pavată cu vise [...]”.
* Și cenușa clipelor fericite ajunge în scrumiera iubitei, a
cărei mână stângă stinge ţigara (ce face cu dreapta?), în
Scrumieră pentru mâna stângă (Târziul fără de sfârşit):
„[...] Iubita mea – distinsă, iubita mea –/ ţine cu mâna
dreaptă ţigara/ aprinsă./ Priveşte, prin ochiul albastru de geam,/
absent priveşte.../ misterioasă,/ aproape lascivă.../ îşi scutură
scrumul,/ îl scutură calm,/ cu gestul banal al corpului obişnuit să
se-ntindă,/ pe covor,/ covorul cenuşiu cu motive roşii/ zoomorfe.
[...]// sărutul meu premeditat,/ sărutul datorat obrazului fardat/ şi
gurii ei distinse./ Din ochii – fructe de ienupăr –/ din ochii dulci
mă-nvăluie/ o rugăciune.../ şi iert ţigara/ ce-mi sufocă-n negura
adâncă [...]”.
* În Unghi închis apare şi drama despărţirii bruşte:
„[...] Fără să-ţi fi spus la revedere,/ fără să te fi iubit deajuns,/ fără să-ţi fi dat/ totul/ adunat/ în nişele din sinele meu/
excitat.../ ai plecat,/ golind locul tău cel cald... [...]”.
* Totul e învăluit în mister. Trubadurul secretizează acest
love story. El afirmă biblic: După noi potopul, iubito:
„Mă întorceam din pleistocen/ În ritmul meu/ Şi parcă mai
obosit ca niciodată/ Agale păşeam/ Prin precambrian/ Şi prin
mezozoic păşeam/ Strecurându-mă abil printre Gondwana şi
Laurasia,/ Pentru că eu, eu telurul,/ Aveam milenii de tot dus [...]/
Programatic/ Dinastic/ Până la un punct.../ Până la acel mic
punct infinitezimal,/ punctul dintre cea de a opta şi a noua
milionime,/ Chiar în nişa dintre eternitate şi vis/ Acolo,/
Desculţă,/ Suavă,/ Surâzând în bătaia timpului,/ Te-am zărit.../
Te-am zărit pe tine [...]/ Te-am luat în braţele mele/ Devenite
tentacule miriapode de dor,/ Te-am aşezat la prora inimii mele/ Şi
am pornit diluviul...”.

* Identitatea cuplului, sudura lui, este exprimată şi
imobiliar, printr-un joc de cuvinte, în Eu, de fapt Tu:
„Pe strada mea există un singur imobil/ Unul singur/ Cu o
singură intrare,/ C-un singur nivel – parterul/ Şi cu un unic
apartament,/ Apartament ce-a avut trecut/ Pe uşa de la intrare/
Pentru mult.../ Pentru foarte mult timp/ Adresa... «EU»/ Simplu,
firesc şi la obiect/ Gândisem... tot eu/ Şi cu toate acestea, poştaşul
–/ Unul care abia căra geanta după el –/ N-a lăsat nimic la cutia
poştală/ Nimic/ Niciodată/ Asta până când, într-o frumoasă
seară,/ Seara de 1 noiembrie –/ Seara în care m-am îndrăgostit
pentru prima oară –/ Pe uşa de la intrare am scris mare «TU»
[...]”.
* Urmărind scenaristic, detectivistic acest love story,
descoperim apariţia unei îndoieli perfide, în Unghi închis:
„Capul meu pe perna ta./ Patul nostru./ Stau întors cu faţa la
tavan./ Nimicul alb se-ntinde deasupra mea,/ înăuntru...// Iubito,/
parfumul neliniştitor al trupului tău/ transpirat/ mă pune pe
gânduri... [...]”.
Dar pofta de sărutări trece şi prin alte versuri dedicate iubirii
şi iubitei:
„[...] se răceşte-n mine/ şi-n patul nostru răsucit/ sub noi,/
cândva.../ Am ţinut prea mult din mine/ pentru mine?/ Nu-i aşa că
te-am iubit/ în porţii mici,/ ca şi când iubirea nu ne-ar fi ajuns/ o
veşnicie? [...]”.
* Iar secretul dramaturgului, care nu ne spune mai multe,
pentru ca, în final, să aflăm că sentimentele au devenit „ţurţuri de
foc”, în Gânduri ţurţurii.
* Unele versuri sunt traduse în bulgară (de Anka Staneva),
altele în limba lui Baudelaire (de Elisabeta Isanos), cu care
Bogdan seamănă, ici-colo, prin originalitatea rostirii şi surpriza
cuvintelor.
Continuare în pag. 10
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În Vertige (Vertigo), mergem (franţuzeşte) spre nicăieri,
aflându-ne într-o gară terestră (extraterestră?), alunecând pe
şinele vieţii trecătoare:
„Prendre le train, c'est vers nulle part/ que je me suis dirigé
hier,/ il neigeait,/ Dieu, comme il neigeait!/ Et dans la petite gare
anguleuse,/ ma gare terrestre,/ il y avait une morgue.../ Et du
smog aussi. [...]”.
Golul peronului, lipsa de sens a trenului saltă poezia spre un
nivel superior, metafizic.
* Poetul lasă deoparte iubirea şi se bucură nespus pentru
Încă o zi:
„Licurici gălbui,/ Rudele mai mici ale soarelui,/ Uitaţi sub
oglinda cerului,/ Mijesc în zori/ Pe la colţuri de ochi de rouă/
Aprinzând/ Încă o dată/ Plăpândul fitil al zilei [...]”.
E vorba despre lampa unui Aladdin, umplută cu petrol, iar la
lumina fitilului se vede dubla măsură a timpului existenţial, pe de
o parte mărimea timpului, dar şi scurtimea clipei.
* În poezia Cu cheia de gât, poetul alunecă suav spre
copilăria de la bloc:
„Mi-am încuiat inima/ Cheia mi-am prins-o de gât,/ Ca-n
copilăria mea [...]”.
* Crăciunul, cu părinţii, mama şi bunica îi stârnesc profunde
nostalgii, în Planeta Licoroasă:
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„[...] Bunica, parc-o văd.../ cum umbla prin păru-mi năclăit
cu mâna caldă...// Moşi Crăciuni venind pe furiş/ cu Albe-caZăpada numa bune/ să-mi fie mirese [...]”.
Cheia poeziei, de confesiune lirică şi citită filosofic, este a
unei porţi frumoase, dublată de cheia muzicală de sol.
* În alt poem, E târziu şi ceasul..., inima e un ceasornic care
bate ora exactă a adevărurilor, având acele înfipte chiar în
cadranul anatomic:
„Simt acele ceasului cum îmi zgâlţâie pieptul./ Sunt axele/
acestui ceasornic neiertător,/ adânc înfipte/ în inima mea,/
adânc,/ imposibil de smuls/ sunt înfipte...[...]”.
Martin Bogdan, ironist înzestrat, dramaturg viguros, poet
sensibil, om delicat sufleteşte, nu imită pe nimeni, decât pe sine.
Înoată în aceste două bazine literare, cu ape termale spiritual,
fierbinţi, simte lava clocotitoare a vieții, vede inimi de foc
plutind pe valuri. Versuri calde, duioase atingeri.
Cu ludicul său personalizat, ne invită să-i cunoaştem
universul ca o invitaţie clară pe facebook, în poezia Hai cu...:
„Hai cu mine-n nemurire/ Sus în deal la mănăstire.// Hai cu
mine la plimbare/ Prin fân proaspăt şi cicoare [...]”.
Siguranţa în durabilitatea operei denotă conştiinţa valorii
proprii, la care subscrie necondiţionat.
Dinu GRIGORESCU
27 august 2017

UN ALTFEL DE MARATON
Codruţ RADI
Devansând cu câteva zile sărbătorirea limbii
române, Casa de Cultură Geo Bogza din
Câmpina a găzduit sâmbătă, 26 august 2017, deja
obişnuitul Maraton anual de Poezie, un omagiu
deopotrivă poeziei şi limbii române care o înnobilează. Prologul
evenimentului a constat în prezentarea câtorva cărţi, de poezie
desigur, semnate de Ioana Sandu − Tiparul dinăuntru şi Safire şi
îngeri, de Violeta Anciu − Alte maşini şi un fotograf amator,
precum şi Iluminările lui Arthur Rimbaud în tălmăcirea inspirată a
Lilianei Ene.
La startul maratonului, fără alinieri sau îngrămădiri, s-au
regăsit mulţi dintre prietenii poeţi „de-ai casei”, dar şi alţii, în
premieră. Notez aici, ca venind cel mai de departe, adică de la
Baia Mare, pe Romeo Ioan Roşiianu, director al revistei şi al
editurii eCreator, de la Iernut-Mureş pe Daniela Marginean, de la
Râmnicu-Sărat criticul Mioara Bahna, care a făcut referire, într-o
scurtă alocuţiune tot la poezie. De la Buzău a ajuns la Câmpina
Mihaela Roxana Boboc, de la Galaţi poetul şi criticul Adi Secară,
Valeriu Valegvi totodată, de la Slobozia, ca de obicei, un trio de
poeți valoroși − Florentina Loredana Dalian, Florin Ciocea şi
Costel Bunoaică. O echipă serioasă de maratonişti de la Bucureşti,
Ioana Sandu şi Violeta Anciu, despre care am amintit deja, Firiţă
Carp, director al editurii Detectiv Literar, Emil Almăşan, Coca
Popescu, Dorel Vidraşcu, Marieta Rădoi, Irina Lazăr, a contribuit
din plin la descătuşarea cuvintelor prin poezie.
Mai de-aproape, de la Ploiești adică, s-au prezentat la start
Ana Hâncu, Dan Minoiu, Ada Nemescu, Valentin Irimia, Corin
Culcea, Raul Sebastian Baz, cel din urmă originar din Sinaia,
Christian Crăciun − un alt critic printre poeţi − şi Serghie Bucur de
la Floreşti-Prahova, Adela Conciu de la Buşteni, Vasile Ioan
Ciutacu de la Comarnic, şi pentru că veni vorba, subsemnatul,

Codruţ Radi, navetist pe Autostrada culturală Ploieşti-Braşov.
Trupa, mai degrabă şi mai artistic decât echipă, s-a completat cu
pictorul-poet Cornel Sântioan Cubleşan de la Breaza, cu pictorul
Mihai Boroiu, din Câmpina, ale cărui lucrări au ambientat locul, şi
tot din Câmpina − Florin Dochia, amfitrion şi moderator al
evenimentului, Ştefan Al Saşa, responsabil de data aceasta şi cu
reprizele muzicale, Diana Trandafir, fiica profesorului Constantin
Trandafir, şi el o vreme alături, Florin Severius Frăţilă, Maria
Dobrescu şi Anastasia Tache, care, încă cea mai mică din grup,
duios trece spre vârsta maturităţii.
S-a stabilit, în virtutea trecutului echidistant prezentului, un
barem de timp generos pentru fiecare participant, atât de generos
încât nimeni nu l-a depăşit, s-a citit poezie parcă mai bună ca
oricând, sau este doar o subiectivitate de percepţie. Poate a
contribuit la aceasta şi preambulul poetic, la aproape fiecare
prezentare, susţinut de Florin Dochia, preşedintele Societăţii
Scriitorilor Prahoveni, sau poate este vorba de un suflu poetic nou.
Genurile abordate, diverse, de la parodie la satiră, de la poemul
liric la cel epic, de la poezie în formă fixă, tradiţională, până la
poezie suprarealistă, au ţinut trează, chiar interesată, asistenţa. Au
fost programate mai multe pauze, unele ad-hoc, pentru protocolul
consacrat ori nevoile de taină ale poeziei. Înşelându-ne tradiţia, nu
prea mulţi au dezertat în aceste pauze, doar câţiva motivaţi şi
probabil nimeni indignat.
Cum este firesc, mai mult decât necesar, s-au descoperit noi
afinităţi şi, desigur, noi prieteni − tovarăşi într-ale poeziei, s-au
creat punţi literare meşteritului cuvintelor spre deschiderea
creaţiei individuale. Toţi, sunt convins, au adunat ca să rămână,
cel puţin o amintire favorabilă contextului, s-au promis reîntâlniri,
revederi, prietenii post-virtuale, dintre care unele se vor fi
întâmplat. Rămân, în mod sigur, ca dovadă, revistele, ziarele
oferite de gazde, cărţile cu autografe, nenumăratele instantanee
împreună. O a cincea ediţie a Maratonului de Poezie s-a
consemnat, astfel, la Câmpina, după cum s-a înfăptuit, cu dragoste
pentru limba noastră binecuvântată poetic, sperăm să urmeze şi
altele.
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PROFESORUL
Dincolo de întâlnirile
întâmplătoare prin Sinaia anilor
'90, am ajuns în apropierea
domnului profesor Ion Floricică
abia după 1995, odată cu
descinderea mea la Cenaclul
„Lucian Blaga”. Persoana
distinsă, sobră, cu un atât de
puternic impact emoţional, încât,
invariabil, încercam un
sentiment stânjenitor de
inferioritate al elevului
insuficient pregătit în faţa
profesorului atotştiutor, avea să devină, mai repede decât
afectivitatea însăşi, mentorul meu, covârşitor determinant în
alegerea drumului artistic pe care hălăduiesc şi astăzi.
O întâlnire providenţială, recunosc după atâta vreme, poate
totuşi prea târziu pentru cel puţin unul dintre noi, care n-a apucat
să spună tot ce era de spus. Dintr-o latenţă necreativă aparent, pe
care doar recunoaşterea altora o mai poate salva. Ori
încăpăţânarea de a marşa pe simţirea artistică intrinsecă, simţire
pe care domnul profesor a ştiut, mai bine ca nimeni altul din
preajmă, să o descopere şi să o dirijeze, după caz, la atâtea
generaţii de elevi, ucenici sau discipoli.
Cam aşa m-au surprins primele intersecţii cu Profesorul, la
şedinţele de cenaclu desfăşurate, de-a lungul timpului, în diverse
locuri mai mult sau mai puţin proprii culturii. Dar, fie că ne
întâlneam la Casa de Cultură ori la Cafeneaua Regală, la Centrul
Cultural „Carmen Sylva” sau într-una dintre sălile de clasă de la
Şcoala „George Enescu” din Sinaia (unde domnul profesor Ion
Floricică a predat mai bine de 40 de ani, fiind, în perioada 19841989, director al acesteia), orice eventual sentiment de frustrare
culturală, de inadecvare a personalităţii, dispărea prin medierile
magistrale ale Profesorului, prin captarea interesului şi
redirecţionarea lui spre teme şi subiecte fundamentale, capitale.
Erudiţia desăvârşită îl repune, invariabil, pe cel care o acceptă
prin recunoaştere şi, pe cât posibil, prin asimilare, la locul
cuvenit, în umbra ei adică, presupunând fie revelaţia gratitudinii,
fie melancolia însingurării. Stări complementare uneori, într-o
prezenţă ce impune respectul cuvenit, ca măsură a cotidianului.
Aşa l-am perceput şi aş vrea să-l păstrez printre amintiri pe cel
ales să plece dintre noi mai devreme decât în orice anticipaţie a
minţii.
Nu de puţine ori, întâlnirile noastre „de taină” s-au
desfăşurat acasă la vreunul dintre membrii cenaclului, la
Comarnic, la Poiana Ţapului, la Sinaia sau în parteneriat cu alte
cenacluri. Aparte rămâne pentru mine întâlnirea de la familia
Floricică, într-o zi de Sfântul Ion, acum mai bine de 15 ani,
întâmpinaţi fiind de gazde cu o masă îmbelşugată, pe lângă
bucatele de sezon cu o sumedenie de brânzeturi cum nu mai
pomenisem până atunci, înşirate pe funduri de lemn de diverse
forme şi mărimi (meritul doamnei profesor Octavia Floricică,
aveam să aflu), dar îmbiaţi şi de aromele conţinutului unui
samovar interminabil, pe toată durata şederii, până spre miezul
nopţii. Profesorul, la el acasă, a fost mai fermecător ca oricând,
uneori şi buna dispoziţie spirituală este condiţionată material, iar
întâlnirea a devenit o adevărată şedinţă de cenaclu, cu recitalul
inedit al poetului Nicolae Theodor Poiană şi cu incursiunea
memorialistică a domnului Radu Ghica Moise.
Cele mai fericite ocazii, pentru mine, de a-l vedea pe
Profesor la înălţimea şarmului, dar şi a profesionalismului său au
fost lansările de carte la care a participat cu tot sufletul, amfitrion
şi moderator de fiecare dată, încurcându-mă şi descurcându-mă
din iţele poeziei. Îmi spunea mereu, nici drastic, nici discret, că
pot scrie şi altfel, dar pe acest „altfel” m-a lăsat să îl caut, încă de
la început, până la metamorfozarea lui ca o curgere, ca un cântec.

Începutul, de fapt impactul cu titanii cenaclului din Sinaia, în
percepţia mea, incluzându-i aici pe scriitorii Nicolae Paul Mihail
şi Stelian Tăbăraş, pe lângă profesorul Ion Floricică, a însemnat
convertirea mea ireversibilă la scris. Cravaşarea continuă pe un
drum fără capăt, de cele mai multe ori, seamănă a utopie, una atât
de profundă că ar surprinde până şi Mecca în perspectiva ei.
Calea de urmat, o alegere nu neapărat a destinului, cum se
dovedeşte adesea, are nevoie de un protector al luminii care nu se
trezeşte întotdeauna singură după răsărit. La fel cum însele
cuvintele nu sunt de ajuns pentru a făuri o poezie, o proză, un
discurs, învăţătură primită indirect de la Profesor, împărţită
altruist fiecăruia-n parte.
Nu-i uşor, pitit în umbra cuiva, să fii martor al dispariţiei
acesteia, odată cu desperecherea de matcă. Şi s-au dus, cu umbre
cu tot, lăsându-ne goi pe dinăuntru pentru amintirile neconturate,
ori pe dinafară cât nu putem fi umbrele altora, deci, s-au dus pe
rând, Stelian Tăbăraş, Nicolae Paul Mihail, Ion Floricică. După
dispariţia maestrului Nicomah, Cenaclul „Lucian Blaga” a
traversat o criză de membri, o depersonalizare chiar, până la
încercarea de resuscitare, de readucere pe un făgaş cât de cât
onorabil memoriei înaintaşilor. Am avut cu Profesorul multe
discuţii pe această temă, mai ales telefonice, seara de la ora 21.00
fix, niciodată mai puţin de o jumătate de oră, consimţind să mă
implic în această reconstrucţie, ce presupunea şi editarea unei
reviste a cenaclului, avându-l alături în orice demers. Sănătatea
mi-a jucat feste, însă a trebuit să las în grija domniei sale şi a
altora proiectele respective; am constatat mai apoi că însuşi
Profesorul are probleme de sănătate, slăbise, devenise mai
apatic, îngândurat.
O ultimă reuniune a cenacliştilor împreună cu Profesorul
avea să se desfăşoare în preajma datei de 4 iulie, când împlinea
76 de ani, acasă la Domnia Sa, într-o atmosferă mai tristă decât
aparenţele, dar şi cu o brumă de speranţă în suflete. Mi-a trecut
prin gând că, după fiecare întâlnire, căpătând curajul necesar,
reveneam la căutarea perfecţiunii, a unui absolut individual, nici
nu mai contează dacă posibil. Ucenic în curtea Maestrului obosit,
am înţeles de ce binecuvântare şi privilegiu am avut parte, să-i
fiu, uneori, atât de aproape, strecurat în umbra lui. Înţelesul,
nelaîndemâna tuturor, s-a pliat mereu esenţelor, iar prin
suprafirescul expresiei capătă alte dimensiuni. Poate despre
acesta a fost dilema permanentă a existenţialismului meu,
resimţită cel puţin la fel de acut de Profesor, într-o suferinţă a
rătăcirii printre oameni şi a revenirii, acolo unde-i este locul,
printre zei. Închei, spunându-i abia acum cât mi-a fost de drag şi
cât de mult regret că nu mai este printre noi, muritorii de rând, cu
un citat din multele analize literare, fine şi profunde la adresa
poeziei mele: „Poezia lui Codruţ Radi este o cetate cu multe
intrări, determinantele eului său liric sunt apropiate imaginii
romantice a poetului damnat, imagine tratată într-o viziune
modernă. În plan ideatic, poetul îşi rămâne credincios, el
exprimă, ca şi în alte volume, starea de spirit a omului modern
strivit de o lume fără sens. Nu se revoltă, poate nici nu se
resemnează, o prezintă în realitatea ei.” (din prelegerea lansării
volumului Celălalt, hotar cu mine, 2015).
Codruţ RADI
*
„Acest om nu a supărat pe nimeni” a fost caracterizarea
florăresei din Sinaia în momentul în care a scris panglica ataşată
jerbei cu numele celui care a fost Profesorul de limbă şi literatură
română Ion Floricică, adăugând cu lacrimi că toţi cei patru copii
ai ei fuseseră elevii săi.
Continuare în pag. 12
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Biserica „Sfântul Ilie”, cu
aspect de catedrală, inaugurată
de Regele Carol al II-lea în 1933,
era plină de sinăienii veniţi să se
despartă de Profesor, cetăţean de
onoare al oraşului, cel mai iubit
dintre profesorii unui liceu de
elită didactică şi veche tradiţie.
Primarul oraşului (4 mandate
benefice), dl. Vlad Oprea, a ţinut
un scurt, discret şi emoţionant discurs la despărţire, declarând că
are un mare regret − acela de a nu fi fost şi domnia sa un elev al
profesorului care a dăruit vieţii un şir de generaţii valoroase de
elevi.
La terminarea slujbei şi a cuvintelor de adio, convoiul s-a
deplasat spre liceul din centru, pentru un ultim omagiu, apoi la
sensul giratoriu spre cimitirul oraşului, aflat sub munţii superbi,
dar indiferenţi la suferinţele familiei îndoliate şi ale celor
prezenţi la tristul eveniment.
De profesor am aflat în... China, la Departamentul de
Românistică al Oxfordului chinez, unde studenţii pronunţau

NU SUBESTIMAŢI PISICILE!
Dr. Vlad LUNGU
Pisica este un mamifer domestic carnivor din
familia felidelor, cu corpul suplu, acoperit cu blană
deasă şi moale de diferite culori, cu capul rotund, cu botul foarte
scurt, cu maxilarele puternice şi cu ghearele retractile şi ascuţite.
Încadrarea ştiinţifică a acesteia este următoarea: Regnul
Animalia, Încrengătura Chordata, Subîncrengătura Vertebrata,
Clasa Mammalia, Subclasa Eutheria, Ordinul Carnivora,
Subordinul Fissipedia, Suprafamilia Feloidea, Familia Felidae.
Pisica domestică (Felis catus) este indigenă Lumii Vechi şi
include forme înrudite, precum pisica sălbatică europeană (Felis
silvestris) şi pisica sălbatică africană (Felis silvestris lybica).
Această specie este aproape evident înrudită cu pisica sălbatică
africană, primul indiciu că a fost adoptată de oameni provenind
din Africa. Domesticirea a început probabil în urmă cu
aproximativ 7000 de ani, primele dovezi scrise datând din
Egiptul Antic, din jurul anului 1500 î.Hr. Aici, pisica era
considerată sacră, oamenii închinându-i-se în temple. Corpurile
pisicilor erau îmbălsămate şi mumificate, unele fiind trimise la
Bubastes pentru a fi îngropate în apropiere de Templul lui Pasht,
zeiţa cu cap de pisică. Atunci când murea pisica unei familii, toţi
membrii acesteia îşi rădeau sprâncenele în semn de respect şi de
doliu, iar dacă se isca un incendiu, pisica trebuia salvată prima,
înaintea celorlalţi. Însă poziţia pisicii în societatea egipteană nu a
fost nicidecum unică, egiptenii domesticind şi alte specii, de la
şerpi până la gazele, existând ipoteza că aceştia au crescut
pisicile pur şi simplu ca să le protejeze cerealele de rozătoare.
În Marea Britanie, se crede că pisicile domestice au fost
introduse de romani, arheologii descoperind oase în ruinele unor
case romane. În timpul domniei regelui german Henric
Vânătorul (876-936), orice persoană găsită vinovată de uciderea
unei pisici mature era amendată cu 60 de buşele de grâu. În
superstiţia medievală, pisicile erau tovarăşele vrăjitoarelor, şi
ele, şi proprietarii lor fiind uneori persecutaţi. În Franţa, pisicile
au fost arse în public până în sec. al XVII-lea, când Ludovic al
XVIII-lea a interzis această practică.
Pisicile domestice s-au răspândit intens la începutul
urbanizării umane, în prezent trăind pe toate continentele, cu
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foarte greoi consoanele şuierătoare ale limbii noastre materne.
Profesorul universitar Ding Chao, distins lingvist, scriitor şi
traducător, fost consul la un moment dat la Constanţa, ştia limba
română învăţată de la dl. profesor Floricică. Prezenţa consulului
Republicii Populare Chineze la Sinaia dezvăluia respectul
foştilor elevi asiatici faţă de marele profesor sinăian.
Pe Profesor l-am cunoscut personal în 2003, când am primit
în casă o delegaţie a scriitorilor chinezi invitaţi de Uniunea
Scriitorilor din România, apoi, tot mai des, şi din ce în ce mai rar,
la diferite evenimente culturale de pe Valea Prahovei, inclusiv în
cadrul cenaclului ce-l prezida cu autoritate doctă. Avea un cult al
valorilor. Amenda dur vulgaritatea. Manifesta şi lecţia chineză,
cultul strămoşilor, îi evoca cu emoţie pe scriitorii dispăruţi, la
diferite ocazii comemorative. A fost prezent şi în 2016 la naşterea
Teatrului Zamora.
Şi poliţistul care asigura ceremonios mersul bară la bară al
convoiului, fără a deranja circulaţia pe DN 1, era tot un fost elev
de-al profesorului.
Ziua de 11 septembrie era de o frumuseţe fără seamă,
distonând cu tristeţea din suflete. Aşa a fost să fie. Dumnezeu să-l
odihnească! Condoleanţe familiei sinăiene.
D.G.
excepţia Antarctidei, numărul acestora estimându-se la 500 de
milioane. Ele sunt în special concentrate în zone cu climate
temperate şi calde, în unele regiuni urbane existând şi peste 1500
de pisici pe kilometru pătrat. Doar în Europa şi în America de
Nord, pisicile sunt ţinute ca animale de companie într-un număr
suficient de mare pentru a necesita servicii veterinare şi industrii
de hrană pentru animalele de companie.
Familia pisicii este destul de vastă, fiind clasificată în
„feline mici” şi „feline mari”. Pisicile mici pot toarce când
expiră, dar nu pot rage, în timp ce pisicile mari rag, dar nu torc.
De-a lungul a mii de ani, felinele au evoluat din pisica sălbatică
africană în peste 70 de rase de pisici domestice. Acestea diferă
prin lungimea blănii, culoarea ochilor şi a blănii, dar şi prin
mărimea şi personalitatea lor. Pisica Persană are blana cea mai
lungă (15 cm), în timp ce blana pisicii Siameze este de doar
câţiva milimetri. Cea mai mare pisică măsoară 100 cm şi aparţine
rasei Maine Coon, iar cea mai mică aparţine rasei Singapura, care
nu creşte mai mare decât orice pui al celorlalte rase. Pisicile din
rasa Ragdoll sunt foarte sociabile şi afectuoase. În schimb,
pisicile din rasa Savannah sunt cele mai sălbatice. Pisicile British
Blue Shorthair, Persană, Birmaneză, Chartreux şi Europeană
sunt cele mai populare rase de pisici. Unele rase pot avea şi
legături religioase: pisica Birmaneză/Pisica Sacră din Burma i-a
salvat cândva viaţa lui Dalai Lama, iar pisica de Angora
Turcească se pare că era rasa preferată a profetului Mohamed,
pentru o perioadă fiind păstrată doar în grădina zoologică din
Ankara. Pisicile care au blana buclată sunt pisicile regale Rex
(German Rex, Devon Rex, Cornish Rex), iar cele fără păr aparţin
rasei Sfinx. Există şi o rasă care se caracterizează printr-o mutaţie
ce determină absenţa cozii – Manx.
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BIERTAN, INIMA DE „GROAZĂ” A TRANSILVANIEI (2)
„Ciripim” în continuare despre Biertan, pitorescul sat
transilvănean din judeţul Sibiu, localizat la 30 km distanţă de
Sighişoara. Astfel, veţi afla care sunt locurile care vă oferă
posibilităţi de odihnă şi de hrană pentru trup, minte şi suflet.
Cazare la 2, 3 şi 4 margarete, la călugări, gazde sau în aer
liber
În Biertan există 4 posibilităţi de cazare:
* în 10 pensiuni tradiţionale de 2, 3 şi 4
margarete − Pensiunea Unglerus (14 camere
duble − 180 lei/noapte, cu micul dejun inclus, 2
apartamente cu două camere şi 2 apartamente
cu 3 camere, dotate cu mobilier din fier forjat și
lemn, TV, minibar și grup sanitar propriu, cu
cabină de duş cu hidromasaj sau cadă − mare
atenţie la acel sistem de duş dacă nu doriţi să
experimentaţi un atac acvatic!), care a fost singurul loc disponibil
din Biertan pentru cazare, în zilele de joi şi vineri, 10-11 august
2017, din cauza numărului crescut de turişti (chinezi, români,
germani, englezi, americani şi italieni), veniţi special pentru
Festivalul de film horror şi fantastic „Lună plină”, deşi rezervarea a
fost făcută cu o lună înainte; Pensiunea Thomas; Pensiunea
Michael; Casa Dornröschen; Pensiunea Oppidum; Guest House
Mihai Eminescu Trust; Pensiunea Todoran; Pensiunea Florea;
Pensiunea Otto Wagner; Cabana Făfănaua (situată în mijlocul unei
păduri de foioase, la 2,5 km de Biertan);
* în Centrul evanghelic pentru tineri din casa parohială
(întrebaţi de părintele Ulf Ziegler);
* în gazdă (întrebaţi la punctul de informare turistică −
amplasat în cadrul Bibliotecii „Lada de Breaslă” − de simpatica
doamnă Eugenia Cîndea, care are un magazin artizanal local;
condiţii de cazare foarte bune, 50 lei/noapte/persoană);
* în campingul pus la dispoziţie de către organizatorii
festivalului (îngrădit şi păzit, dotat cu duşuri şi toalete publice;
abonament proiecţii + camping 4 zile = 100 lei/persoană).
Monopolul gastronomic cu alură medievală
Singurul loc în care puteţi lua masa în Biertan este
Restaurantul Medieval Unglerus. De fapt, mai există un
pseudolocal în piaţa centrală, în care se prepară ceafă de porc la
grătar sau mici cu cartofi prăjiţi şi o aşa-zisă salată (15 lei)... foarte
bun pentru înfrăţirea dintre nişte fiinţe bipede numite „oameni” şi
unele lighioane cunoscute sub denumirea de „bacterii”; ce mai
contează pentru unii condiţiile sanitar-veterinare atâta timp cât
tubul digestiv este fericit? Revenind la unicul restaurant, acesta este
lipit de cel de-al treilea zid de apărare al Cetăţii Biertan, clădirea
fiind integrată în ansamblul arhitectural al fortăreţei. Prin recuzita
din interior (suliţe, scuturi, armuri, steaguri, tablouri, mese din lemn
masiv, cu scaune cu spătar înalt acoperite cu piele ţintuită) se
doreşte transpunerea medievalului în zilele noastre, ceea ce nu este
rău. Lipseşte doar fondul muzical medieval; în loc de sunetele
armonioase ale vielei, lăutei, flautului, harpei, drâmbei, tamburinei,
dairelei, cimpoiului, în restaurant se auzeau ritmurile de dance şi
pop ale noilor vedete de carton naţionale, redate de un post de radio
ce nu se încadra în atmosfera medievală.
Micul dejun, inclus în preţul de cazare, se putea lua în
intervalul orar 8.00-10.00, fiind de tip bufet suedez şi cuprinzând
roşii, două tipuri de şuncă şi de salam, caşcaval, brânză, unt, miere,
crenvurşti, omletă, fulgi de porumb, cereale cu ciocolată, lapte,
ceai, cafea, iaurt cu fructe (diferite sortimente). Nimic nefavorabil
de comentat.
Din păcate, masa de prânz nu s-a sincronizat cu programul
proiecţiei filmelor (care începea de la ora 12.00, cu o pauză de 30 de
minute între filme). Ce, doar transportul să nu corespundă cu
programul festivalului? O întrebare firească: există în lexicul
românilor termenul „sincronizare” în ceea ce priveşte organizarea
unui eveniment? Pentru adevăraţii cinefili, care nu doreau să piardă
respectivele filme, prânzul putea fi luat doar în timpul pauzelor

proiecţiilor. Problema era că programul mesei era stabilit pentru
intervalul orar 12.00-14.00 doar pentru clienţii pensiunii care au
optat pentru all inclusive („doar” 300 lei pe zi − cazare şi 3 mese),
pentru turiştii obişnuiţi masa putându-se lua după ora 14.00.
Servirea a decurs rapid, exceptând weekendul când papilele
gustative ale turiştilor au luat cu asalt localul, atât pe terasă, cât şi în
interior. Un aspect curios: existau meniuri cu preţuri diferite ale
preparatelor; depindea de norocul fiecărui client după care meniu
era taxat la finalul mesei. Pentru două persoane, prânzul, eventual
cina, uşura bugetul cu 70 de lei; singura satisfacţie era calitatea,
urmată şi de cantitatea bucatelor. Orice ciorbă (de legume,
ţărănească de văcuţă, de fasole cu afumătură, de porc cu tarhon)
costa 17 lei, şniţelele de pui/porc 29 de lei, ceafa de porc 32 de lei,
garniturile (aceleaşi ca în orice restaurant) valorând 9 lei, în meniu
mai regăsindu-se mămăliguţa cu brânză şi smântână (20 lei),
preparate din peşte, tochituri.
În cazul în care nu apucaţi să ajungeţi la restaurant, vă puteţi
păcăli stomacul cu proviziile − gustări din cele 3 minimarketuri
locale, în care, în weekend, se face o întoarcere în timp la
raţionalizarea produselor, asociată cu statul la cozi (doar o singură
sticlă de apă sau de suc/posesor de cap; nu mai mult!). Deşi se ştia
din timp de găzduirea festivalului în sat, are rost să ne întrebăm de
ce nu s-au făcut aprovizionări suplimentare cu produse?
Obiective turistice de neratat
* Placa votivă-memorandum. Este
expusă în piaţa centrală din Biertan şi
cuprinde o inscripţie în limba latină, care
atestă una dintre primele dovezi ale
creştinismului din România.
* Cetatea fortificată Biertan şi
Biserica Evanghelică din Biertan. Pe
vremuri, cetatea avea o singură intrare, din
motive strategice. Cetăţile săseşti erau construite de populaţia din
zonă, nefiind cetăţi nobile, iar în incinta acestora existau şi biserici.
Atunci când popoarele migratoare treceau prin aceste zone pentru a
jefui satele şi a aproviziona armatele, populaţia se retrăgea în cetăţi,
fiecare având câte o cameră în care se depozitau grânele pe timpul
verii. În cazul unui atac, localnicii cetăţii puteau rezista timp
îndelungat prin proviziile făcute.
Intrarea în cetate se face direct din piaţa centrală printr-o scară
de lemn acoperită, cu 70 de trepte, având o lungime de 100 m şi
datând din anul 1795. Biletul de vizitare (10 lei) se procură din
interiorul cetăţii, din singura librărie din Biertan care expune
volume în limba germană, dar şi câteva ghiduri turistice în limba
română. Cetatea a fost ridicată în mai multe etape, începând cu
secolul al XIV-lea şi până în secolul al XVI-lea, când a fost
definitivat şi cel de-al treilea zid de incintă. Cele 3 ziduri fortificate,
concentrice, şi cele 7 turnuri s-au păstrat până în prezent. Turnurile
şi bastioanele construite, pentru supraveghere şi apărare, aveau câte
o întrebuinţare specifică:
− Turnul cu ceas, având amplasate pe trei dintre pereţii laterali
ai acoperişului cadranele ceasului din 1508; aici se găsesc şi două
clopote: unul mare, care anunţă fiecare oră şi unul mic, ce anunţă
fiecare sfert de oră. În anul 1883, în turn a fost instalat mecanismul,
existent şi astăzi, realizat de către Joseph Roth din Braşov;
− Turnul lapidarium (mausoleum) adăposteşte osemintele şi
plăcile funerare ale clericilor defuncţi;
− Turnul catolic, având la catul superior un coridor de strajă
din lemn şi ferestre de tragere, este un simbol al toleranţei,
deoarece, după reforma luterană, celor
care au dorit să rămână catolici li s-a dat
acest spaţiu pentru oficierea serviciului
religios;
− Închisoarea matrimonială,
amplasată în bastionul de est, obliga
Continuare în pag. 14
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perechile, care doreau să divorţeze, să convieţuiască, fiind închise
pentru două săptămâni şi punându-li-se la dispoziţie un singur pat, o
singură masă, o singură farfurie, o singură cană, o singură lingură şi
o singură furculiţă, pentru ca în cele din urmă să renunţe la decizia
lor. Timp de 300 de ani, în timpul episcopiei, s-a înregistrat un
singur divorţ;
− Turnul de poartă, cunoscut sub numele de primărie: aici era
adăpostită primăria în caz de asediu;
− Turnul slăninii, iniţial un turn de poartă, a fost utilizat pentru
păstrarea slăninii săseşti.
− Al doilea zid al cetăţii delimitează două curţi interioare ce
alcătuiesc aşa-numitul „Zwinger”, un fel de ogradă, unde erau
aduse animalele comunităţii în caz de pericol. În partea de nord-vest
se află bastionul (închisoarea), care, din secolul al XVIII-lea, a fost
transformat în locuinţa intendentului. În vest se află un turn masiv,
care, în ultimii ani, a cunoscut câteva întrebuinţări: atelier de
pictură, sală de expoziţie temporară, în prezent fiind locuinţa
administratorului cetăţii.
Cetatea Biertan are propriile legende. Se spune că ar exista trei
tuneluri care fac legătura interiorului cetăţii cu exteriorul: tunelul
morţilor, tunelul spionilor şi tunelul aprovizionării. În cazul unui
asediu, când toată comunitatea se adăpostea împreună cu animalele
şi bunurile personale în cetate, primul tunel era utilizat pentru
scoaterea morţilor până în cimitirul satului, al doilea permitea
infiltrarea spionilor în armata duşmană aflată la poalele cetăţii, iar al
treilea asigura hrana necesară tuturor celor din cetate.
Biserica este de tip hală gotică, având 3
nave. A fost construită între anii 1490 şi 1524 pe
locul unei basilici mai vechi, care a ars. Fiind
inițial catolică, biserica a luat numele „Sfânta
Maria”, păstrându-l chiar şi după reformă. În
1522, biserica a fost zugrăvită, au fost pictate
panourile altarului și s-a trecut la confesiunea
luterană. Impunătorul altar poliptic, cel mai
mare din Transilvania, a fost realizat în anul
1483, fiind atribuit şcolii vieneze Schottenmeister, şi conţine 28 de
picturi reprezentând scene din viaţa lui Iisus şi a Fecioarei Maria.
Sacristia era locul în care s-au păstrat obiectele de valoare ale
bisericii, hainele bisericeşti şi vasele sfinte pentru împărtăşanie,
confecţionate din aur. Unul dintre elementele
de mare atracție pentru vizitatori îl constituie
uşa sacristiei, datată din 1515, decorată cu
intarsii şi prevăzută cu un sistem sofisticat de
închidere cu 19 încuietori (încă funcţional),
fiind manevrat printr-o cheie şi o manivelă (prin
cheie sunt activate patru mecanisme, iar prin manivelă alte
cincisprezece). Celebra ușă, realizată din lemn de stejar, ce îl are ca
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făuritor pe maestrul Johannes Reychmut, autor şi al stranelor
împodobite cu intarsii, a fost premiată la Expoziţia Mondială din
Paris în anul 1900.
Amvonul, sculptat în 1523 de către Ulrich din Braşov, în stil
gotic cu influenţe renascentiste, este dintr-o singură bucată de
piatră, având la bază o piramidă întoarsă şi basoreliefuri ce
reprezintă Ruga de pe Muntele Măslinilor, Răstignirea şi Profeţia
lui Simon.
Orga datează din 1869, fiind opera maestrului vienez Carl
Hesse şi înlocuieşte un şir de alte vechi orgi care se știe că au
funcţionat în biserică. Are 1290 de tuburi, 2 claviaturi, o pedală şi 25
de registre.
În interiorul bisericii se mai pot admira şi câteva dintre
steagurile breslelor locale − cel al ţesătorilor de lână (cel mai vechi),
cel al rotarilor, al croitorilor, al pielarilor, al pânzarilor, al cizmarilor
şi al cojocarilor −, dar şi un desen atipic pentru
un loc creştin! În partea superioară a boltei este
desenat un arlechin ce pare a susţine povara
tavanului. Arlechinul poate constitui o
reprezentare a răului sau o răzbunare a
meşterilor care au lucrat la biserică,
nemulţumiţi de plata finală. Se cunoaşte faptul
că în Evul Mediu, figurile groteşti, reprezentări ale răului şi
păcatelor lumeşti, erau adesea reprezentate în partea dinspre
intrarea în biserică, admonestându-i pe credincioşii care aduc cu ei,
în spaţiul sacru, viciile lumii. Însă explicaţia reală a acestui desen
rămâne învăluită în mister!
În Biserica-cetate, cu hramul Sfânta Maria, inclusă în anul
1993 pe lista monumentelor Patrimoniului Mondial UNESCO, încă
se oficiază slujbe, programul de vizitare, în perioada iunie-august,
fiind de duminică şi până vineri în intervalul orar 10.00-19.00, iar
sâmbăta de la 10.00 la 17.00, cu o pauză între 13.00 şi 14.00.
* Cea mai veche farmacie rurală din
Transilvania. Farmacia din Biertan a fost
deschisă în anul 1809 de către farmacistul
Johannes Jikeli într-o casă cu arhitectură tipic
săsească, construită în 1571. Sloganul farmaciei
era „Zur göttlichen Vorsehung” („La Providenţa
divină”). Din 1949, farmacia a trecut în
proprietatea statului, în prezent fiind închisă.
Totuşi, în sat există o farmacie în cadrul clădirii
dispensarului.
În numărul următor încheiem excursia din Biertan cu
informaţii „de groază” despre Festivalul de Film Horror & Fantasy
„Lună plină”.
Dr. Vlad LUNGU

CIRIPIT SPORTIV
Socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea de pe stadion. Vrei să
câştigi, pierzi şi invers. Joacă pe teren şi norocul, şi ghinionul.
Germania lui Merkel nu a fost şi Germania lui herr Daum. Dezastrul
din preliminariile Campionatului Mondial s-a datorat şi
încăpăţânării neamţului de a nu risca pe piciorul fanteziei lui Alibec
şi pe şutul imparabil al lui Budescu. De fapt, a reconstruit echipa pe
ruinele formaţiei domnului Iordănescu, care, cum-necum, şi cu
contribuţia lui Victor Piţurcă, a calificat România la ultimul
Campionat European. Din primul meci, Daum a dat-o-n bară cu
Stanciu, ratangiu la penalty. Nu ai voie să ratezi în momentele
cruciale! Aşa a făcut şi Mutu în meciul cu Italia, acum 9 ani, şi a
urmat căderea treptată a starului, devenit meteorit. Cu 3 puncte în
prima etapă, pilula înghiţită ar fi fost mai puţin amară şi demarajul
altfel. Înaintaşii − impotenţi în faţa porţii. Neamţul cultivat nu a
priceput spiritul funambulesc şi burlesc al românilor. Multă
metodă, puţină inspiraţie. Salariu mare, rezultat pitic.
Sperând să se salveze, preşedintele Federaţiei l-a demis pe
antrenorul favorit. La ciolan nu a fost îmbulzeală: Olăroiu e cu
comorile şeicilor şi Lucescu cu Erdogan.
Jalnic rezultat, jalnic vocabular al celor din Ligă pe ale căror buze

Mircea Lucescu şi preşedintele Erdogan (Foto: www.fanatik.ro)
citeşti la televizor cele mai oribile înjurături. Poate nu greşesc
străinii când ne cataloghează barbari. Nu rasişti, şi nu vulgari. Sunt
pentru Contra şi contra invaziei de alogeni în fotbalul autohton.
Valorile naţionale în primul rând!
I. D. CARAIMAN
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POEZIA UNUI PICTOR ŞI PICTURA POEZIEI
Codruţ Radi este o personalitate
culturală tridimensională. Poet înclinat
spre un ermetism stilat, al Porţilor de...
vreme închise, pictor al poeziei sale
intrinsece, teleportată în zona imobiliară a
caselor, a pieţelor urbane ce-l inspiră, cu o
anumită melancolie temporală, şi, recent,
în seria de mici portrete ale Ruinelor, case
lăsate în paragină, dar încărcate cu
cărămizi de poezie, de arhitectură pe lângă
care noi, prozaicii, trecem fără să le vedem
şi fără să le mai admirăm. Ele sunt acolo,
undeva, şi nu ne mai interesează. Poetul
stă în pictor mai mult decât pictorul în
poet. Un liant trainic leagă cele două
sensibilităţi artistice. Împreună, ele
formează un tot. Nimic sinistru în Ruine,
doar vechimea care ne vorbeşte, care ne
impresionează, asta numai dacă vibrăm la
developarea misterelor caselor părăsite,
caselor bântuite, caselor locuite. Pictorul
se cantonează într-un soi de miniatură
japoneză. Nu urcă dimensiunea tabloului.
E o serie, un serial pictural. Culorile sunt
mai mult închise decât deschise. Plac
meditaţia şi coloristica sobre, austere,
melancolice uşor. A treia dimensiune este
librarul, omul iubitor de cartea altora,
profesionistul care nu acceptă maculatura,
în singura librărie din Sinaia şi din Valea

Superioară a Prahovei, care izgoneşte
duhurile rele ale materialismului capitalist
şi tot ce este oferit burţilor
medicamentelor (o ţară bolnavă şi de
incultură, cu zone analfabete, agresive)
sau podoabei, telefoniei mobile,
carburanţilor şi efemerului. Librăriile mai
atenuează din marea gaură culturală. La
Librăria „Flower Power” întâlneşti marile
edituri şi noile ediţii. Dacă Poetul Radi
poate trăi din iluzia existenţialului, iar
Pictorul din bucuria artei sale, Omul celor
două arte e obligat să le susţină pe
amândouă, dar şi pe o a treia − difuzarea
cărţilor de valoare ale altora.
Volumele sale de poezie, editate
impecabil şi care conţin ilustraţiile
proprii, ce împodobesc
bibliotecile
noastre cu un fior special, derivat dintr-o
meditaţie deseori eliptică, cu şi fără rime,
combină ambele modalităţi, cea modernă
cu cea clasică, refuză decodificarea,
impun cititorului un efort de înţelegere a
tâlcurilor, eliminate de orice facilitate
literară.
De pildă, în Nocturnă, redefinită
Noptativ, întâlnim un mod cu totul aparte
de comunicare cu sinele:
Continuare în pag. 16
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Din RUINELE domnului Radi

„De frica umbrei veghe-şi ţese
Ori să-l adoarmă somnul iar
Când visele-s demult pe-alese
Şi-n locul lor un alt coşmar
Îi umple nopţile prea dese
În jocul ielelor ce l-ar
Uita de ziuă să-i mai pese
Cu restul poate fi-n zadar.”
Arta anulează zădărnicia aparentă a
vieţii. Poetul Codruţ Radi, aflat în
expansiune artistică de la un volum la
altul, ne deschide cu discreţie şi
inteligenţă, filosofic şi amical, Porţi de...
vreme închise − metaforă a timpului care
se duce iremediabil şi nu mai permite
revenirea la ceea ce a fost şi la ceea ce am
fost noi înşine cândva.
D.G.
17 septembrie 2017
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