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„Turcul ne-a dorit Moldova − un paşalâc al
Imperiului Otoman. Leşii – un voievodat al Ţării
Leşeşti. Ungurii – un teritoriu al Ţării Ungureşti.
Tătarii – un loc de păşune pentru caii lor. Dar n-au
izbutit. Vă las o ţară bine apărată. În cetatea
noastră de la Dunăre – Chilia şi de la Marea
Neagră – Cetatea Alba, şed acum ca un spin în coasta ţării păgânii
cei fără de Dumnezeu. Îmi pare rău de neputinţele pe care mi le-a
adus bătrâneţea, căci visul meu era să vă las ţara întreagă şi
neştirbită. Căci o ţară, atâta timp cât îşi va avea hotarele ştirbite,
va sângera mereu.”
ŞTEFAN CEL MARE (1438/1439-1504),
domn al Moldovei în perioada 1457-1504
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CIRIPITUL EDITORIAL
LA MULŢI ANI,
PATRIE!
Fiecare român încheie anul 2017
aşa cum l-a parcurs, cu bune, cu mai
puţin bune, şi, ca de obicei, întâmpină
Noul An cu speranţe, cu exuberanţe, ca şi cum viaţa ne-ar fi
veşnică şi am avea raiul pe pământ. De fapt, suntem un trib
al lumii care supravieţuieşte, de mii de ani, în mijlocul unui
ocean de evenimente planetare, cosmice, lumeşti,
traversând epoci, războaie, armistiţii, păci, mai mult sau
mai puţin durabile, seisme, inundaţii, incendii, dezastre
naturale, umanitare şi multe, multe păţanii personale.
Încheiem anul cu cozonaci şi îl începem pe cel nou cu
artificii.
Cum a fost 2017 pentru România? N-a fost un an rău.
Am fost ocoliţi de evenimente neaşteptate, aşadar am avut
tot timpul la dispoziţie să ne războim între noi, partidele,
oamenii, s-au ciocnit interese, a fost decapitat un premier
de propriul său trib, a fost ales altul şugubăţ; nu e rău, ba
dimpotrivă, să fii dotat cu simţul umorului. Eroina
guvernamentală s-a numit Olguţa şi cea justiţiară Codruţa.
Legea pensiilor, legea salarizării şi legile justiţiei au fost,
exceptând legea junglei, cele mai spectaculoase
evenimente mediatice. Crima absurdă de la metrou a venit
să ne reamintească de legile aleatorului uman, ferească
Dumnezeu de mai rău! Ziua de 1 decembrie a continuat să
fie ziua vrajbei naţionale, iar bomboana de pe tort a fost
reacţia vecinului de la nord-vest de a boicota, şi diplomatic,
acest eveniment naţional, dar, la o analiză mai inteligentă,
ajungi la concluzia că nu poţi transforma ziua
înmormântării în zi de naştere şi viceversa.
Funeraliile regale închid anul cu un spectacol religios
magnific. Patriarhul, care nu s-a dat în brânci în epoca
Băsescu (care l-a întronizat, de fapt) să-i facă fostului rege
o slujbă cum se cuvine, în timpul vieţii, s-a spălat de păcat
când l-a văzut decedat. Mecanismul statal a fost, în materie
de protocol regal, fenomenal. Armata şi-a dovedit clasa.
Trenul Regal a fost reparat peste noapte şi gara din Curtea
de Argeş, lăsată în paragină, a fost şmecherită, învelită, ca
pe timpul Dictatorului, tot peste noapte.
Regele Juan Carlos al Spaniei, cuminţit şi pensionat,
împreună cu Regina Sofia s-au pupat în Piaţa
Independenţei cu Principele Duda, iar moştenitorul
Coroanei, eternul Prinţ Charles, cu adevărat iubitor al
României româneşti şi secuieşti, a onorat cu prezenţa, în
numele măreţei Regine Elisabeta a II-a, regalul funerar şi la
propriu, şi la figurat.
Uitate au fost şicanele, umilinţele, insultele aduse
monarhiei şi Regelui Mihai. E adevărat că interesul poartă
şi fes, şi coroană, dar maniera grobiană din anii '90 faţă de
acest personaj istoric, tragic prin destinul personal,
important prin destinul politic, un patriot adevărat şi un
familist înverşunat, a fost dată uitării; mai bine mai târziu
decât niciodată. Deşi strada a participat emotiv la funeralii,

a fost inferioară numeric celei de la prima venire a regelui
de Paştele anului 1992, când în faţa televizoarelor a stat
întreaga naţie. Totul a funcţionat ceas. Exact invers a
funcţionat mecanismul care ne fabrică autostrăzi. Nici
măcar centurile ocolitoare de la Comarnic şi Buşteni nu au
fost realizate cu rapiditate şi cu majestate regală. Noi
contracte, probabil păguboase pentru stat şi avantajoase
pentru privat, se derulează cu lentoare, injectând
românilor virusul blocajului în trafic. Dacă măcar o dată ar
ieşi toate maşinile cu claxoanele lor în strada politică, în
piaţa mitingurilor, probabil că marii impotenţi
guvernamentali ar găsi imediat noi vinovaţi, noi miniştri la
transporturi decapitaţi şi iar ar renaşte marile speranţe
asfaltice! Traficul din Capitală plasează Bucureştiul pe
primul loc în Europa traficului auto infernal.
Bucuria anului a fost Simona Halep. Cum-necum,
necâştigând niciun Grand Slam, pierzând finale şi
semifinale importante la limită şi destul de imprevizibil şi
lăsând o letonă obraznică să-i ia de la nas un mare trofeu, e
încoronată Regina Clasamentului Mondial (WTA), dar nu şi
la cel mai înalt nivel al sportului. Însă a împăcat şi capra, şi
varza. Câştigând Wimbledonul şi alte turnee tari, prietena
Simonei, Muguruza, a fost Împărăteasa tenisului feminin.
Probleme au fost în Catalonia şi surprize în Polonia.
Explozii nucleare şi rachete balistice
intercontinentale. Un submarin, cu tot echipajul, a dispărut
fără urmă; să-l fi capturat extratereştrii?
O mulatră divorţată intră în familia regală britanică.
California − în flăcări!
Uragane şi sinistraţi la alţii...
La noi ca la noi...
Ieşirea din colivii a multor infractori, în baza legii
graţierilor personalizate, a readus pe scenă şi actori
politici, şi hoţi de buzunare, şi violatori, şi foşti lideri de
opinii, semizei la un moment dat. Vina nu se recunoaşte,
pedeapsa se reduce. Confiscările sunt greu de făcut...
Practic, ce-i în mână nu-i minciună.
Trecerea poverii fiscale de la angajatori (sclavi de plăţi
private) la angajaţi (încărcaţi cu venituri, pe hârtie) a sporit
lefurile, dar doar pe hârtie − scripta manent −, ce vor fi
luate în calcul la pensionare. Reforme, reforme, reforme...
Un nu foarte educat personaj conduce Educaţia. Una
este erudiţia şi alta este miliţia, managementul. Ministrul
Agriculturii, un berbec care nu a făcut-o de oaie, se pricepe
doar la păşunea lui. Ministrul Justiţiei, un moldovean
hâtru, din familia Creangă, stă încă bine pe ramură: are
ciripit, calm şi curaj nebun. Antecedentul, tupeist, măturat
de stradă, conduce viclean o comisie parlamentară. Un
mare şef de partid e hăitut juridic şi, în loc de Te Deum,
auzim mereu de Tel Drum. Neamţul are prestanţă şi viitor.
Teatrului îi merge bine, artiştilor − în funcţie de talent
şi noroc. Premiile şi pensiile se dau tot aşa.
Pentru mine şi Despina a fost un final de an
senzaţional: am devenit, în sfârşit, bunici! Să ne trăiască
Grigorescu al V-lea!
Să trăiască umorul şi amorul!
Anul Nou să fie cu mare bucurie şi cu Marea Unire! Să
nu mai jucăm alba-neagra la Alba Iulia.
LA MULŢI ANI, PATRIA NOASTRĂ, ROMÂNIA!
17.12.2017
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CORTINA − NEBUNIA TEATRULUI
.

FESTIVALUL DRAMATURGIEI ROMÂNEŞTI CONTEMPORANE
Cel mai nou înfiinţat teatru
b u c u r e ş t e a n , Te a t r u l
D r a m a t u rg i l o r R o m â n i , a
o rg a n i z a t p r i m a e d i ţ i e a
Festivalului Dramaturgiei
Româneşti Contemporane în
perioada 6-12 noiembrie 2017.
Evenimentul cultural a
reunit 15 spectacole de teatru, din
11 teatre din Bucureşti, din ţară și
din Republica Moldova:
Luminiţa, de la capătul
t u n e l u l u i ( t e x t R a d u F.
Alexandru, regia Mircea
Cornişteanu, Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti);
Nina sau Despre fragilitatea pescăruşilor împăiaţi (text Matei
Vişniec, regia Alexandru Maftei, Teatrul de Comedie,
Bucureşti); Trei generaţii (text Lucia Demetrius, regia Dinu
Cernescu, Teatrul Odeon, Bucureşti); Funcţionarul destinului
(text Horia Gârbea, regia Anca Maria Colţeanu, Teatrul Nottara,
Bucureşti); Moştenirea (text Lucia Verona, regia Ingrid Bonţa,
Teatrul Coquette, Bucureşti); Aeroport (text Ştefan Caraman,
regia Alexandru Nagy, Godot Cafe Teatru, Bucureşti); Balul
Cimitirului (text George Astaloş, regia Alexander Hausvater,
Teatrul Dramaturgilor Români, Bucureşti), Confidenţial. Scene
argheziene (texte Tudor Arghezi, regia Dan Tudor, TDR),
Exerciţiu de echilibru (text Carmen Dominte, regia Felix
Crainicu, TDR), Învăţăturile lui Zaharia Trahanache către fiul
său (text Marilena Dumitrescu, regia Ingrid Bonţa, TDR), Tarot
Tales (text Saviana Stănescu, regia Mircea Tiberian, TDR);
Damen Vals (text D. R. Popescu, regia Ioana Blaga Frunzescu,
Teatrul Naţional „Radu Stanca”, Sibiu); Exploziv (text Elise
Wilk, regia Andrei Măjeri, Teatrul Naţional „Marin Sorescu”,
Craiova); Titanic Vals (text Tudor Muşatescu, regia Dan Tudor,
Teatrul „Mihai Eminescu”, Botoşani); Puştoaica de la etajul 13
sau Dragă societate (text Mircea M. Ionescu, regia Alexandru
Grecu, Teatrul Naţional „Satiricus I. L. Caragiale”, Chişinău).
În cadrul Festivalului, joi, 9 noiembrie, a avut loc și
Colocviul Naţional al Dramaturgiei Româneşti „Mircea
Ghiţulescu”, a cărui tematică a fost „Dramaturgul ca regizor
secret”.
Selecţionerul spectacolelor incluse în Festival a fost
dramaturgul Mircea M. Ionescu, din juriu făcând parte
dramaturgii Olga Delia Mateescu (preşedinte), Carmen
Dominte, Radu Herjeu, Sebastian Ungureanu şi Horia Gârbea.
În urma vizionării spectacolelor din secţiunea IN şi a
lecturării pieselor din secţiunea Concurs (destinată
dramaturgilor români debutanţi), juriul a acordat următoarele
premii:
♦ Premiul pentru Debut dramaturgic: Popescu Marian
(Ploieşti), textul Două nunţi şi o sinucidere;
♦ Premiul pentru Critică dramatică şi/sau istorie teatrală:
Doina Papp;
♦ Premiul pentru Cea mai bună scenografie: Corina
Grămoşteanu (spectacolul Confidenţial. Scene argheziene,
Teatrul Dramaturgilor Români);
♦ Premiul pentru Cea mai bună regie: Alexandru Maftei
(spectacolul Nina sau Despre fragilitatea pescăruşilor împăiaţi,
Teatrul de Comedie);
♦ Premiul pentru Cel mai bun actor: Marius Bodochi
(spectacolul Confidenţial. Scene argheziene, Teatrul
Dramaturgilor Români);
♦ Premiul pentru Cea mai bună actriţă: Mihaela Teleoacă

(spectacolul Nina sau Despre fragilitatea pescăruşilor împăiaţi,
Teatrul de Comedie);
♦ Premiul pentru Cel mai bun spectacol: Nina sau Despre
fragilitatea pescăruşilor împăiaţi (text Matei Vişniec, regia
Alexandru Maftei, Teatrul de Comedie).

După terminarea Colocviului Naţional al Dramaturgiei
Româneşti „Mircea Ghiţulescu” (9 nov. 2017), la noul Teatru al
Dramaturgilor Români, de la stânga la dreapta: Sebastian
Ungureanu (dramaturg, membru USR), Despina Grigorescu
(consilier artistic Teatrul Zamora), Alexandra Ares (dramaturg,
membru USR), Dinu Grigorescu (dramaturg, membru USR),
Horia Gârbea (dramaturg, membru USR, directorul TDR), Olga
Delia Mateescu (dramaturg, membru USR) şi Ion Cocora (critic
de teatru)

CIRIPITUL TRIST

Am pus cravata neagră la costum. A zburat şi Stela
Popescu (1935-2017). A jucat în Ciripit de păsărele în
perioada 1978-1981. S-a dus după Maximilian, soţul ei,
celebrul cupletist, şi după colegii de la Comedie, Ştefan
Tapalagă, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, Liliana Ţicău,
Gheorghe Şimonca, Sorin Gheorghiu, Sanda Muşatescu
(scenografa). Din acea distribuţie fabuloasă, care a servit un
strălucit debut dramaturgic, au mai rămas în cuib doamna
Sanda Manu, regizoarea acelui spectacol nonconformist,
actorul Val. Plătăreanu şi autorul, adică eu!
Fotografia înfăţişează afişul postat acum aproape 40 de
ani pe faţada gloriosului teatru. 23 noiembrie a fost ultimul
ciripit al Stelei... Noroc cu înregistrările care rămân. Am
cunoscut-o din studenţie, la un party în blocul lui Victor
Eftimiu, în 1957, când era studentă în anul 3. A uluit asistenţa
prin vivaciate şi timbru personal.
Dumnezeu s-o răsfeţe! Condoleanţe familiei. (D.G.)
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LAMIA BELIGAN TRIUMFĂ!
Monodrama cere actorului
calităţi speciale: în primul rând
o memorie prodigioasă şi
capacitate de a susţine un
monolog amplu, copleşitor şi
neplictisitor pentru spectatori,
farmec personal, voce plăcută,
mişcare continuă, transformări
spectaculoase pe unităţi mici de
timp, eleganţă interpretativă,
emoţie în punctele culminante
şi haz, dacă textul îl conţine.
Doamna Lamia Beligan a
demonstrat joi, 23 noiembrie
2017, în spectacolul Vivien
Leigh: Ultima conferinţă de
presă, că deţine aceste însuşiri
pe un text adecvat ei (pe care l-a şi tradus) despre viaţa
aventuroasă a unei mari actriţe de la începutul erei filmului
vorbit, care, în acea epocă de pionierat cinematografic american,
reprezenta pentru planetă unicul mijloc vizual de comunicare cu
milioane şi milioane de oameni. Aşa se explică şi fabricile de
vedete, fiinţe omeneşti comune până la urmă, dar evidenţiate
mediatic paroxistic, intrate în conştiinţa publicului cu rapiditate
şi pentru totdeauna. Vivien Leigh a fost atât de îndrăgită în
generaţia ei de public, încât, prin harul dovedit, ingenuu, dar
pasional, prin frumuseţea ei delicată, dar şi voluptoasă
sentimental, nu a mai ieşit din conştiinţa mondială.
Viaţa e o aventură pentru fiecare om. Suma aventurilor

conţine filmul. Piesa reflectă până la urmă firul de păianjen pe
care a evoluat artista britanică, partenera lui Marlon Brando, alt
titan al filmului care cucerea inimile femeilor îndrăgostite până
peste urechi de idolul masculin.
Traficul infernal al Capitalei m-a făcut să ajung de la Ambasada
Chinei la TNB în 40 de minute − semafoare interminabile,
coloane de maşini aproape încremenite între ele − şi aşa am
pierdut începutul piesei. Întâi am stat la balcon unde am fixat
panoramic scena şi jocul Lamiei Beligan, o fiinţă suavă,
îmbrăcată în furou negru, cu un decolteu nu ca al Elenei Udrea,
care sugera dezvelirea decentă a trupului frumos, dar şi a
intimităţii psihologice de care va da dovadă. Apoi am coborât la
parter, rândul 1, ca să aud mai clar replicile pierdute din cauza
urechilor mele şi nu a vocii interpretei. Are un glas plăcut,
feminin şi sonor. În continuare, am urmărit detectivistic
cronicăresc tot ce se petrece pe scenă, am apreciat gândirea
regizorală fină a Lianei Ceterchi, acel ansamblu de lucruri
aparent mărunte care dau dinamism monologului şi farmec
întregului. Joaca, micile detalii vestimentare, frânghia de rufe pe
care se prind amintiri duioase, scările vieţii, ecranul care nu putea
lipsi, portretul dominant al epocii Winston Churchill, luminile
bine aşezate, veritabile accente luminoase, trecerile de la un timp
la alt timp, pendula iubirii care bate pentru trei bărbaţi esenţiali
şi, până la urmă, gândirea cinematografică a interpretării dublate
de mişcările coregrafice ale Lamiei, pe lama de cuţit fatidic...
Un succes clar al TNB, un pariu câştigat indubitabil de fiica
marelui Beligan. M-a impresionat şi dotarea tehnică formidabilă
a Sălii Atelier, una dintre bijuteriile necesare coroanei imperiului
Teatrului Naţional. Triumfă, odată cu Lamia şi toţi cei care au
realizat spectacolul, şi spiritul lui Radu Beligan!
.

abababab
PRINTRE NOSTALGII ŞI AMNEZII
Codruţ
RADI
Începutul de octombrie, controversat
meteorologic tot mai puţin, pe măsura apropierii
de soroc, avea să se dovedească mai generos
decât închipuirea. Gândindu-mă că încalc nevinovat, deci iertat,
sanctuarul Marthei Bibescu, am ales să-mi invit prietenii pe
Calea Posadei, într-o mirifică poiană la poala muntelui, stăpân al
luminii. Învăluită de misterele creaţiei artistice şi consecinţele
istoriei, o treaptă a infinitului, posibil, palpabil doar prin
recunoașterea omenească.
O carte nouă, încifrată „nouă” în panoplia mea poetică, era
unul dintre motivele întâlnirii, dar şi colecţia de grafică
„Nostalgii de Comarnic”, răbufnire artistică la preaplinul
amintirilor şi la firavul perspectivei. Cartea „Ecoul dintre
umbre”, venind dinăuntrul creaţiei neprogramate, avea, pe de
altă parte, o sumedenie de motivaţii şi, mai ales, corespondenţe.
Ar fi trebuit prefaţată de mentorul meu într-ale poeziei,
profesorul Ion Floricică, între timp ales unei alte lumi, de unde
mă veghează, sunt convins, ca un zeu, aşa cum m-a vegheat
printre oameni şi cuvinte. Dedicaţiile şi omagiul „Ecoului”
rămân, ca întotdeauna, tardiv în conştiinţa noastră. Am înlocuit
atunci prefaţa, refuzând alternativele, cu un fragment din cartea
de microeseuri promisă, „Pretextele poeziei”, ataşament
voluntar, ori detaşare creaţionistă, stârnind comentarii pro şi
contra, ceea ce n-ar fi o noutate în contextul provocator de limbaj
propus. Pe de altă parte, dualitatea ecou-umbră, imaterială până
la identificarea cu ea însăşi, are corespondent formal în
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Dinu GRIGORESCU
(Revista Teatrală Radio)

succesiunea de poeme-poezii din volum, ca un periplu prin
schemele de construcţie şi regăsire implicită, poetică până la
limita intransigenţei. Toate acestea n-am fost în stare să le spun
atunci, în cadrul „șuetei” literare bine... cuvântată de critici de
renume, Mioara Bahna, Christian Crăciun, Ştefan Mitroi,
Romeo Ioan Roşiianu, Dinu Grigorescu, Florin Dochia. În
mijlocul cărora am redevenit cel mic şi inhibat de obicei, cu o
răspundere sub aşteptări, oricum în afara lor. Paralel traiectoriei
cuvenite, pierdut printre uzanţe şi ezitări, am resimţit încărcătura
tuturor amneziilor posibile, cu ecouri cu tot. Poate că nu m-am
expus evidenţei pe cât percepţiei în sine, ceea ce îmi lasă o portiţă
deschisă altor întâlniri, viitoare cândva. Deturnarea de la
normalitatea percepţiei a fost, însă, amplificată de un minor şi
previzibil amănunt sentimental, reîntâlnirea peste timp a unora
dintre cei implicaţi în nostalgiile mele. N-a fost să fie aşa, numai
bibliotecara dintotdeauna a Comarnicului a reînviat anumite
amintiri, a umplut atâtea goluri câte doar cărţile sunt în stare.
Totodată, începutul lui octombrie urma să însemne
împlinirea a 60 de toamne răzbite pe meleagurile natale. S-a
întâmplat aşa cum a decurs până acum, unui eu confundat
decorului, echidistant poate doar spaţiilor, dar marginalizat
timpului. De parcă, un asemenea popas existenţial, îngăduit
altfel fărădeştirii, nici nu ar fi fost necesar pe cât de bine primit.
Disocierile temporale, deja un tertip al cuvântării prin prisma
mentală, pot dirija atenţia oriunde exceptând subiectul. Şi dacă
subiectul am fost eu, înseamnă că nesfârşite începuturi, de
privelişti, de contururi, de păreri, mi-au rămas suspendate într-o
fluenţă rezonabilă, înăuntrul crezului artistic. Cel care reglează,
uneori chiar nefiind cazul, derapajele şi poticnirile
conjuncturale. Parametrii lumii în care vrem să încăpem
necondiţionaţi libertăţii noastre şi, mai ales, a celorlalţi. Prieteni
şi alţii care îmi vor fi iertat, sper, întâmplarea de-a nu fi fost eu
atunci când trebuia să fiu.
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FANTEZIA DEBORDANTĂ ŞI FUNERARUL COMIC
.

O nouă premieră la Teatrul Dramaturgilor Români:
.

BALUL CIMITIRULUI, de George Astaloş
Scenariul şi regia: Alexander Hausvater
George Astaloş, emigrat la Paris
în perioada comunistă şi repatriat la
Bucureşti, cu premoniţia sfârşitului
inevitabil, a fost, după Eugen
Ionescu, al doilea victorios
dramaturg român în ţara lui Molière,
după el urmând explozia
dramaturgică a lui Vişniec. L-am
cunoscut pe dl. Astaloş în vara anului
2011 la un festival studenţesc
internaţional de teatru (domnia sa a
subliniat curajul unei satire scrise de
subsemnatul − Horoscopul Puterii),
apoi l-am urmărit în conferinţe, la
Colegiul Naţional „Sfântul Savaˮ, cu prilejul aniversării Zilelor
Eugène Ionesco; era un locvace erudit, spirit liber, ludic, extrem
de agreabil, deloc funerar. Nu mai era jucat. Trăia cu fervoare
epopeea trecutului. Absolvent al şcolii militare, debutase cu o
piesă cazonă care i-a adus celebritatea peste noapte şi peste
moarte. Dar ce te faci fără regizori?
Fiind nativ în zodia Gemenilor, dl. Hausvater e bântuit de
duhul sfânt al teatrului de avangardă; domnia sa scenarizează
textele după bunul plac al inspiraţiei sale funambuleşti, aşa cum
o face şi acum la Teatrul Dramaturgilor Români, în recenta
premieră. Tunsă de lungimi şi racordată la actualitate, Balul
Cimitirului a devenit aproape un musical spectaculos, cu actori
saltimbanci − spirite reîncarnate carnavalesc (un alt Dʼale
Carnavalului metafizic) −, asezonat cu muzică săltăreaţă, lirică,
nostalgică, petrecăreaţă, la care au contribuit din plin şi cântecele
vesele (şi câteva replici sclipitoare) scrise de comediograful
Horia Gârbea.
Povestea, ce a mai rămas din cea iniţială, este una simplă şi
fără un filon epic consistent. De intrigă nici nu mai poate fi vorba;
totul e spectacol, muzică, dans, salt mortal, confesiune asupra
morţii, un joc pe muche de... cavou. Nonconformist exersat în
tematica Holocaustului, familiarizat cu tematica morţii şi
transpunerea ei scenic în multiple ipostaze, dl. Hausvater − un
brand precum Coca-Cola − mizează pe ineditul subiectului, dar
şi pe curiozitatea publicului avid şi de macabru, după cum s-a
văzut şi la înmormântările recente ale unor mari vedete
autohtone. Dar lumea nu se calcă în picioare la teatru, ca să se
întrevadă, cu anticipaţie, aşezată în groapă. Piesa nu conţine
victime din holocaustul politic al României staliniste, date
uitării, nu atinge zona înaltă a personajelor-eroi veritabili ai unui
regim politic românesc exterminat, ci alege pitorescul, aici
sensibila valoare a mesajului mortuar. Sighetul, un Auschwitz al
României pentru elita interbelică, aştepta probabil alţi
dramaturgi.
Spectacolul începe din foaier. Personajele coboară cu liftul
teatrului în costume mortuare, trec printre spectatorii înfioraţi de
privelişte, intră în sală, urcă pe scenă, groparul toarnă pământ cu
lopăţica peste o mireasă, moment suprarealist ce dă fiori. Horror!
Un decor amplu, dominant, de la un capăt la altul al scenei −
scenografia omoară mulţi bani −, reprezintă mai curând boxele
unui crematoriu decât Cimitirul Bellu sau, poate, a avut în vedere
celebrele morminte imobiliare de la San Michele, Veneţia,
realizate de arhitectul Giovanni Antonio Selva la începutul
secolului al XIX-lea.
Scenaristul-regizor demiurg actualizează cu voluptate
lumea evocată de Astaloş, stabileşte noi identităţi pentru unii
decedaţi faţă de cele stabilite de autorul piesei; astfel, facem

cunoştinţă cu un soldat necunoscut, erou răpus fireşte pe frontul
din Afganistan, şi cu mama lui, răpusă de durere, victimă
colaterală (excelentă această postură!), şi mai cunoaştem şi
victimele unor accidente frecvente din zona cotidianului. Dar nu
biografia serveşte dramaturgia, cât o servesc regia şi scenografia,
frenezia şi poezia. Rezultă o superproducţie a teatrului!
Actorii coloraţi pe faţă, sugerând descompunerea
cadaverică, în ţinute vestimentare de bal (create de Florilena
Popescu) − circul vieţii −, bine dresaţi de dirijor, execută cu
bucurie şi cu risipă de energie fiecare rol. Regina balului va fi,
contrar previziunilor, nu o femeie, ci un bărbat, Soldatul. Eroul
necunoscut (Eduard Cârlan) joacă bine o partitură deloc facilă,
cu elemente de grotesc, el fiind un mesager foarte important al
piesei. Durerea mamei care şi-a pierdut fiul o evidenţiază pe
Carmen Ionescu, sensibilă şi extensibilă în arena metaforei.
Place şi verva Luizei (Alexandra Stroe). Iar Ana Nicolae, Ioana
Repciuc, Mădălin Mandin şi Mihai Munteniţă / Nicolae Dumitru
se remarcă prin elasticitate şi frivolitate funerară. Un rol de
raisonneur, interesant construit, îl are groparul-romancier
întruchipat de Gavril Pătru, un fel de gazdă a balului atât de
ciudat, cu o scurtă poveste de viaţă şi de moarte proprie.
Ştefan Caragiu monumentalizează scenografia locului care
conţine multiple spaţii de joc, intrări şi ieşiri spectaculoase ale
sufletelor încarnate provizoriu. Coregrafia lui Florin Fieroiu
asigură dansul măştilor cu virtuozitate. Light-designul lui
Lucian Moga şi video-designul lui Felix Crainicu şi al lui Radu
Crăciun au o mare contribuţie esenţială în defuneralizarea
funerarului în acest bal funebru. Adela Biţică face asistenţa de
regie a unui spectacol complex, în care proiecţiile de fundal
prezintă decedaţi celebri (Împuşcata în timpul vieţii sale
politico-burleşti), dar în care se oferă publicului şi imaginea
avertisment a prăbuşirii unor blocuri la seisme, ceea ce nu ne
prea face plăcere.
Dl. Hausvater realizează mereu exact ceea ce îşi propune: să
contrarieze şi să cucerească, evitând banalul şi convenţionalul.
M-a surprins faptul că piesa nu a fost montată chiar în cimitir, cu
prilejul Nopţii muzeelor deschise, despre care se şi vorbeşte.
Virtuozitatea se întrevede şi în momentele de dialog cu pietrele
funerare ale unor mari artişti − George Bacovia (i se recită
versurile din Plumb), intruziunea cu marii Caragiale, Eminescu
şi Hariclea Darclée, poate cel mai reuşit moment din galeria
celebrităţilor-stele funerare. Că acest spectacol a implicat
fonduri ce ar fi putut susţine câteva din piesele altor dramaturgi
în viaţă e deja o altă poveste.
Revenit din Canada după căderea Cortinei de fier, dl.
Hausvater a descoperit America tuturor posibilităţilor regizorale,
aici, în România, în care, sub dictatură (şi împotriva ei) şi graţie
unor mari regizori de teatru (Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, David
Esrig, Andrei Şerban, Vlad Mugur, Dan Micu, Lucian
Giurchescu etc.), publicul nostru aplaudase spectacole de
preavangardă în cel mai curat şi elevat stil cu putinţă, din care
amintim: Rinocerii, Revizorul, Cercul de cretă caucazian,
Ucigaş fără simbrie, Troilus şi Cresida, Nepotul lui Rameau,
Proştii sub clar de lună etc. Şcoala de regie autohtonă avea
nevoie de toată libertatea pentru a părăsi definitiv lagărul
cenzurii socialiste. Dar toate aceste montări n-au adus
extravaganţe flagrante (actori dezbrăcaţi pe scenă, în costumul
lui Adam) de care Hausvater nu se teme, aşa cum o dovedeşte, cu
prisosinţă, şi în Balul Cimitirului, un spectacol care ar putea fi
longeviv.
Dinu GRIGORESCU
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TEATRUL ZAMORA:
TREI PIESE SCURTE ÎN REGIA LUI HORIA BÂRLEANU
Octavia
FLORICICĂ
În Buletinul meteo, minicomedia lui Dinu
Grigorescu, începutul este abrupt, dramatic. El
(Virgil Nicolae) intră în camera întunecată,
adăpost fragil faţă de sonoritatea agresivă a furtunii de afară. Dă
drumul la televizor şi abia atunci furtuna este învinsă emoţional
şi sonor, fiind înlocuită de vocile prezentatoarelor de la Meteo şi
de un fond muzical persuasiv.
Este interesant modul în care este sugerată ideea de
fantezie a personajului. Fetele de la Meteo au intrarea în spatele
televizorului, insinuându-se treptat, oscilând între
materialitate şi iluzie. Abia mai târziu, când venirea lor a
devenit obişnuinţă, ele se impun mai tranşant, dar fără
agresivitate incipientă, controlată fiind şi ea de vulnerabilităţile
conştientizate ca neputinţe ale bătrânului. Starea de
beatitudine a visătorului este perfectă, el nemairezonând la
prezenţa soţiei, ale cărei observaţii nu le mai aude.
Prezenţa în scenă a mai multor imagini feminine iluzorii
este generată de nevoia personajului de a exista în parametri
compleţi şi deplini ai vieţii, de a-şi actualiza virilitatea şi
tinereţea, conservate într-un trup deja bătrân, ale cărui mişcări
stângace, aritmice, dureroase chiar sunt în contrast absolut cu
expresia de pierdută încântare a chipului. Ceea ce frapează în
interpretare este diferenţa de atitudine a iluziilor feminine, nu
numai între ele − ca timp de evoluţie în scenă sau în viaţă, ca
gingăşie a mângâierii ori ca voluptate a atingerii, ca sugestie a
apropierii ori ca violenţă a pasiunii −, ci şi în reluările succesive
ale momentelor/secvenţelor de emisiune meteo.
Sunt bine interpretate scenele în care fantezia devine
obsesie. Dacă, la început, bătrânul/bărbatul este atras spre
personalizarea iluziei doar de frumuseţea/perfecţiunea
studiată a prezentatoarelor de la emisiunile meteo, curând, ele
penetrează toate programele, apărând şi în emisiunile de ştiri,
şi în cele sportive. Se produce astfel un atac cibernetic,
inversând rolurile active. Imaginile preiau controlul, ele apar
spre a poseda visătorul, redus la pasivitatea unei jucării
stricate. În fond, această posesie a maşinii de fabricat vise
asupra utilizatorului uman este marea provocare a prezentului
şi, poate, a viitorului, dacă omenirea va supravieţui. Faptul că
visătorul este în această piesă un bătrân este doar un accident
auctorial/regizoral, căci maşina de fabricat vise operează la
toate vârstele şi în întreaga structură a societăţii. Am putea
spune, cu un sentiment de veselie tragică (gen râsu'-plânsu'),
că, la bătrâneţe, maşina de fabricat vise foloseşte în mai mare
măsură materialul clientului, adică mintea umană, căci
televizorul înlocuieşte cu deficit de posibilităţi sălile de jocuri
electronice, programele telefoanelor mobile, reţelele erotice
specializate etc.
Ea (Cristina Nicolae), implicată în realitatea casei prin
eternele responsabilităţi gospodăreşti, vibrează aparent mai
puţin la chemarea TV, fiind afectată mai mult de îndepărtarea
tovarăşului de viaţă. Fantezia ei pare mai curând un mijloc de a-l
atrage, de a-l face atent prin intermediul geloziei. Este
interesantă diferenţa dintre fanteziile celor doi. Dacă bărbatul
simte nevoia unui erotism mai accentuat, dublat de voluptatea
şi de promisiunea atingerilor, femeia visează romantismul
iubirii platonice, un vals/tango lipsit de pasiune şi de
senzualitate, înţeles ca simbol al evoluţiei în viaţă împreună, în
cuplu.

Mai există un plus al interpretării, prin imperceptibila
sugestie a înstrăinării dintre soţii care au fost cândva
îndrăgostiţi şi tineri, care şi-au crescut copiii şi animalele de
casă şi s-au regăsit, tovarăşi de viaţă doar, într-un decor comun.
Cumva punţile dintre ei au fost tăiate şi niciunul nu simte
nevoia/dorinţa de a le reface. Mintea operează cu viziuni mai
tinere ori bătrâneţea fabrică sentimente de jenă şi pudoare în
privinţa împlinirii iubirii a două corpuri bătrâne. Obişnuinţa,
rutina, ruina, nevoia de independenţă sau de idealizare, nu vom
şti niciodată ce anume ne împiedică să fim noi înşine şi atunci
când trupurile noastre trădează tinereţea sufletului. Tristeţea
relaţiei dintre doi oameni, soţ şi soţie, care evadează separat în
propria imaginaţie, este excelent sugerată de cele două
personaje, care îşi joacă tipicurile, se prefac sâcâitori, uituci,
preocupaţi de tabieturile existenţei împreună, dar care, în fapt,
îşi fabrică fiecare circumstanţele perfecte, alibiurile unei
evadări în existenţa cu sens.
În esenţă, ceea ce ne frapează în această interpretare este
exact dispariţia sensului existenţei. Cei doi soţi nu mai
realizează cuplul bărbat-femeie, deoarece nu au curajul nici săşi recunoască esenţa − dorinţa veşnic tânără şi puternică,
aspiraţia împlinirii prin sexualitate − şi nici să accepte
degradarea biologică inerentă vârstei. Prejudecăţile sociale,
existenţa copiilor implicaţi în iubirile fireşti ale vârstei,
sentimentul de vinovăţie biblică le răpesc curajul de a privi unul
spre celălalt şi de a se preţui reciproc. Bodogăneala ei şi a lui
evidenţiază şocant distanţa ce îi desparte, dar şi disfuncţia
emoţională ce îi face să nu mai rezoneze unul cu celălalt. Şi
atunci nu le rămâne decât visul, transcenderea condiţiei prin
fantezie.
Textul dramatic generează un spectacol despre oameni,
despre secătuirea realităţii atunci când viaţa e trăită în
imaginaţie, despre paradoxul unui suflet veşnic tânăr,
întemniţat într-un trup decrepit, despre opţiunile greşite ale
oamenilor care, în loc să se îndrepte unul spre celălalt, creează
fantasme, spectre ce îi îndepărtează şi mai mult.
În minicomedia Magazinul de bărbaţi, semnată de
Alexandra Ares, deşi miza rămâne aceeaşi − împlinirea în viaţă
−, jocul actorilor e implicat în realitatea existenţei, nu în
imaginaţie.
Magazinul e aproape de deschidere. Patroana (Elisabeta
Bianu), o femeie matură, stăpână pe ea (fără iluzii
sentimentale), elegantă, şi-a format o filosofie practică de viaţă,
pe care nu se sfieşte să le-o împărtăşească şi clientelor ca pe o
lecţie preţioasă. Prin natura meseriei, crede că ştie cât
valorează bărbaţii ca marfă şi le pune etichete ca unor exponate
de muzeu. Nu vede nimic dincolo de contur şi de imagine,
personalitatea bărbatului nu poate depăşi, din punctul ei de
vedere, dreptunghiul etichetei. De fapt, a sistematizat cândva
umanitatea şi a prins-o cu ace ca într-un insectar, despărţind
bărbaţii de femei, montând gratii între diferitele categorii, nu
numai de bărbaţi, ci şi de femei: proaste, interesate, vampe, cu
bani sau fără, cu vicii mai mari sau mai mici, naive sau
experimentate. Judecata ei e simplă, precisă, fără nuanţe. Se
pare că are, totuşi, o vulnerabilitate, un feminism ciudat, care o
face să creadă că femeia româncă, alta decât clientele
magazinului, merită compasiunea şi protecţia ei impersonală.
Mai sunt câteva minute până la deschidere, aşa că patroana
îşi verifică meticulos agenda şi ţinuta, amândouă impecabile, şi
priveşte cu milă şi uşor dezgust aşezarea manechinelor umane
în holul-vitrină al magazinului. Sunt patru bărbaţi, de vârstă,
statură, musculatură, veşminte şi chipuri diferite. Sunt aduşi în
Continuare în pag. 7
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braţe sau târâş şi montaţi în poziţii aproape verticale de nişte
vânzătoare tinere, care le îndreaptă şi le fixează capetele şi
membrele inerte, îi perie şi le netezesc hainele şi trăsăturile.
Patroana priveşte cu vădită dezaprobare cum încearcă fiecare
dintre ei să-şi piardă rigiditatea, să redevină fiinţe umane,
aducându-şi părţile corpului în poziţii mai fireşti, exersând
mimica şi gesturile de rutină.
În acest timp, între dorinţă şi reţinere, între voinţa de a
cumpăra şi teama de gura lumii, se întinde în interiorul
magazinului mai întâi un picior, apoi apare al doilea, menţinând
echilibrul instabil al unui trup de fată bătrână, rămas mult în
spate, spre a cerceta dacă o vede cineva intrând în acest
magazin scandalos, magazinul de bărbaţi. În sfârşit, apare şi
trupul, încununat de un cap, ale cărui trăsături sunt deformate
de o sumă de expresii contradictorii: curiozitate avidă, dorinţă
erotică pe cale de a exploda, o zgârcenie delirantă, voinţa acerbă
de a vedea şi a reţine totul, spaima de a fi ea însăşi văzută...
Cei patru bărbaţi par să se trezească, cu gesturi mecanice
încă, dar cu o curiozitate nouă în ochii morţi înainte. Privesc fără
a îndrăzni să privească, căci femeia din faţa lor nu pare să-i
inspire, să le trezească emoţii şi fioruri de virilitate. În schimb,
patroana, stăpână pe situaţie, încearcă să afle ce anume îşi
doreşte clienta, spre a-i prezenta apoi marfa expusă. Clienta
(Cecilia Frâncu) pare însă interzisă ori de noutatea situaţiei în
care se află, ori de contradicţiile din mintea ei. Se bâlbâie, se
autoîngână, percepe mental şi lingvistic golul dinaintea fiecărei
silabe, se retrage, caută în geantă, nu găseşte un şerveţel, găsind
în schimb alte lucruri complet inutile pe care le scapă pe jos, se
apleacă să le ridice, dar cad altele, se uită cu jind la bărbaţii din
spate, o măsoară cu ciudă pe patroana impasibil binevoitoare,
care îşi marchează în felul acesta superioritatea şi teritoriul... În
sfârşit, clienta îşi redescoperă glasul şi, mutilând limbajul,
spune că vrea un bărbat. Pe măsură ce vorbeşte, cuvintele tind
să se lege unul de altul şi aflăm că vrea un bărbat cu calităţile
seducătorului Don Juan, ale tânărului şi frumosului Adonis, cu
capacităţile de luptă şi de rezistenţă ale lui Hercule, familist, cu
deprinderi gospodăreşti formate, ştiind să spele, să calce, să
facă curăţenie, să gătească, erou pe care mitologia niciunui
popor nu l-a înregistrat, lipsindu-ne astfel de numele cu care săl invocăm. Timida noastră fată bătrână nu şi-a secat însă izvorul
dorinţelor secrete şi adaugă faptul că bărbatul pe care ar vrea
să-l cumpere ar trebui să fie plin de bani, ca un manager de
succes al capitalismului mondial.
Patroana o priveşte ciudat pe însufleţita (de dorinţe
multiple) fată bătrână, iar bărbaţii expuşi unor astfel de
pretenţii trec din uimire în stupoare la gândul că ar putea exista
bărbatul Alfa, matricea astrală ideală a tuturor bărbaţilor din
lume. Aspiraţia spre ideal şi privirea spre înaltul condiţiei
umane masculine sunt retezate crunt şi crud de patroană, care
afirmă în deplină cunoştinţă de cauză imposibilitatea
matematică, fizică, biologică a unui asemenea specimen în orice
spaţiu, timp sau magazin. Dar, pentru că trebuie să-şi vândă
marfa, îşi autosuprimă elanul de sinceritate şi îi oferă clientei,
pe rând, cu descrieri cinice şi cu instrucţiuni de folosire, fiecare
bărbat/exponat: Fătălăul (Virgil Nicolae), Licheaua (Florin
Iacob), Mitocanul (Paul Popa), Papă-lapte (Cătălin Boarcăş).
Desăvârşită este interpretarea fetei bătrâne, care combină
stângăcia şi beatitudinea, spaima de a fi înşelată ori furată cu
dorinţa erotică aprinsă de apropierea, atingerea sau
mângâierea fiecăruia dintre cei patru bărbaţi. Desăvârşită este
şi interpretarea celor patru, care, seceraţi din visul propriei
idealităţi, redevin ei înşişi, purtându-se în conformitate cu
eticheta pe care o poartă.
Piesa este structurată pe o repetiţie ternară, urmând o a
doua clientă şi un client. Clienta (Alina Cojocaru), care intră în

magazin plutind ca o adiere de primăvară, este o zână. Subţire,
mlădioasă, cu părul de foc, poartă o rochie albă împodobită cu
trandafiri galbeni. O cunună de trandafiri pare mai preţioasă
decât o coroană pe fruntea ei şi flori îmbobocite îi împodobesc
şuviţele cârlionţate ale părului răsfirat pe umeri. E gingaşă, are
o ţinută încântătoare, priveşte visătoare o carte (o ofertă?!) pe
care o ţine delicat în mâinile înmănuşate. Nu e clar dacă vrea să
cumpere ceva... E Ispita absolută! E Adolescenta, Promisiunea,
Iubita, Visul, Zeiţa, Voluptatea şi Puterea, Femeia, Amăgirea.
La vederea ei, cei patru bărbaţi se transformă. Îi vezi aievea
cum îşi transcend limitele şi condiţia, cum se înalţă luminoşi şi
puri către dimensiuni ale existenţei neatinse sau nevisate încă.
Fiecare gest pe care îl fac îi transfigurează, ochii le sunt aprinşi,
chipurile ard de speranţă şi extaz.
E aproape incredibil că în oamenii pe care crezi că îi
cunoşti, pentru că îi vezi de câteva ori pe săptămână la piaţă sau
pe stradă, există o asemenea forţă de transfigurare. Probabil că
nicio lecţie de viaţă nu este atât de profundă precum vizionarea
unui spectacol de teatru, ai cărui actori îţi sunt cunoştinţe
apropiate sau prieteni. Ai atunci prilejul să vezi că
personalitatea aparentă, comodă şi banală nu este decât una
dintre cele o sută de mii de măşti ale esenţei noastre
multiforme.
În secvenţa a treia a piesei apare tânărul bătrân (Horia
Bârleanu), care a cunoscut femeia occidentală şi s-a întors în
România spre a găsi femeia totală, sinteză de gospodină şi
hetairă, de iubire platonică şi voluptate, de copilă inocentă şi
mamă iubitoare, de servitoare şi stăpână. Interpretarea
tânărului destul de copt este plină de savoare, înscriindu-se în
aceeaşi şaradă de realitate şi iluzie. Complementară este
oglindirea dorinţelor sale în suficienţa indiferentă a patroanei
şi în curiozitatea avidă a celor patru bărbaţi puşi în vânzare.
Deruta lor pare să indice târzia înţelegere a distanţei dintre
marfă şi cumpărător, dintre a fi cumpărat şi a cumpăra.
Un text interesant despre ceea ce suntem şi ceea ce suntem
meniţi a fi, despre căderea în subuman şi transfigurarea în
suprauman, despre om şi posibilităţile sale ştiute şi neştiute. Un
spectacol reuşit prin calitatea interpretării, cu adevărat
artistice.
O fantezie comică de Alexandra Ares, Întâlnire în parc,
propune două personaje antitetice ca structură a personalităţii,
dar şi ca destin. Tehnica literară este cea a clepsidrei, în sensul
că cei doi actanţi îşi schimbă între ei poziţiile şi funcţiile. Elevul
eminent (Horia Bârleanu) − olimpic la matematică, fizică,
filosofie, şef de promoţie, speranţă a şcolii, a profesorilor şi
chiar a colegilor, toţi visând o sporire a propriului prestigiu prin
devenirea lui spectaculoasă (A fost elevul meu!, A fost colegul
meu de clasă!) − şi elevul corijent (Paul Popa) − chiulangiu,
neinteresat de şcoală, considerat o ruşine a colectivului, ajutat
de toţi spre a nu umbri imaginea colectivului, lăsat să copieze la
teme şi la teze. Primul ajunge boschetar, al doilea un influent
politician şi un prosper om de afaceri.
Întâlnirea lor într-un spaţiu ce se dovedeşte dublu (parcul
oraşului/grădina raiului, unite prin ciripitul păsărelelor) este
un prilej de analiză a premiselor şi consecinţelor opţiunilor
umane, a cauzelor şi motivaţiilor interioare sau contextual
exterioare ale acţiunilor care ne influenţează devenirea.
Dialogul atinge tangenţial probleme precum libertatea
interioară şi libertatea în lume, fericirea, împlinirea ca Om, dar
încearcă să descopere şi cauzele epuizării de
minte/voinţă/dorinţă a elevului supradotat sau supradopat.
Sunt puse în antiteză două feluri de a exista în lume, fără a fi însă
emisă o opţiune de valoare, ceea ce este absolut firesc.
Interpretarea celor două personaje este nuanţată, în ciuda
faptului că dialogul se desfăşoară în cercurile-spirale ale
labirintului, presupunând reluarea ideilor din alte perspective,
pe niveluri diferite de analiză.
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ECOURI DIN COMARNIC
Trei piese într-un
spectacol foarte bun! Îl
parcurgi cu convingerea că
bătrâneţea este doar a
trupului − când se vede,
căci nu se vede întotdeauna
−, sufletul rămânând tânăr,
plin de surprize, doritor de
alte şi alte experienţe, de
alte şi alte împliniri, deschis
deopotrivă prezentului şi
viitorului. Texte actuale,
meditând asupra societăţii
cu tristeţe, ironie, revoltă
ori sarcasm... Interpreţi
plini de fervoare, dăruinduse rolului, găsind bucurie în
această alternativă
temporară la propria viaţă.
Bucuria se câştigă în urma unui act de curaj, pe care puţini şi-l
asumă. Felicitări pentru asumare şi împărtăşire!
Prof. Octavia FLORICICĂ
Aţi fost la înălţime. Aţi demonstrat că întreaga lume e o
scenă şi toţi oamenii actori. Aţi adus pe scenă lumea noastră, cu
iluziile, visele, conflictele ei. V-aţi asumat roluri, v-aţi interpretat
rolul şi aţi ieşit de pe scenă în aplauze. Felicitări! Sunteţi o trupă
unită, iubită, admirată şi îl aveţi alături pe Maestrul Dinu
Grigorescu.
Prof. Felicia MÎRZA

O MINUNATĂ PERSPECTIVĂ
ASUPRA VIITORULUI
Tr e b u i e s ă v ă
mărturisesc că am fost
profund impresionată
citind romanul de
a n t i c i p a ţ i e
Armaghedon revelat
(dezvăluit prin revelaţie
divină). Scriitorul lui,
d o m n u l G r i d
Modorcea, este autorul
a 96 de cărţi publicate,
dintre care 38 de
romane − adevărate
metafore între sacru şi
profan, ateism şi religie,
simboluri ale miturilor
fundamentale ale
acestui neam, întâlnite
în basmele populare, în
care se înfruntă binele cu răul, în care forţa gândului e mai mare
decât cea a vântului; astfel, în acest roman, „sfârşitul lumii”
trebuie identificat cu raiul lui Dumnezeu, căci Armaghedon este
capătul răului şi începutul unei noi existenţe umane, din care va
lipsi definitiv cuvântul „război”, după cum mărturiseşte autorul
în Prologul cărţii.
De astfel, în viziunea sa, niciun om nu va mai ridica mâna
asupra altuia, săbiile vor fi date la topit şi se va face din ele strune
de chitară. Minunată perspectivă a viitorului!
Acest roman face parte dintr-o tetralogie, alături de

Primarul oraşului Comarnic, dl. Sorin Nicolae Popa,
autorul Dinu Grigorescu şi membrii Trupei de Teatru
Zamora (actorii Virgil Nicolae, Cristina Nicolae, Marius
Bratosin, Florin Iacob, Paul Popa, Roxana Manciulea,
Cristina Achim, Luiza Zob, Amalia Neguţescu, Horia
Bârleanu, Cătălin Boarcăş, Cecilia Frâncu, Alina Cojocaru,
Elisabeta Bianu şi Ana Maria Cojocaru) după spectacolul
de comedie susţinut la Casa de Cultură, un nou succes
scenic cu Buletinul meteo (de Dinu Grigorescu),
Întâlnire în parc şi Magazinul de bărbaţi (de Alexandra
Ares), în regia lui Horia Bârleanu.

Inocentopia, Spiritul critic şi Civitas Innocentiae, îmbinând în
mod fundamental istoria, filosofia şi religia, pe filonul Mircea
Eliade.
Apariţia romanului era necesară pentru înţelegerea
fenomenului actual: social, politic, religios, pe care îl trăim.
Astfel, fiecare om are Armaghedonul său, fiindcă trebuie să
dea o luptă cu el însuşi, să-şi vindece sufletul, ca binele să triumfe
întotdeauna. În carte suntem în anul 2084, când zombii erau peste
tot, cu figuri plăcute, dar neutre, depersonalizate, adică răul
trebuia combătut de John Armaghedon, simbolul binelui.
Urmează o analiză exhaustivă a fenomenelor sociale.
Romanul se referă la temele mari ale literaturii universale,
cum ar fi Universul, viaţa, moartea, trecerea timpului... Este
extraordinară capacitatea de imaginaţie şi gândire a autorului,
care ne aşterne în faţă viziunea sa despre viitorul omenirii,
încercând să răspundă marilor întrebări existenţiale.
Nu mai vorbim de lexicul folosit, în mare parte elitist, încât
romanul se adresează tuturor generaţiilor, mai ales tinerilor care
au perspectiva viitorului revelat.
Deci anul 2085 se poate numi Noul An sau poate ne simţim
mai bine în Vechiul An „care este de fapt Dumnezeu”. „Cine
ştie?”, se întreabă autorul în final. Ştie cel care îl are pe
Armaghedon revelat, cel ce simte şi ştie că Dumnezeu este
Binele.
Dar sensurile cărţii sunt multiple, complexe, necesită
iniţiere, căci Grid Modorcea ne pune în faţă o labirintică oglindă
literară. El se defineşte pe sine drept cartesian şi demonstraţia sa
este impecabilă. Iată un mare dar oferit românilor de Sărbători,
un dar plin de francheţe şi erudiţie.
Vă invit cu mult temei să citiţi acest roman vizionar, care vă
va îmbogăţi spiritual.
Mioara DOROFTEI,
profesor de literatura română
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INTERVIU CU NICOLAE CARANDINO:
.

„ADEVĂRUL TREBUIE SPUS CU TOATE RISCURILE”
N i c o l a e C a r a n d i n o , g a z e t a r,
memorialist şi cronicar dramatic, se naşte la
Brăila la 19 iulie 1905. Provine dintr-o
familie de origine greacă; tatăl studiază
Medicina la Bologna şi la Paris cu Charcot,
este un spirit cultivat pentru care fiul va nutri
un cult întreaga viaţă. Mama, crescută în
stilul fetelor de familie burgheză, vorbea şi
scria franţuzeşte, cânta la pian. Brăila acelui
timp era un oraş cosmopolit, format din
colonii greceşti, armeneşti, evreieşti,
presărate cu francezi, italieni, elveţieni, ce
formau o mixtură pitorească şi plină de viaţă.
Nicolae Carandino va petrece copilăria, dar şi adolescenţa în
protipendada mai mult grecească a oraşului. Spiritul cosmopolit în
care s-a format nu-l va împiedica, la câteva decenii distanţă, arestat
politic de către Securitate, să refuze emigrarea în Grecia, emigrare
oferită cu o bunăvoinţă calculată de către Partidul Comunist, care
nu dorea, datorită spiritului caustic şi incomod al lui Carandino, săl includă în proces cu Iuliu Maniu. A „optat” pentru nouă ani de
temniţă grea (efectuată la Galaţi şi Sighet) şi opt ani de domiciliu
obligatoriu la Bumbăcari şi Rubla, „sate noi” construite de
„titoiştii” deportaţi cu ani în urmă în Bărăgan. Studiile liceale le
urmează la Brăila, iar cele universitare, Dreptul şi Filosofia, la
Bucureşti şi Paris. Şi dacă amintim dintre profesori pe Vasile
Pârvan, Nicolae Iorga, Ovid Densuşianu, Mircea Juvara, Istrate
Micescu, Nae Ionescu şi lista ar mai putea continua, ne putem da
seama de solida cultură însuşită în răstimpul acelor ani şi dăruită cu
frenezie apoi artei gazetăreşti sau cronicii dramatice în cei care au
urmat. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial este internat în
lagărul de la Târgu-Jiu, odată cu Victor Eftimiu, Mihai Ralea,
Zaharia Stancu. Este în două rânduri director al Teatrului Naţional,
iar între anii 1944-1947, directorul ziarului Dreptatea, oficiosul
Partidului Naţional Ţărănesc, fiind una dintre persoanele cele mai
apropiate şi apreciate de Iuliu Maniu. De altfel, atunci când la 5
februarie 1953, Iuliu Maniu va muri în închisoarea de la Sighet,
Nicolae Carandino, împreună cu un fost ministru ardelean, în
celula golită de viaţă, va rosti „Pater Noster” şi „Ave Maria” la
căpătâiul patului celui care devenise un simbol al poporului român.
Dar să-l urmărim pe Nicolae Carandino depănându-şi amintirile
despre perioada în care a fost director la Dreptatea, despre Iuliu
Maniu, Corneliu Coposu, despre teatru.
Nicolae Carandino: Eu am fost om de teatru toată viaţa şi
faptul că am fost director la Teatrul Naţional a fost o ambiţie, o
luptă, pe care am dat-o pentru a ajunge acolo. Iar când am ajuns
parcă aş fi făcut cine ştie ce mare ispravă. De ce? Pentru că era cea
dintâi instituţie de cultură a ţării, adică după a fi director la Teatrul
Naţional nu mai era o altă treaptă mai înaltă în ierarhia culturală.
Mihnea Paraschivescu: Ce actori au jucat în perioada
respectivă?
N.C.: Vraca, Marioara Voiculescu, Nataşa Alexandra...
M.P.: Dumneavoastră aţi scris pentru prima dată cronici
dramatice despre actori, tineri atunci, care au devenit ulterior nume
ale scenei româneşti?
N.C.: Da.
M.P.: Despre cine aţi scris?
N.C.: Radu Beligan, Carmen Stănescu, Irina Răchiţeanu.
M.P.: I-aţi lansat, dacă vreţi, într-un fel?
N.C.: Da, pentru că scrisul meu avea atunci importanţă. Eu am
fost om de teatru născut, ca să zic aşa. Nu scriam la întâmplare,
aveam atitudine, aveam curaj să spun adevărul şi nu avea
importanţă dacă respectivul actor era celebru sau nu. Daca era rău
sau bun asta era important atunci. Şi când luam cuvântul şi
spuneam ceva, cuvântul meu atârna greu.
M.P.: Vreţi să ne spuneţi părerea dumneavoastră despre
gazetărie, despre gazetari?

N.C.: Eu am fost gazetar adevărat, adică nu am minţit
niciodată. De ce? Poate am greşit, că nimeni nu poate să fie fără
greşeală, dar nu am făcut greşeli cu intenţie, ca să ridic pe unul sau
să cobor pe altul. Îl ridicam pentru că aşa credeam eu că merită.
M.P.: Ce calităţi trebuie să aibă gazetarul?
N.C.: Calitatea lui principală este adevărul, dreptatea, adică să
nu spună ceea ce nu crede, să nu spună cu intenţie de a preamări sau
de a coborî pe cineva. În ziua în care este unul mai bun, să
mărturisească acest lucru. Adevărul trebuie spus cu toate riscurile.
Erau şi gazetari care spuneau ce le venea la gură, nu? Erau însă şi
unii, printre care mă număram şi eu în acel timp, care era suficient
să spună un cuvânt despre un om politic, ca să-l ridice sau să-l
coboare.
M.P.: Dumneavoastră aţi fost şi directorul ziarului Dreptatea
imediat după război?
N.C.: Da.
M.P.: Cum v-a numit Iuliu Maniu director?
N.C.: Nu îmi mai aduc aminte. Era o slujbă mare în momentul
acela. După directorul Dreptăţii nu mai exista decât un singur post.
M.P.: Şi de ce a avut încredere Maniu în dumneavoastră?
N.C.: Păi, asta pot să ştiu eu? Ştia el. Dar nu s-a păcălit. A avut
dreptate.
M.P.: Cum era Maniu?
N.C.: Era un om care avea calitate şi nu era nevoie să şi-o
afirme. În mod normal era primul. Stătea la locul lui, nu spunea o
vorbă mai mult, una mai puţin decât trebuie. Dar el era, ceilalţi
veneau după el. Am avut o deosebită apreciere pentru el, pentru
simplul fapt că avea o valoare care nu trebuia să se afirme, se
recunoştea. Fără să spună „eu sunt primul”. Nu spunea niciodată
aşa. Dar când erau cinci, zece, o sută sau numai doi, totdeauna se
ştia cine este primul. El. Asta era situaţia.
M.P.: Cum era Maniu în celulă?
N.C.: Eu am fost „manist” toată viaţa şi am stat alături de el şi
l-am sprijinit, adică i-am dat concursul meu pentru că el nu avea
nevoie de sprijin. Cum era Maniu în viaţă, era şi în celulă, adică un
om deosebit, nu semăna cu nimeni. Avea o atitudine, o demnitate, o
prestanţă. Toţi nu aveau altceva de făcut decât să-l întrebe pe el ce-i
de făcut şi să-i dea lui comanda. Adică nu să i-o dea, ci să i-o
recunoască. Că i-o dăduse Dumnezeu.
M.P.: Ştiţi unde l-au îngropat pe Iuliu Maniu după ce a murit?
N.C.: Nu, pentru că „indicaţiile” erau să i se piardă urma. Îmi
aduc aminte în schimb ultimele vorbe pe care le-a rostit: „Ce
frumoasă femeie era Clara”. Era vorba despre o unguroaică, o
dragoste din tinereţe a acestui mare om politic.
M.P.: Când l-aţi cunoscut pe Corneliu Coposu?
N.C.: Era tânăr, consilier al lui Iuliu Maniu. Era un om de o
mare calitate sufletească, de cuvânt, de atitudine, un om deasupra
oricăror îndoieli. Coposu a fost „un om mare şi un mare om”.
M.P.: Cum era Parlamentul de pe vremuri?
N.C.: Era un lucru deosebit să fii parlamentar, nu era orice
găinar deputat. Nu. Dacă era deputat, era un om cu o personalitate,
cu o atitudine, cu o corectitudine. Şi în acelaşi timp trebuia să ştie să
vorbească bine, pentru că toţi vorbeau bine, să se exprime cum
trebuie, să nu vorbească fără socoteală. Fiind gazetar cu trecere la
Cameră, aveam simpatii şi antipatii. Pe unii îi sprijineam şi pe alţii
îi...
M.P.: După ce aţi ieşit din închisoare şi apoi după „ispăşirea”
domiciliului obligatoriu, în 1964, cum aţi reluat viaţa din
Bucureşti? Aţi început să scrieţi la ziare?
N.C.: Am scris toată viaţa, am scris ceea ce am gândit, nu am
scris invers niciodată. Şi cu toate riscurile. Între a scrie ceea ce cred
şi a tăcea, am ales întotdeauna prima variantă. Pentru că se ştia că
eu spun adevărul şi numai adevărul, că nu simulez. Era un lucru
greu totuşi.
.

Mihnea PARASCHIVESCU
(http://www.memoria.ro/marturii/)
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PURICEL
Marilena
CARAGHIAUR
Abia s-a domolit ninsoarea şi vecinul meu a
scos-o pe fetiţa lui, Alina, în grădina blocului.
Mâinile care, zilnic, modelează aluatul, acum
rotunjeau bulgări din zăpada adusă în pumnii
mici. Părul cârlionţat al copilei alunecase de sub căciuliţă, o
ghetuţă plângea cu şiretul desfăcut, dar micuţa zorea să-i facă tati
omul de zăpadă.
Se alergau limbile ceasului, iar eu priveam: o dată aveam şi
eu timp să mă uit pe fereastră...
Pântecosul a crescut ca în poveste. Am deschis fereastra şi
am contribuit la personalizarea omătului. Un pieptene de-al
câinelui deveni gura cu dinţi răşchiraţi; pentru nas am împuţinat,
cu unul, morcovii din cămară; butonii vechi de la aragaz s-au
potrivit de minune să închidă jiletca pe pieptul cu prestanţă; am
aruncat două şuruburi de la maşină să închipuie ochii. Miaminteam, cu nostalgie, că, în copilărie, tăciunii de cărbune
rezolvau, cu cinste, aceste... probleme. De deasupra mea se
prelinse un fular mustăcios. Cei doi meşteri încinseră creaţia şi,
cu brâul, omul deveni o prezenţă hazoasă!
A sunat telefonul şi am revenit la cele casnice, dar,
deschizând mai târziu fereastra, ca să scutur un preş, privirea mia fost atrasă de ceva negru, aflat în braţele Alinei. Curioasă, am
rămas iar privind. Cât am lipsit eu, cei cu fularul, sau alţii,
aruncaseră şi o pălărie, aşa încât fetiţa a răspuns iute mirării
tăticului:
— A căzut din căptuşeala pălăriei.
— Nu cred! i-a spus vecinul.
— Atunci e un ochi care a căzut! nu se pierdu Alina.
— Cum să cadă, când eu văd doi ochi?! insistă tatăl ei.
— Avea trei ochi, nu ştii? Ca-n povestea pe care mi-ai citit-o
cu mami!
Bărbatul îi luă negriciunea din braţe.
— E un pisoi. De unde a apărut?
— Ha-hai cu el acasă! Mami are să se bucure...
Ştiu cât s-a bucurat aceasta, pentru că, imediat, mi-am găsit
motiv să merg la ea. În mână cu o reţetă pentru peltea, am asistat
la scenă:
— A-a-a, aţi şi apărut? Nu mai staţi cu omul de zăpadă?
spuse vecina.
— Nu, mami, că s-a scuturat şi i-a sărit un puricel! spuse cu
candoare copila.
— Un... ce? se miră vecina.
— Uite, e mic şi negru. Îi punem funda aia roşie de la păpuşă
şi să vezi...
— Alina! căută să fie autoritară vecina.
— Mami, mi-ai promis, când am văzut în vitrină, că-mi iei!
— Dar acela era din pluş, o jucărie.
— Tocmai. Acela nu se mişcă şi nici nu miaună!
— Draga mea, luăm unul care merge şi miaună. Îl întorci cu
cheia!
— Mami, ţie de ce nu-ţi plac florile din plastic şi iei flori de
pus în apă, vii?! Şi eu vreau un pisoi, ca Ramon al bunicii, viu, să
toarcă şi să mănânce peşte!
Hotărârea vecinei ne-a luat secunde bune de încordare.
— Tudor? zise vecina întrebându-şi din ochi soţul.
Drept răspuns, vecinul îi spuse:
— Adu funda pentru Puricel.
— O aduc eu, tati! sări, fericită, Alinuţa.
Iată cum omul de zăpadă l-a adus în familia Popescu pe
Puricel şi, de atunci, Magda, mama Alinei, nu trebuie să mă mai
roage să vin la o cafea. Îmi fac apariţia fără invitaţii, atrasă de
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giumbuşlucurile ghemului blănos.
Zilele trecură, iar lui Puricel i s-a lungit coada şi i s-au arcuit
mustăţile. S-a împrietenit cu toate florile din ghivecele care
ticsesc balconul: le salută pe fiecare, inspectând şi inventariind
frunzele căzute, bobocii, curăţând, în joaca lui, gălbeneala celor
fără viaţă. A învăţat cum este să ai un prieten – maşinărie vie de
zburat, cu cioc coroiat şi pene pestriţe, care îşi plimbă coada şi-şi
curăţă vestimentaţia lângă Puricel. Îi urmăreşte mişcările
totdeauna. Pare că se gândeşte cum că, într-o altă viaţă, papagal
fiind, n-ar fi nevoit să zăbovească învăţând.
Odată, gherosul s-a mişcat anapoda. Coca pentru prăjitură îl
cuprindea ca o mlaştină. Puricel a zbughit-o în sufragerie şi a
prins să ţopăie disperat. Vecina, enervată că-i întrerupe
vizionarea, dar iubitoare perpetuu, îl urmări la bucătărie, să-i
suplimenteze porţia abia primită. Dar pisoiul sări direct pe masă,
lângă castronul cu cocă. Mare noroc! Femeia înţelese situaţia:
prinse pasărea, cu două furculiţe, de căpşorul care-şi lua rămas
bun de la viaţă. Am aflat despre toate de la vecină, căci Puricel a
fugit iar în sufragerie, de unde a venit cu noi toţi, care l-am ajutat
pe Coco.
Apoi, mare sărbătoare: pe lângă mângâierile ce nu mai
conteneau, Puricel a primit o pulpă de pui, cu care s-a retras,
satisfăcut, pe balcon – premiul din frigider a constituit, pentru el,
adevărata recunoaştere a bravurii.
Îl priveam cum se ospătează, când, papagalul zbură dintre
învelitori direct lângă Puricel. El, care nu dădea atenţie
motanului minute în şir, când îi urmărea tabietul de curăţare,
acum îl privea, întorcând capul, cu un ochi, apoi cu celălalt.
Puricel n-avea ochi decât pentru friptură, ori poate îl
observase, dar îi întorcea gestul?! Oricum, Coco s-a decis şi-a
zburat în colivie, de unde nu a mai ieşit până la plecarea mea. De
atunci însă cele două necuvântătoare ale familiei Popescu au
devenit foarte apropiate.
Eu mereu m-am gândit serios la vecini:

„Cine n-are-un Puricel
Să îşi facă rost de el!”
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CIRIPITUL DE PE MARELE ECRAN
Filme de vacanţă
Mame bune şi nebune 2 (A Bad
Moms Christmas, SUA, 2017)
Regia: Jon Lucas, Scott Moore
Cu: Mila Kunis, Kristen Bell,
Kathryn Hahn, Cheryl Hines
Gen: Comedie
Trei prietene se luptă să facă faţă
stresului atunci când mamele lor
le vizitează de Sărbători. Amy,
Carla şi Kiki, trei femei
subapreciate şi supraîmpovărate,
decid să se revolte împotriva
provocărilor şi aşteptărilor
campionatului anual pentru mame: Crăciunul. Ele trebuie să
creeze o vacanţă cât mai perfectă pentru familiile lor, în timp
ce îşi găzduiesc şi distrează propriile mame. Continuarea
aventurilor din filmul „Mame bune şi nebune” (Bad Moms,
2016).

Tata în război cu... tata 2
(Daddy's Home, SUA, 2017)
Regia: Sean Anders
Cu: Mark Wahlberg, Will Ferrell,
John Lithgow, Mel Gibson
Gen: Comedie
Tatăl şi tatăl vitreg, Dusty şi Brad,
îşi unesc forţele pentru a realiza şi
a le oferi copiilor lor Crăciunul
perfect. Lucrurile par să
funcţioneze bine, asta până când
noul parteneriat este serios pus la
încercare de sosirea tatălui lui
Dusty, un bătrân macho, şi a tatălui lui Brad, un bărbat
sensibil şi exagerat de afectuos. Cei doi părinţi ajung tocmai
la timp pentru a le da peste cap vacanţa şi a o transforma întrun haos complet. Continuarea filmului „Tata în război cu...
tata” (Daddy's Home, 2015).

Schimb de moşi: Crăciunul
familiei Andersen (Snekker
Andersen og Julenissen, Norvegia,
2016)
Regia: Terje Rangnes
Cu: Thor Michael Aamodt, Anders
Baasmo Christiansen, Ann
Carnarius Elseth
Gen: Familie
În fiecare an, tâmplarul Andersen
se străduieşte să-i ofere familiei
sale Sărbători de iarnă ideale.
Însă, într-un costum de Moş nounouţ, Andersen alunecă pe gheaţă, cu tot cu sania plină de
cadouri, şi dă nas în nas cu Moş Crăciun cel adevărat. Cei doi
se hotărăsc să facă schimb de roluri.

Crima din Orient Express
(Murder on the Orient Express,
SUA, 2017)
Regia: Kenneth Branagh
Cu: Kenneth Branagh, Penélope
Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench,
Johnny Depp
Gen: Poliţist
O călătorie interesantă cu bine
cunoscutul tren Orient Express
prin Europa se transformă întruna dintre cele mai misterioase,
pline de suspans şi palpitante
poveşti poliţiste. Faimosul detectiv belgian Hercule Poirot
trebuie să rezolve cazul de crimă al unui american înstărit
ucis în tren, fiind nevoit să-şi pună în funcţiune micile sale
celule cenuşii pentru a descoperi făptaşul dintr-o listă de 12
suspecţi. Reecranizare a romanului omonim (1934) al
scriitoarei britanice Agatha Christie.

Coco (Coco, SUA, 2017)
Regia: Lee Unkrich, Adrian Molina
Cu: Anthony Gonzalez, Gael García
Bernal, Benjamin Bratt
Gen: Animaţie
Deşi în familia sa muzica e
interzisă de generaţii, tânărul
Miguel visează să devină un
adevărat cântăreţ la fel ca idolul
său, Ernesto de la Cruz. Încercând
cu disperare să-şi dovedească
talentul, se trezeşte prins în
uluitorul şi coloratul Ţinut al
Morţilor, unde îl întâlneşte pe fermecătorul pezevenchi
Hector. Cei doi noi prieteni pornesc într-o călătorie
extraordinară pentru a dezlega misterul ascuns de generaţii
în familia lui Miguel.

Omul spectacol (The Greatest
Showman, SUA, 2017)
Regia: Michael Gracey
Cu: Hugh Jackman, Zac Efron,
Michelle Williams, Rebecca
Ferguson
Gen: Biografie muzicală
Povestea naşterii show-businessului şi a vizionarului P. T. Barnum,
„Omul spectacol”, care, apărut de
nicăieri, a reuşit să devină celebru
în întreaga lume prin fondarea
circului ambulant Ringling Bros.
and Barnum & Bailey Circus.

Selecţie de Vic LANGSTONE
(www.cinemagia.ro)
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NOUTĂŢI DE LA GAUDEAMUS,
Ediţia a 24-a, 22-26 noiembrie 2017
Capriciile destinului: Vera Molea în dialog
cu regizorul Lucian Giurchescu
Autor: Vera Molea
Editura: Eikon, 2017
Gen: Interviu, memorii
.

Cu marele regizor Lucian Giurchescu (n.
1930) la Gaudeamus, 22 nov. 2017, la
lansarea cărţii despre viaţa domniei sale din
care am făcut şi eu parte, cu Ciripit de
păsărele, la Teatrul de Comedie (19781981). Îmi scrie autograful şi se reîntoarce
la Copenhaga.
O carte excelentă, bazată pe tehnica
interviului revelator, despre o viaţă
fabuloasă, biografie şi aventură, spectacole
magnifice (să amintim doar Rinocerii care la uimit şi pe Eugen Ionescu)!

Număr expozanţi:
300
Număr evenimente:
800
Număr vizitatori: 125.000
Invitat de onoare: Uniunea Europeană
Premiile ediţiei 2017:
· Trofeele „Gaudeamus”: Ed. Humanitas (locul I), Ed. Nemira
şi RAO (locul II), Ed. Polirom (locul III);
· Trofeul pentru „Cea mai râvnită carte a târgului”:
Testamentul lui Abraham (autor Igor Bergler, Ed. Litera);
· Trofeele Presei pe secţiunile TV, radio, publicaţii şi agenții
de presă: TVR, Europa FM, Adevărul şi Agenţia Naţională de
Presă Agerpres;
· Premiul de Excelenţă (10.000 lei): Editura Crime Scene Press;
· Premiul Educaţia: Academia de Studii Economice din
Bucureşti (în semn de apreciere pentru constanţa şi pentru
standardele înalte la care Academia s-a prezentat şi în acest an la
Gaudeamus);
· Premiul pentru traducere „Antoaneta Ralian” (decernat
pentru traducători din limba română într-o limbă străină şi dintr-o
limbă străină în limba română): Irina Oprea și Radu Paraschivescu,
pentru traducerea din limba engleză a volumelor cinci şi şase ale
seriei „Cronicile din Narnia”, de C. S. Lewis (Ed. Arthur); Aurora
Cornu, Raluca Barb şi Edith Cottrell, pentru traducerea în limba
franceză a volumului „Poeme. Proze scurte”, de Aurora Cornu
(ediţie bilingvă română-franceză, Ed. Vinea).

Maestrul fricii
.

Autor: George Arion
Editura: Crime Scene Press, 2017
Gen: Poliţist
.

La cea de-a 24-a ediţie a Târgului de Carte
de învăţătură Gaudeamus (25 nov. 2017),
după lansarea noului roman, Maestrul fricii,
al domnului George Arion, cel mai bun
autor român de literatură poliţistă, creator al
ironicului şi sclipitorului jurnalist-detectiv
Andrei Mladin

Nopţi albe şi zile negre
Autor: N. Carandino
Editura: Fundaţia Academia Civică, 2017
Gen: Memorii

Urmaşul Pandemoniului, vol. I:
Dragonii din Anador
Autor: Lisa Darlent
Editura: Quantum Publishers
Gen: Fantasy

.

Cum să fii fericit în România
Autor: Colectiv (coord. Oana Bârna)
Editura: Humanitas, 2017
Gen: Eseuri

.

Nostalgia pianului fără clape, vol. I
Autor: Mădălina Alexandru
Editura: Quantum Publishers
Gen: Romantic

.

Cartea râsului şi a cercetării.
Ce se întâmplă cu creierul dacă înveţi cuvinte noi în timp ce faci sex
Autor: Radu Paraschivescu
Editura: Humanitas, 2017
Gen: Umor

.

Două tinere scriitoare talentate din 9G, Lisa
Darlent (pseudonimul Karinei Lazăr) şi
Mădălina Alexandru (cele mai bune
prietene în realitate), aflate la debut
publicistic, şi-au împlinit visul: romanele
lor au fost lansate simultan la Gaudeamus
(24 nov. 2017). Literatura română
contemporană se află pe mâini bune!

.

Călimara cu cerneală
Autori: Aida Baumler, Denis Dinulescu
Editura: Tracus Arte, 2017
Gen: Proză scurtă
.

Undeva, între Gara de Est şi Piaţa Obor
Autor: Ion Bogdan Martin
Editura: eLiteratura, 2017
Gen: Proză scurtă
.

Noir de Bucureşti
Autor: Colectiv (coord. Bogdan Hrib)
Editura: Tritonic, 2017
Gen: Proză scurtă poliţistă
.

Crucile de la Săpânţa.
O colecţie de epitafuri din veselul cimitir maramureşean
Autor: Roxana Mihalcea
Editura: ALL, 2017
Gen: Versuri

Testamentul lui Abraham
Autor: Igor Bergler
Editura: Litera, 2017
Gen: Thriller
.

Origini
Autor: Dan Brown
Editura: RAO, 2017
Gen: Thriller

Problema celor trei corpuri
Autor: Liu Cixin
Editura: Nemira, 2017
Gen: SF

.

Sapiens. Scurtă istorie a omenirii
Autor: Yuval Noah Harari
Editura: Polirom, 2017
Gen: Istoric
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII (9)
THAME:
ORAŞUL LEGENDELOR, POVESTIRILOR,
ISTORIEI STRĂVECHI (1)

Prof. Felicia MÎRZA

Călătorind prin Europa, paşii m-au dus de
multe ori în Marea Britanie. Dar, de curând, în
luna octombrie, am avut şansa de a participa la Festivalul de Artă
şi Literatură din oraşul Thame, oraş înfrăţit cu Sinaia.
Aveam să experimentez un altfel de eveniment cultural, un
eveniment la finalul căruia mi-am spus cu bucurie: E minunat să
redescoperi puterea culturii!
Şi spun acest lucru, deoarece consider că ceea ce contează
astăzi în lume este puterea de a aduce o schimbare benefică în
viaţa celor din jurul
tău.
Pot afirma că
Festivalul din Thame,
foarte bine organizat,
până la cel mai mic
detaliu, a fost o reuşită
culturală, iar noi,
oaspeţii ASPE din
Sinaia, am participat
timp de patru zile la
evenimente culturale
organizate de oameni
iubitori de artă, de
f r u m o s , d e
arhitectură, de
muzică, de istorie, de
legende, de fapte
reale.
Dar, pentru a
putea înţelege
impactul vizitei
noastre la Thame,
îngăduiţi-mi să vă
prezint oraşul în
câteva episoade, pornind la pas alături de David Bretherton, fost
primar al oraşului, ghidul nostru care ne-a fermecat din prima zi.
Thame este un loc ideal, care îţi înlesneşte să descoperi
frumuseţea şi liniştea Tamisei, fluviul de la care oraşul îşi trage
numele şi care scaldă zona de nord a acestuia.
Oraş vechi, de pe vremea anglo-saxonilor, povestea acestui
oraş-târg se împleteşte cu istoria Angliei. Totul a început pe
malurile întunecate ale Tamisei şi multe dovezi ale civilizaţiei
saxone − bijuterii răzleţe şi ceramică − au fost găsite în această
zonă.
Am avut sentimentul că păşesc într-un loc plin de istorie, un
loc care parcă strălucea mai puternic spre a ne impresiona, cu
legendele medievale spuse cu mult talent de un povestitor cu
multă cultură, cu mult umor şi mult talent. Trebuia doar să asculţi
dincolo de fantasticul povestirii, ca să înţelegi adevăratul sens al
vorbelor. Şi totul a început cu o poveste: Farmer Giles of Ham
(Ţăranul Giles din Ham / Thame), scrisă de J. R. R. Tolkien.
Locul naraţiunii: Ham (în prezent: Thame).

Aparent o poveste pentru copii, ea se adresează şi adulţilor
dornici să exploreze o lume fantastică. Vorbele autorului, pline
de înţelepciune, „Nu tot ce străluceşte este aur...”, însumează o
concepţie de viaţă: nu tot ce este strălucitor este şi preţios. Ideea a
fost exprimată, de altfel, şi de Shakespeare în Negustorul din
Veneţia (1596).
Şi, de fapt, dacă ne întoarcem în timp, realizăm că vorbele
au fost rostite încă din sec. al XII-lea de teologul francez Alain de
Lille: „Do not hold everything gold that shines like gold” („Nu
păstra tot ce are culoarea aurului, dacă nu este aur.”).
Nu tot ce străluceşte este aur
J. R. R. Tolkien
Nu toţi cei care hoinăresc s-au rătăcit;
Rugina nu muşcă din perenul antic‚
Nici gerul nu s-atinge de rădăcinile
adânci.
Flacăra se va-ntrupa din cenuşă,
Din umbre lumina se va naşte,
Puterea sabiei va reînnoi,
Iar cei ce şi-au pierdut coroana
încoronaţi vor fi ca regi.
Povestea, construită pe puterea cuvintelor, puterea
legendelor, puterea literaturii, puterea de a construi un pod între
două lumi, cea fantastică şi cea reală, explorează o lume în care
se pare că nu mai este nevoie de eroi. Farmer Giles, omul simplu,
ţăranul, cel care ar fi trebuit să se lupte şi să-l omoare pe dragonul
care ameninţa ţinutul de pe malul Tamisei, îl îmblânzeşte şi, mai
mult decât atât, îi ia şi comoara de aur. Iar pe noi, cititorii, nu
trebuie să ne surprindă dacă vom vedea un simplu ţăran, gras, cu
barbă, roşcat, care
merge fălos şi ţanţoş,
însoţit de un dragon
supus.
*
M a t e r i a l
prezentat sâmbătă, 25
noiembrie 2017, la
Centrul Cultural
,,Carmen Sylva” din
Sinaia, cu ocazia
rememorării
participării ASPE
(preşedinte Claudiu
Istrate, foto dr.) la
Thame Arts &
Literature Festival
(TAL) 2017. Primarul
Sinaiei, Vlad Oprea
(foto stg.), a deschis şi
a î n c h e i a t
evenimentul,
evocând bunele
relaţii ale oraşului
Sinaia cu Thame şi cu
celelalte nouă
localităţi înfrăţite.
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Tatăl Nostru, nu lăsa să fim
duşi în ispită

ocroteşte, ne fereşte de ispite, nu ne duce în pierzanie!
Meditaţi, vă rog, la acest nou vers, la acest nou sens al
traducerii, fiindcă de două mii de ani el circulă greşit. E
timpul să ne rugăm corect.
*

Grid
MODORCEA

În bisericile creştine, la cele ortodoxe,
ca şi la cele catolice, rugăciunea Tatăl Nostru se spune de
sute de ani după această versiune biblică:
Tatăl nostru
Care eşti în ceruri
Sfinţească-se numele Tău
Vie împărăţia Ta
Facă-se voia Ta
Precum în cer aşa şi pre Pământ
Pâinea noastră cea de toate zilele
Dă-ne-o nouă astăzi
Şi ne iartă nouă greşalele noastre
Precum şi noi iertăm greşiţilor noştri
Şi nu ne duce pre noi în ispită
Ci ne izbăveşte de cel rău
Că a Ta este împărăţia
Slava şi puterea
În numele Tatălui
Al Fiului
Al Sfântului Duh
Amin.
I-am îndemnat adesea şi pe preoţii români, şi pe cei
americani, pe care îi cunosc, dar mai ales pe enoriaşi, pe
oamenii de rând, să spună din nou, şi din nou această
rugăciune şi să ia aminte la stihurile ei. Pe Muntele Athos am
întâlnit un călugăr care făcea o mică abatere, la versul „Şi nu
ne duce pre noi în ispită”, el spunea: „Şi nu lăsa să fim duşi în
ispită”. Ceea ce este cu totul altceva. Ceea ce este corect.
Fiindcă este adevărat.
Dumnezeu nu te poate duce în ispită. El te apără de
ispite, el nu este Muntele Ispitirii, cu care s-a luptat Hristos.
Te poate Domnul ispiti? Te poate cel mult încerca, îţi poate
pune la încercare credinţa, tăria credinţei, dar nu te poate
ispiti. Nici tu, creştine, nu trebuie să-l ispiteşti pre El, cum ne
învaţă Iisus. Cel care te ispiteşte este diavolul. Dovadă că
acest stih al ispitirii este însoţit de contrarul său: “Ci ne
izbăveşte de cel rău”.
E o contradicţie vădită între cele două stihuri. Dacă
acceptăm aşa stihul ispitirii, dacă ne rugăm la Dumnezeu, la
Tatăl Nostru, să nu ne ducă în ispită, înseamnă că acceptăm
ideea că Diavolul se află în Dumnezeu, că Dumnezeu este o
fiinţă dedublată, care conţine şi ceea ce nu vrem să fim, şi
ceea ce nu e bun, şi ceea ce ne pierde. Există versiuni despre
un Dumnezeu Justiţiar, Mânios, Abscons sau Absent, dar în
nici un caz Perfid.
Iar Dumnezeu nu poate fi decât Bun. Un Dumnezeu al
Iubirii. El este acoperirea noastră absolută, certitudinea că,
dacă credem, trăim sub graţia Lui, în toate virtuţile Sale.
Aşadar, pe El trebuie să-l rugăm să nu ne lase în grija
păcatului, să nu ne lase la voia ispitelor diavoleşti. El ne

P.S. Textul de mai sus, întocmai, l-am trimis în
toamna anului 2014 Patriarhiei Române, cu specificarea
către Înaltul Daniel, pe care îl cunoșteam de când am
realizat la Iași filmul „Dumnezeul lui Ion Creangă”, în
care este vorba și despre reabilitarea diaconului
Creangă, caterisit la vremea sa de biserică. Apoi l-am
trimis la toate ziarele la care colaboram atunci, AgeroStuttgart, Ziariștionline, Tricolorul, Napocanews, în
total 17 ziare din țară și străinătate. Unele l-au publicat,
altele nu. Nici Patriarhia nu a avut vreo reacție. Unii l-au
dezbătut, precum cei de la revista „Arta sunetelor”. Miaduc aminte că s-a implicat preotul-muzician Dan
Bădulescu. Dar cei mai mulți au tăcut. S-au ferit să
îmbrățișeze o idee de bun simț. Dar acum, fiindcă a dat
poruncă Papa de la Roma, o va îmbrățișa toată
creștinătatea. Desigur, mă bucur că Papa Francisc a auzit
rugăciunea așa cum o spun eu de peste 20 de ani, de când
lucram la „Viața spirituală” și făceam filme religioase.
Era imposibil ca adevărul să nu apară pe buzele noastre
atunci când spunem cea mai importantă rugăciune
creștină, pe care ne-a învățat s-o spunem însuși Iisus
Hristos. El a spus-o în arameică. Noi am primit-o din
grecește sau latină, primele limbi în care a fost tradusă și
e posibil ca sensul versetului ispitirii să fi fost afectat.
Acum am republicat acest articol la dorința deputatului
român Damian Florea, să le fie de folos și aleșilor, să nu
mai fie lăsați la cheremul Satanei, să fie duși în ispită.
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COLINDE FRIVOLE
Dragă Dinule,

Dragă Mihai,

Să ştii
Că şi noi vom mai trăi.
Am vorbit chiar ieri cu Bunul,
Să ne mai lungească drumul
Cu câţi ani va mai dori.
I-am zis, Doamne sfinte, fii
Darnic şi nu ne opri,
Lasă-ne a mai picoti
Cel puţin lângă soţii
Eu cu Ada, tu cu salba
Draga ta, Despina Doamna...
Bunul m-a privit de sus
M-a-ntrebat că cine îs?
Când i-am spus că-s Ispirescu,
Prieten cu Grigorescu,
A zâmbit, s-a făcut soare,
A dat drumul la ninsoare
Şi la încă zeci de miei
Să ne alegem ani din ei,
Sănătoşi şi cum mai vrei,
Tari, focoşi, cu nări de zmei,
Daolică, dalelei
Să strigăm cuprinşi de dor,
De alean şi de fior
Cum strigam noi la-nceput:
Doamne, bine că ne-ai făcut!

Avem loc rezervat în rai.
Nu te teme de final,
Încă facem carnaval!
Mai adăugăm un act sau două
Aşa cum ne convine nouă.
Amândoi
Suntem dramaturgi de soi
Şi Nea Iancu e cu noi.

(Mihai ISPIRESCU)

Adu vin la o ulcică,
Bunătăţi şi un cârnat
Afumat,
Taie porcul de Ignat.
Eu cu teatrul la Sinaia,
Tu cu el la Mogoşoaia.
Anul Nou cu sănătate,
Că-i mai bună decât toate.
Şi-n dramaturgie −
Cel puţin o bucurie.

COLIND POSTSCRIPTUM
Familist cum sunt acum,
Nu mai pot să ies în drum...
Sărbătorile acasă −
Cu nevasta mea focoasă!
Tu, Mihai − gură de rai −,
Nici prostată nu prea ai!
Să trăim şi să iubim
Şi în anii care vin.
Iar sub pomul de Crăciun
S-arătăm că suntem buni!
(D.G.)

Dacă steaua sus răsare,
Dumnezeu dă aprobare.
Nu refuz o aventură
Dacă-mi dai a ta trăsură.
Ca să ciripesc în ea
Cu Despina, doamna mea.
Tu cu Ada pe-ndelete,
Că mereu ai tras la fete.
Gusturi fine ai avut
La sărut şi la putut!
Am cec în alb, măi frate,
Credit la longevitate!
Şi o dobândă foarte mică:
Un deceniu-n plus nu strică!
(Dinu GRIGORESCU)

Dulceaţă de amintiri... sinăiene
Şcola primară ,,Carmen
Sylva“, azi Centrul Cultural. Ieri,
elevi ai clasei a doua la sfârşitul
anului şcolar 1946-1947, cu
exigentul şi blajinul învăţător
Nicolae Sorescu şi soţia sa, tot
învăţătoare. Majoritatea acestor
elevi au făcut cariere frumoase.
Printre ei se numără şi dramaturgul
Dinu Grigorecsu (fotografie din
colecţia de documente a acestuia).
Într-o altă promoţie a
învăţătorului sus-menţionat a
figurat şi distinsa profesoară de
limba şi literatura română, din
Sinaia, doamna Octavia Floricică,
colaboratoarea publicaţiei noastre
şi preşedinta Cenaclului Literar
,,Lucian Blaga" din Sinaia.

Anul școlar 1946-1947, clasa învățător Nicu Sorescu
În centru, cu vestă, viitorul scriitor Dinu GRIGORESCU
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9G ŞI PLURIVALENŢA
ARTISTICĂ
Tinerii multitalentaţi din
noua generaţie (9G), care
contribuie la dezvoltarea culturii
naţionale, sunt o raritate! Oana
Slate, pe care o cunosc de peste
10 ani, se regăseşte în această
categorie de oameni minunaţi.
Am avut ocazia să urmăm
aceleaşi cursuri şi specializări
liceale şi universitare: Colegiul
Naţional „Gh. Şincai” − profilul
Ştiinţele naturii − şi Facultatea de
M e d i c i n ă Ve t e r i n a r ă d i n
Bucureşti − specializarea
Medicină Veterinară; amândoi
am ales şi aceeaşi specializare
masterală, „Managementul
creşterii şi bunăstării animalelor
şi Inspecţia şi controlul în unităţi
specializate pentru producerea şi
procesarea produselor de origine animală”. Timpul a trecut,
prietenia a rămas, iar talentul Oanei s-a ramificat.
Prin forţele proprii le-a demonstrat tuturor că pasiunea,
munca intensă, dedicarea pentru cunoaştere şi artă sunt
elementele-cheie pentru obţinerea succesului. Oana s-a remarcat
încă de la începutul liceului prin calităţile sale: bun-simţ,
seriozitate, perseverenţă, ambiţie, optimism. Vocea caldă,
melodioasă i-a pus în valoare talentul muzical. Singură, a învăţat
să cânte la chitara electro-acustică, în pauzele dintre ore, dar şi la
diferite evenimente organizate în liceu oferindu-le colegilor şi
cadrelor didactice emoţionante momente muzicale. Treptat, au
urmat participările la diferite concursuri muzicale, recompensate
cu premii: Concursul Coral, ediţia a XVIII-a, Bucureşti, 2008 −
premiul II; Concursul Naţional „Mihail Jora”, 2008 − Premiul
pentru Critică Muzicală (alături de Corul „Adagietto”);
Concursul „Mihai Eminescu”, 2009; Concursul „Folk fără
vârstă”, ediţia a III-a, 2009 − premiul III, ediţia a IV-a, 2010 −
menţiune şi ediţia a V-a, 2011 − premiul I); Festivalul de Artă
„Maiart”, ediţia a VI-a, 2011. Muzica face parte din solicitantul
ei program zilnic; adoră să cânte la diverse evenimente, chiar şi
la serile-karaoke cu prietenii sau colegii. Şi în facultate, ca şi în
liceu, în apropierea Sărbătorilor de iarnă, ne încânta sufletele cu
cele mai frumoase colinde naţionale şi internaţionale. Bunătatea
Oanei s-a remarcat şi prin activităţile caritabile pe care le-a
organizat în cadrul unor asociaţii ale căror membră este, prin
concertele sale dăruind tuturor clipe de bucurie: Asociaţia
„Vincero” pentru persoanele cu dizabilități, Asociaţia
Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APAA), iar în decembrie
2012 a iniţiat un proiect de strângere de fonduri pentru copiii
nevoiaşi din Centrul de Zi „Licurici”.
Studiul intens din liceu şi facultate i-a conferit pregătirea de
care are nevoie în profesia pe care şi-a ales-o: vindecător de
suflete pentru micii noştri prieteni cu blană, pene sau solzi. În
iulie 2017 a absolvit cu brio FMVB (tematica lucrării de licenţă
fiind oncologia felină) şi s-a angajat ca medic veterinar în Clinica
Flipper Vet din Bucureşti.
Cuvintele aşternute pe hârtie cu multă atenţie la orele de
limba şi literatura română din liceu s-au transpus vizual, mai
târziu, în imagini de o mare sensibilitate. În ultimii doi ani, Oana
ne-a dezvăluit un nou talent artistic: pictura. Cu o predilecţie
către peisagistică, tablourile sale au un puternic impact vizual. În
data de 20 septembrie 2017, la ora 18.30, Galeria de artă „Elite
Prof Art” (Mihaela Pandelescu) şi Recenzii Filme Cinema (Vlad

Pandelescu) au organizat la World Trade Center Bucureşti
expoziţia de pictură „Contraste”, unde au fost expuse 50 de
tablouri ale unor tineri talentaţi (în număr de 18), printre acestea
regăsindu-se şi două lucrări de-ale Oanei: Dualitate şi
Ciclicitatea vieţii. Prin pictură, natura devine personajul central,
peisajele tomnatico-hibernale îndemnând iubitorii de artă să
mediteze la solitudine şi la trecerea timpului. Jocul culorilor, cu
predominantul contrast complementar albastru-orange,
pendulează între efemer şi peren, arborii şi elementele cereşti
(soarele şi luna) fiind martorii acestei pendulări/transformări.
Norocul i-a surâs pentru a doua oară, dar în urma talentului pur.
Astfel că aceiaşi organizatori au inclus un alt tablou de-al Oanei,
Winter's Silence, un peisaj nocturn de iarnă realizat în anul 2015,
într-o nouă expoziţie − „Autumn Dreams” −, la Crowne Plaza
Hotel, vineri, 24 noiembrie. Deşi denumirea vernisajului făcea
referire la transpunerea pe pânză a „viselor de toamnă” ale
creatorilor, unele lucrări au depăşit tematica autumnală,
reprezentând peisaje de vară, sau care fac Arh.
trecerea
de la toamnă
Romeo Belea
spre iarnă, sau chiar de iarnă, dar şi obiective arhitecturale
naţionale şi internaţionale şi icoane, tablouri apreciate de criticul
de artă Roxana Bărbulescu. Mai mult, în luna cadourilor, Oana a
avut parte de o nouă surpriză artistică: cel mai recent tablou al ei,
Transcending Soul (un peisaj de iarnă), realizat în doar 3 zile, a
fost selectat într-un vernisaj la Hotel Pullman Bucureşti (World
Trade Center), miercuri, 20 decembrie 2017.
Mult succes şi inspiraţie în continuare pentru valorificarea
plurivalenţelor artistice!
Dr. Vlad LUNGU
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