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Între vicii şi artificii
Anul Marii noastre Uniri şi Dezuniri este interpretat de
astrologi, de scriptologi şi de meteorologi în fel şi chip. În
interpretarea mea de dramaturg, satiric, va fi un an rodnic în cuvinte
şi secetos în fapte. Un an bogat în evenimente extreme comice.
Secuii vor cere şi mai insistent autonomia pentru a-şi proclama
cât de curând secesiunea şi unirea cu Ungaria, şi noi, la televiziuni,
vom discuta despre tenis şi penis, violuri şi cure de slăbire, legile
injustiţiei, ordonanţele nocturne; stupizeniile diurne vor umple
golul metafizic al naţiei. Vor continua protestele pietonale, dar nu şi
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cele ale automobiliştilor care nici măcar nu blochează circulaţia, ca
să atenţioneze drastic administraţia. Vor fi ţinute ascunse toate
hoţiile şi potlogăriile, cu excepţia celor care vor fi instrumentate
politic. Se vor reface toate studiile de fezabilitate şi cele de
contabilitate. Evul mediu va continua în puşcării. Mediocritatea va
fi în continuare suverană. Catedrala Mântuirii va spăla toate
păcatele neamului. Se va bate toaca şi apa în piuă. Creşterea
economică va avea o uşoară scădere, iar moneda europeană va avea
o creştere sigură. Vom fi dulăi. Primim lei şi cumpărăm cu euro.
Factura de gaze pe o lună de iarnă va egala impozitul pe un an la
categoria apartamente. Excursiile exotice vor fi tot mai erotice. Se
va adânci falia dintre bogaţi şi săraci, dintre intelectuali şi
politicieni. Vom continua să oferim lumii spectacole. Timpul va fi
favorabil vremurilor ciudate. Nu vom învăţa mai nimic din greşeli şi
vom continua să le facem.
Figuri tot mai bizare la televizoare. Un preot cu rang înalt în
ierarhie, căţărat pe o cisternă, ne va sfinţi mai departe apele. Nu se
va mai retrage sprijinul politic încă unui premier, întrucât avem o...
premieră. Demnitarii vor continua să aibă salarii mici, dar prilejuri
mari, mai ales prin nominalizarea lor în CA ale multinaţionalelor.
Vulcanul străzii va erupe din nou. Vom trăi bine mersi între vicii şi
artificii.
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CIRIPITUL ÎNŢELEPTULUI
„Unirea e singura stare politică ce putea
să asigure viitorul nostru şi să ne permită
a da ţării organizarea ce o aştepta de atât
de mult timp.”
.

Alexandru Ioan CUZA
(1820-1873), domn al Principatelor Unite
ale Moldovei şi Ţării Româneşti

CIRIPITUL NOSTALGIC

Elevi în vacanţa şcolară şi solară la Predeal cu doamna
profesor Despina

LA RAMAYANA:
CLAUNUL HOINAR
Peste 3 ore schimb prefixul iar:
Îl pun pe opt în loc de şapte,
Norocul stă în al meu zar.
La café-bar
M-aşteaptă
Plinul din pahar.
E plină luna iar
Şi în zadar
Ciocnesc pahar după pahar.

Neagu Djuvara, 101 ani de istorie
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Ciripitul editorial

Istoricul Neagu
Djuvara s-a stins din viaţă
joi, 25 ianuarie, la vârsta de
101 ani.
S-a născut în data de
18 august 1916, în Bucureşti,
într-o familie de origine
aromână. Şi-a luat licenţa în
Istorie la Sorbona, în 1937, şi
trei ani mai târziu a devenit
doctor în Drept, la Paris. În 1972, a obţinut doctoratul în Filosofie,
tot în capitala franceză, urmând ca, în 1987, să primească
Diploma Institutului Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale din
Paris. A fost curier diplomatic în legătură cu negocierile de pace
cu Uniunea Sovietică, la Stockholm, unde a plecat pe 23 august
1944 şi a rămas până în 1947. A urmat exilul la Paris, unde a fost
secretar general al Comitetului de Asistenţă a Refugiaţilor
Români, a colaborat cu Radio Europa Liberă şi mai multe
fundaţii. După Revoluţia din 1989, Neagu Djuvara a revenit în
România, unde a fost profesor-asociat la Universitatea din
Bucureşti până în 1998. A fost membru de onoare al Institutului de
Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi şi al Institutului de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureşti. Preocupat, în special, de filosofia
istoriei, Neagu Djuvara a scris 20 de volume, de specialitate şi
memorii, între care se numără „Civilizaţii şi tipare istorice. Un
studiu comparat al civilizaţiilor” (Paris, 1975), premiată de
Academia Franceză în 1976, „Între Orient şi Occident. Ţările
române la începutul epocii moderne” (1995), „O scurtă istorie a
românilor povestită celor tineri” (1999) şi „Amintiri din pribegie”
(2005). În 2006, a fost decorat cu Ordinul Naţional „Servicul
Credincios” în grad de Mare Cruce, iar în 2010, ambasadorul
Franţei la Bucureşti, Henri Paul, l-a decorat cu Ordinul Artelor şi
Literelor în grad de Ofiţer. În data de 9 august 2016, lui Neagu
Djuvara i-a fost conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în
grad de Cavaler, iar la finalul lunii martie 2016 a primit Premiul de
Excelenţă la cea de-a XVI-a ediţie a Galei Premiilor Radio
România Cultural.

Online, pe internet,
Va plânge cineva discret.
Senzaţia e de nesfârşit,
De fapt sunt tare păcălit
Chiar dacă sunt un mucalit
Ciocnesc pahar după pahar.
La Ramayana într-un bar
Tot mai aproape de hotar...
Şi vesel sunt de Revelion
Până de Sfântul Ion.
Un mare foc de artificii,
Cu fete gata pentru vicii,
Şi-un mare bucătar
Prepară Noul An la un grătar.

E greu să schimb prefixul iar...
Trăiesc ceva bizar,
De claun hoinar
Printr-un bazar
Doar
Într-o zi mă car!

Un cerşetor cu vâsc în mână,
În faţă la Hotel,
E prins şi el
În marele bordel.

Şi luna plină va fi iar
Şi într-un ziar
De buzunar,

O blondă tinerică
Şi alta un pic mai bătrânică,
Un turc ce ştie bine româneşte

E datină, mâncăm un peşte.
Răsună valea de ecou
Şi Noul An iese din ou.
E Anul Câinelui după chinezi,
N-ai încotro şi te distrezi,
Cu mic, cu mare
Când trece timpul nu te doare.
Dansează fetele în draci
Şi cu bogaţi, şi cu săraci.
Şi eu cu pixul
Îmi scriu prefixul
Exterior,
Căci tânăr sunt în interior...
Şi simt al visului fior
Şi-un pluguşor
Cu dor.
Cobor,
Cobor,
N-am chef deloc să mor.
Trăiesc un sentiment bizar
De claun hoinar
Printr-un uriaş bazar.
D.G.
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CRONICI TEATRALE LA ZI
.

INFRACTORII: O COMEDIE LA CARE SE RÂDE
.

O altă premieră absolută la TDR
memorabile, dar şi prin situaţiile paradoxale, bine conduse de
dramaturg şi de regizor, aspecte care stârnesc hazul şi voia bună în
permanenţă spectatorilor. Spre deosebire de alte spectacole şi
comedii la care publicul stă ca sfinxul, aici auzim ceea ce orice
comediograf îşi doreşte: râsetele şi aplauzele sălii, dovada cea mai
elocventă a succesului. Râsul e declanşat de paradox.
Doamna părăsită de bancher e interpretată magistral de o
mare actriţă din generaţia încă tânără şi furioasă. Ada Navrot, talent
ieşit din comun, etalează o mare forţă dramatică în care se împletesc
fericit ludicul, comicul şi romanticul bizar. Trece de la defensivă la
ofensivă, îl dezarmează pe hoţul brutar, apoi, treptat, înţelege
omenescul, absurdul existenţial al celui păgubit, empatizează cu
drama lui, se aliază cu el, se lasă dusă de val, de joc, de infracţiune,
sparge casa de bani a bancherului unde descoperă banii furaţi de la
deponenţi, ca în final − o secvenţă magnifică − cei doi infractori să
se scalde într-un ocean de bancnote pe care le iau la puricat şi la
numărat, schimbând razant alte replici memorabile, de umor fin,
cerebralizat. Ada Navrot e un vulcan! Joacă ascuţit, viforos, îşi
expune feminitatea cu aplomb, în cascadă, strict subordonată
intrigii. Brutarul lui Dan Tudor, actor cu mare capacitate de
compoziţie, joacă dezinvolt multe măşti ale unor stări de spirit; el
coace partea infracţională a poveştii, al cărei erou principal şi este.
Ajunge la închisoare timp de un an, iar la eliberare revine la doamnă
în chip de Moş Crăciun, cu sacul plin de bani haiduciţi. Aici,
comedia este pe muche de cuţit, taie felii mari de viaţă, oferind
actorilor o pâine bună de mâncat.

Piesa, promovată cu un titlu banal şi penal, Infractorii,
ascunde, de fapt, un text cu replici paradoxale, sclipitoare şi cu o
acţiune de film poliţist, care angrenează doi actori de mare calibru:
pe Ada Navrot şi pe Dan Tudor, care este şi regizorul acestui
spectacol dinamic, cuceritor, dar în primul rând comic! Un brutar,
din tată în fiu, rămâne fără brutărie din cauza unui incendiu pe cât de
absurd, pe atât de tragic şi, ajungând sărac lipit, furat la rate de o
bancă hoaţă, ia decizia să se răzbune. Cu cagulă şi înarmat cu un
pistol de mare calibru, pătrunde în casa unei doamne, părăsită de
soţul bancher, cel care se dovedeşte a fi mai hoţ decât hoţii şi care nu
va apărea în scenă decât sub forma unui ingenios manechin, la un
moment dat, fiind bătut măr de brutarul falit.
Monologuri autobiografice savuroase alternează cu scene
de mişcare voioasă. Fiecare personaj are o biografie detaliată, un
CV profesional şi conjugal extrem de inedit, alambicat şi greu de
repovestit.
Comedia place prin lungile monologuri care conţin şi replici

În postura de regizor, Dan Tudor nu se dezminte nici cu acest
spectacol de artă, vandabil şi sclipitor. El este unul dintre cei mai în
vervă regizori de comedie de la noi, datorită imaginaţiei debordante
şi felului original de a transpune scenic replicile în delirul jocului
măiestriei de a relaţiona spectaculos personajele, în această seară
având aliat şi un excelent coregraf (Florin Fieroiu), autor al
mişcărilor turbionare ale actorilor în multiple ipostaze. Pune
dinamita locurilor comune şi scenografia Corinei Grămoşteanu,
foarte ingenioasă, pragmatică şi stilizată. Muzica modernă,
tensionată, laconică, uneori parodică (Vlaicu Golcea) contribuie la
succesul unei piese originale, care se joacă în premieră absolută la
Teatrul Dramaturgilor Români şi care se va prezenta la Paris, unde
domiciliază în prezent, după Germania, autoarea piesei, doamna
Ana Maria Bamberger.
Selecţia repertorială şi echipa de creatori tineri şi explozivi
consolidează prestigiul noului teatru al municipalităţii, ce oferă
artiştilor proiecte incitante, ocazii de afirmare dramaturgilor
români care au aici, la TDR, şansa de a fi valorificaţi scenic,
infracţiune fiind abuzul de neîncredere în dramaturgia autohtonă şi
traficul de... indiferenţă faţă de ea.
Dinu GRIGORESCU
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LA ÎNCEPUT DE AN O NOUĂ PREMIERĂ LA TNB:
ORCHESTRA TITANIC de Hristo Boicev

Traducerea: Livia NISTOR
Distribuţia:
Harry − Claudiu BLEONŢ
Luko − Mihai CONSTANTIN
Meto − Mihai CĂLIN
Doko − Richard BOVNOCZKI
Liubka − Tania POPA
Scenografia: Andrada CHIRIAC
Regia: Felix ALEXA
Orchestra Titanic nu este un spectacol-concert, ci o piesă
de teatru scrisă de un dramaturg bulgar de notorietate
internaţională − Hristo Boicev −, născut în 1950 (anul Tigrului
după zodiacul nebulgăresc), absolvent al Institutului Superior
de Inginerie din Ruse, numit dramaturgul anului 1989
(nediabolizat pentru apartenenţa de literatura trecutului în
ţara sa), având o ascensiune fulminantă în postcomunism, care
a culminat cu obţinerea în 1997 a Premiului Internaţional
pentru Dramaturgie acordat de Consiliul Britanic şi oferit de
celebrul dramaturg Harold Pinter la Teatrul Naţional din
Londra, pentru cea mai bună piesă (Colonelul Pasăre), aleasă
dintre cele 400 de texte înscrise la un mare concurs european,
noroc care nu a căzut pe capul niciunui dramaturg român în
epoca de tranziţie de la Est la Vest, confirmând volens nolens
valoarea autorilor dramatici de pe Dunăre, fluviu care în loc să
apropie strâns contactele dintre două popoare şi culturi încă le
mai desparte, deşi conlucrări sporadice există, fiind de
menţionat în această direcţie benefică punţile culturale
stabilite de Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, aflat 5 ani sub
direcţia dramaturgului Mircea M. Ionescu, şi de Teatrul

„Alexandru Davila” din Piteşti, gazda unui important festival de
teatru balcanic şi internaţional, schimburile culturale ale
Teatrului Odeon cu cel din Ruse şi, evident, activităţile iniţiate
de Prima noastră Scenă.
Invitat permanent în anii '90 la o celebră emisiune de
satiră politică la televiziunea din ţara sa, dramaturgul se
specializează în arta dramatică, devenind realizator şi
moderator al propriei sale creaţii, ceea ce îi dă aripi să zboare
spre funcţia supremă din stat, candidat la preşedinţia Bulgariei,
dar nu obţine decât un număr nesemnificativ de voturi, dovadă
că nu tot ce zboară se mănâncă şi că nu tot ce reprezintă valoare
intelectuală prinde trenul (în România doar comediograful cel
mai jucat în anii '80, incisivul Tudor Popescu, a candidat la o
demnitate publică, dar a fost înfrânt de mediocraţie la Primăria
Capitalei). Dramaturgia bulgară este plină de vigoare, de tragic
şi de comic, de realism şi de absurd, simultan, având o tradiţie
nu doar în perimetrul Balcanilor, după cum se vede,
dramaturgia noastră de glorie internaţională bazându-se pe
Matei Vişniec.
Nu pot să nu alătur Orchestra Titanic de Titanic Vals.
Catastrofa ultramodernului pachebot în apele adânci de 5
kilometri ale Atlanticului a produs o enormă emoţie publicului
din epoca respectivă, emoţie care nu se stinge, emoţie care ne
copleşeşte şi în zilele noastre când cercetările submarine
investighează epava şi ne aduc la suprafaţă cumplita tragedie
umană. Tudor Muşatescu a fost cel care a dus tematica în spaţiul
dramaturgic, scriind o capodoperă care va înfrunta timpurile.
Comedia lui Hristo Boicev este total diferită. La Muşatescu
există conflict şi o intrigă umană şi politică atent construită,
generatoare de suspans dramatic. La Boicev predomină
viziunea sumbră a adâncurilor umane aduse la suprafaţă de o
poveste care poate dura la infinit dacă nu este oprită la timp.
Este diferenţa dintre realismul strict şi suprarealismul abstract
al limbajului dramatic. La Muşatescu predomină comicul, la
Boicev tragicul. El vede lumea ca o scenă, ca şi William
Shakespeare, dar mai mult ca pe o gară unde fiinţele umane
aşteaptă trenuri care vin şi nu vin, trenuri care trec în viteză pe
lângă un destin, un nod ciudat de cale farată deraiată,

amplificată gigantesc şi funambulesc într-un spaţiu al
aşteptărilor zadarnice. Scenografa Andrada Chiriac, aflată pe
val, oferă acestei gări metaforice o viziune coşmarească, de
instituţie scufundată în paragină, istovită de milenii. Universul
unei mici gări este redat şi în Steaua fără nume, unde Mona lui
Sebastian aşteaptă Rapidul de Bucureşti şi reuşeşte să se urce în
el, fără bilet (spectacolul Steaua fără nume de la Teatrul de
Continuare în pag. 5
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Comedie imită chiar gara cu tavan înalt din Sinaia). Aici, în piesa
lui Boicev, gara pare a fi un templu atacat şi mutilat de ISIS, iar
plimbarea reflectoarelor pe aceste ruine dă în mod excepţional
scânteiri de valuri ce transmit sentimentul de apocalipsă.
Şina de cale ferată este concretă, feroviară, dar, în fond, este
şina vieţilor noastre unde toţi, de la mic la mare, stăm şi
aşteptăm un tren care funcţionează pe baza unui bizar mers al
trenurilor, destinaţia finală fiind Neantul, unde au ajuns cu
pompă funebră muzicală instrumentiştii de pe Titanic.

Viziunea adâncurilor umane este profund originală, deşi
aşteptarea trenului Zădărniciei vine, cum bine s-a remarcat de
către cronicarii mondiali ai piesei, pe şinele lui Beckett,
inventatorul dramaturgiei absurdului existenţial şi al
nonconformismului faţă de legile lui Aristotel. Dacă toate legile
se schimbă mereu, se perfecţionează, de ce să nu se schimbe şi
legile teatrului? Daca avem în faţă noi arhitecuri civile, de ce nu
am avea şi noi construcţii dramaturgice? Ceea ce validează
inovaţia este numai forţa dramatică sau comică, originalitatea
şi performanţa scrierii, succesul la public. Acest succes nu poate
fi dat decât de interpretările actorilor şi de regia lui Felix Alexa,
care cizelează fiecare moment cu migala unui bijutier teatral.
Cei patru pierzători de trenuri, trei bărbaţi şi o femeie,
intră în tot felul de dialoguri conectate pe tema abstractului şi
din aceste paradoxuri se construieşte liniar o poveste de viaţă a
unor destine care se încrucişează tragic, grotesc, firesc. Linia
realismului citadin e părăsită, dar se continuă în subtextul celor
trăite şi afirmate în acel peron, în care oamenii devin bagaje şi
invers. Publicul din Sala Pictura simte că există altă direcţie
dramaturgică, regizorală şi actoricească şi reacţionează cu
tăceri metafizice, dar şi cu reacţii scurte, comice ale unor
spectatori care savurează taina paradoxurilor. Există şi o
supralicitare a metodei şi o repetiţie a unor trăiri la indigo,
întrucât, odată intrat în tunelul abstractului concret, nu mai
poţi ieşi din el. Memorabile scene sunt cele ale trecerii
trenurilor, ale mizeriei umane extreme sugerate de ploaia
peturilor care invadează gara, finalul de coşciug universal
construit cu măiestrie de regizor, personajele, cu excepţia unuia
singur (un fel de antiBérenger) care iese teafăr din imensul
cufăr.
Dinamismul piesei îl suplimentează pe magicianul care
coboară dintr-o cutie, ladă-sicriu, adusă de un ultim tren şi care
se manifestă apoi ca un fel de ideolog vesel al scufundării în
neantul văzut ca moarte inexorabilă a tuturor oamenilor. El,
misteriosul Harry, seamănă izbitor cu Charlot şi aduce nu doar
un plus de acţiune necesară în această haltă enormă a
nimicului, ci face tot felul de legături, scamatorii, coagulează în
jurul lui acest grupuscul uman, organizează mici spectacole de
circ, joacă teatru. Este omul cu idei, inteligent şi intransigent!
Este, cum s-a remarcat, un urmaş al unui Godot picat din tren...
Actorii performează. Claudiu Bleonţ se simte minunat în
rolul clovnului tragic. Mobilitate excepţională. Expresivitate

puternică. El cântă, râde, dansează, regizează, trăieşte, visează,
moare şi înviază, aduce pe altul la moarte, dispare în neant.
Orchestrează fabulos concertul de adio de pe Titanic. Masca lui
e vivace şi mortuară. Piesa este o lume de semne.
Mihai Constantin, în rolul fostului şef de gară Luko, care şi-a
pierdut odată cu funcţia tot sensul vieţii, realizează portreul
perfect al unui om al străzii, debusolat, omul care a dirijat toate
trenurile, dar numai pe al său nu. Un actor cu glas tragicomic.
Excelent momentul oniric al traseului european care, iată,
include şi Budapesta, ignorând gara Bucureşti Nord şi pe bună
dreptate. E o gară care putea fi adusă pe scenă mai ales cu
mizeria de peturi adiacente net căii ferate. Căldura vocii
actorului e creatoare suplimentară de emoţii.
Mihai Călin aduce la rampă, cu virulenţă şi poezie neagră,
un vagabond numit Meto, un artist haimana, un ratat cu anumit
ştaif, un pierde-trenuri cu ifose de cugetător independent, care
s-a pierdut. El personifică ratarea unei generaţii călcate de
trenul schimbărilor, probabil e victima scufundării generaţiei
sale postcomuniste. Aşteptarea lui e zadarnică. El cerşeşte
înţelegere celorlalţi companioni de tragedie, fiind conştient că
nicio minune nu îl poate viza pe sine. Actorul e redutabil şi
versatil, în funcţie de situaţii; susţine o partitură dificilă, cu
multe substraturi.
Richard Bovnoczki, singuraticul Doko, oferă imaginea
omului fără căpătâi, rusificat, debusolat, urât îmbrăcat, trist ca
un tren gol sau plin de fantome, el însuşi o fantoşă. Actorul
minuţios aduce la suprafaţă o fiinţă umană în care licăre o foarte
slabă speranţă sau o iluzie a unei noi speranţe. Faptul că vede un
tren condus de doi urşi ne aminteşte de imaginaţia stranie a lui
Bulgakov.
Singura prezenţă feminină, Tania Popa, dă culoare prin
rolul Liubka, nume ce sugerează totuşi iubirea, şi manifestă o
teribilă energie jucăuşă, în felurite ipostaze; ea incarnează
iluzia voiajului adăugând valize pe un loc ce ar trebui să fie un
compartiment de tren, ea însăşi fiind un compartiment al vieţii.
Se mişcă vioi, de colo până colo, mai are capacitatea de a face
curăţenie în compartimentul vieţii ei, face dragoste cu
magicianul în cufăr şi dispare odată cu el.
Felix Alexa, aflat în apogeul maturităţii, optează pentru un

text de notorietate, dovedeşte mereu virtuozitate, câştigă
pariuri cu texte grele, nu se scufundă niciodată în banal, ba
dimpotrivă, construieşte cu tenacitate şi inspiraţie spectacole
ieşite din comun, semnează alături de talentata Andrada
jocurile de lumini şi umbre (concept video Răzvan Pascu), alege
muzica, orchestrează titanic!
Piesa e un joc de-a iluzia, dacă nu cumva viaţa nu e chiar o
scamatorie făcută de cineva, undeva, cândva. Acest ultim plan al
sugestiei inconvenabile este cel care arată fundul străfundului,
de unde şi senzaţia la un moment dat de frânturi, ecouri din
Hamlet.
Dinu GRIGORESCU
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TREBUIA SĂ POARTE UN NUME...
MIHAI EMINESCU (15 ianuarie 1850 − 15 iunie 1889)
Glossă
Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.
Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşază-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.

Trupa de Teatru ZAMORA a intrat în
al treilea an de activitate, sâmbătă, 20
ianuarie 2018, prezentând la Centrul
Cultural „Carmen Sylva” din Sinaia
spectacolul de poezie şi muzică dedicat lui
Mihai Eminescu „Trebuia să poarte un
nume...” (regia: Felicia Mîrza, coordonator
proiect: Mariana Cojoc-Wisernig), o
coproducţie Asociaţia Socio-Culturală
„Prahova Excelsior” (ASPE), Teatrul
ZAMORA, Cenaclul Literar „Lucian
Blaga” şi Grupul coral „SinArmonia”. Au
interpretat: Dumitru Badea, Iulia Badea,
Ioan Bănică, Elisabeta Bianu, Marius
Bratosin, Mihaela Buliga, Mariana CojocWisernig, Alina Cojocaru, Cecilia Frâncu,
Anişoara Ghenţa, Roxana Manciulea,
Felicia Mîrza, Cristina Nicolae, Virgil
Nicolae.

La steaua
La steaua care-a răsărit
E-o cale-atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.
Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre,
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, şi nu e.
Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adâncă,
Lumina stinsului amor
Ne urmăreşte încă.

Nici încline a ei limbă
Recea cumpăn-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Pentru masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte
Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.
Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.
Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate.

Căci aceloraşi mijloace
Se supun câte există,
Şi de mii de ani încoace
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă.
Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val ca valul trece.
Cu un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momeşte în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.
De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
Tu rămâi la toate rece.
Tu rămâi la toate rece,
De te-ndeamnă, de te cheamă;
Ce e val ca valul trece,
Nu spera şi nu ai teamă;
Te întreabă şi socoate
Ce e rău şi ce e bine;
Toate-s vechi şi nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.

Un spectacol omagiu lui Mihai Eminescu, proiectat de dna prof. Felicia Mîrza şi
realizat de nişte tineri minunaţi, tinereţea adevărată nefiind privilegiul unei vârste, ci al
puterii de gândire şi creaţie.
O spune, de altfel, şi
Eminescu în „Epigonii”,
comparând vârsta de aur a
literaturii române cu perioada
epigonilor. Spectacolul a
îmbinat poezia, nu numai cea
eminesciană, ci şi cea
dedicată poetului, cu muzica,
teatrul şi filmul într-un spaţiu
minunat, oferit de Centrul
Cultural „Carmen Sylva” din
Sinaia.
(Prof. Octavia
FLORICICĂ)
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GENEZA LUI EMINESCU

Grid MODORCEA
Dr. în arte

Toată învăţătura Sfinţilor Părinţi se
întemeiază pe Geneza biblică. Aceasta este luată drept reper
în toate interpretările lor morale, filosofice, religioase, dar
mai ales astronomice, referitoare la naşterea universului, la
creaţie, la natura umană. Şi culminează cu filosofia lui
Augustin, care face în Confessiones o analiză a genezei în
raport cu Dumnezeu. De fapt, el îl defineşte pe Dumnezeu în
funcţie de felul cum a creat geneza lumii. Este poate cea mai
originală analiză a genezei, temelie pentru teologia
universală.
Cu timpul, s-au impus şi viziunile ştiinţifice asupra
genezei universului, culminând cu teoria Big Bang-ului şi cu
teoria lui Higgs, a boson-ului, numit şi „particula lui
Dumnezeu”, care s-ar afla la baza universului. Dar Higgs e
supărat pe cei care o numesc aşa, fiindcă, spune el,
„Dumnezeu nu există”, iar boson-ul va distruge universul, îl
va elimina în câteva fracţiuni de secundă!
Dar nimeni până acum nu a luat cunoştinţă de
concepţia lui Eminescu despre Geneză, pe care poetul a
exprimat-o elocvent în poezia Demonism, o poezie în vers
alb, precum versetele din Biblie, şi mai puţin cunoscută,
fiind considerată o poezie neterminată, postumă,
necomentată de critici şi neinclusă în manuale, pusă la
index de biserică. De ce? Fiindcă Eminescu are o viziune
care nu poate fi pe placul nimănui. Dar viziunea lui
Eminescu vine dintr-o profundă cunoaştere a istoriei, a
religiei, a bisericii şi a naturii umane. Şi ea este bazată, în
esenţă, pe rău. Ce este răul? Îl definea acum 1 600 de ani
Augustin: „Răul este lipsa binelui”. Incredibil, nu?! Ce
simplu, ce evident! Dacă nu există binele, ce poate să fie? Şi
aşa, pe logica asta, îl defineşte şi pe Dumnezeu, şi
îndumnezeirea, ca pe ceea ce există. Ceea ce există este
Dumnezeu. Ceea ce nu există este răul.
Dar terorismul de azi există? Putem spune că el nu
există şi să-l numim răul? Tot ce e satanism noi numim a fi
răul. Sfera binelui e tot mai restrânsă, iar instaurarea răului
a devenit existenţa noastră, cu formele pe care cineaştii le
arată în filmele post-apocaliptice. Răul, iată că există! Iată
esenţa universului. Ba Eminescu merge şi mai departe şi
pune răul nu numai la baza lumii, ci şi la baza lui Dumnezeu.
Şi ne spune poetul în stil apofatic: „Să nu ne înşelăm.
Impulsul prim/ La orice gând, la orişice voinţă,/ La orice
faptă-i răul.”.
Cred că e singurul poet din lume, singurul vizionar de
geniu, care consideră că Dumnezeu e rău. Şi, în consecinţă, şi
noi suntem răi, fiindcă din rău ne tragem, fiindcă suntem
făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, adică a
Răului: „Suntem copii – etern nefericiţi./ Dar în zădar, căci
suntem după chipul/ Şi asemănarea lui. Noi suntem răi/
Fără de a avea puterea lui. Răi putem fi/ Mai ca şi el – dară
din neputinţă/ Se naşte ironia vieţii noastre.”. Şi întrucât...

„Făcuţi suntem/ După asemănarea-acelui mare/ Puternic
egoist, carele singur/ Îmbrăcat în mărirea-i solitară/
Ridică-n cer înnourata-i frunte”, ne socotim ca şi el, „unici”,
dornici „de mărire şi putere”, de cuceriri. Cu acest ambâţ
facem „paşii în istorie”: „Şi această dorinţă,/ Temei la state,
naţiuni şi cauza/ Războaielor cumplite care sunt/ Paşii
istoriei, acest e... răul.”.
Pe de altă parte, Lucifer e văzut cu totul altfel decât ni-l
prezintă Biblia, tradiţia, prin scrierile Sfinţilor Părinţi, prin
Filocalia şi Proloage. El e chiar compătimit, văzut în contrast
cu Dumnezeu, simbol al răului: „O, demon, demon! Abiaacum pricep/ De ce-ai urcat adâncurile tale/ Contra
nălţimilor cereşti;/ El a fost rău şi fiindcă răul/ Puterea are
de-a învinge... învinse./ Tu ai fost drept, de-aceea ai căzut./
Tu ai voit s-aduci dreptate-n lume:/ El e monarc şi nu vrea a
cunoaşte/ Decât voinţa-şi proprie şi-aceea/ E rea. Tu ai
crezut, o, demon,/ Că în dreptate e putere. – Nu,/ Dreptatea
nu-i nimic făr-de putere.”.
Judecata poetului asupra Titanului mort (pământul)
din care ne-am născut este cumplită, căci din acest cadavru
au apărut viermii, adică oamenii. Iată de ce, poetul începe
aşa poezia sa demonică: „O raclă mare-i lumea. Stelele-s
cuie/ Bătute-n ea şi soarele-i fereastra/ La temniţa vieţii.”.
Este o imagine pe care numai un romantic o putea
închipui. Universul este aşa, funerar, nici nu putea fi altfel,
atâta timp cât la baza Genezei se află răul! Şi nu avem nicio
şansă de a scăpa, de a ne mântui, deşi când ne naştem,
suntem buni: „Atuncea când ne naştem, răsăriţi/ Abia din
carnea vechiului Titan,/ Noi suntem buni – până suntem
copii.”.
Dacă am rămâne inocenţi, poate ar exista o cale, dar nu
rămânem, fiindcă... „Noi viermuim în mase în cadavrul/ Cel
negru de vechime şi uscat/ Al vechiului pământ care ne
naşte –/ Certându-ne-ntre noi, fiinţi ciudate,/ Greţoase în
deşertăciunea lor.”.
Viaţa noastră? „Viaţa noastră e o ironie,/ Minciuna-i
rădăcina ei.”
Suntem singuri în această raclă, fiindcă Titanul mort,
pământul, a murit. A fost „condamnat la moarte”, spune
Eminescu, gândindu-se poate la Iisus. Dar pe El nu-l
pomeneşte. Pomeneşte doar moartea Titanului, căruia îi
spune Titanul Mort, din al cărui cadavru am apărut noi,
oamenii, care viermuim spre nefericire: „Şi din viaţa
noastră, întemeiată/ Pe rău, şi pe nedrept, şi pe minciună,/
Şi din ştiinţa morţii – a renturnării/ În corpul mort, din care
am ieşit,/ Se naşte veşnica nefericire.”.
Din moartea Titanului bătrân venim: „Din carnea-i
putrezită, din noroi/ S-au născut viermii negrului cadavru:/
Oamenii./ Spre a-l batjocori până şi-n moarte/ Ne-am
născut noi, după ordin divin,/ Făcuţi ca să-şi petreacă
Dumnezeul/ Bătrân cu comica-ne neputinţă,/ Să râdă-n
tunet de deşertăciunea/ Viermilor cruzi, ce se aseamănă cu
el,/ Să poată zice-n cruntă ironie:/ Pământ rebel, iată copiii
tăi!”.
Viziune cumplită, să fim viermi cruzi, ce se aseamănă cu
Dumnezeu, care ne-a făcut în batjocură, să râdă de noi, să ne
privească cum viermuim! Dar nu aşa l-a blestemat Domnul
pe Cain, să se târască, să fie ca şarpele care se târăşte, să-şi
adune hrana cu greu? La fel şi pe Adam, l-a izgonit din rai,
fiindcă a îndrăznit să aibă spirit critic, adică să aibă
discernământ, să poată deosebi răul de bine. Imaginile
primilor oameni ai Genezei sunt, categoric, viermuitoare!
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CIRIPITUL LITERAR
Codruț RADI

Răspărul lui Eminescu
Măsura lumii este înăuntrul tău,
peste-nţelesul liber
că aş fi să te-ntâlnesc aceluiaşi destin,
Nicicând din căutări alternative,
încă celorlalţi cu teamă
confundat umbrelor,
Vechi atingeri fără simţ să preschimb,
de robie, vieţile trecute,
Treptelor ce rămân în urmă
suprapuse, tot mai departe, până la uitare,
Ca o biruinţă a plecării
întreruptă de timp gândurilor absente,
Cunoaşterea firii şi-a căii
ce duce la sine, în chipu-ţi ascuns,
Gura strâmtorii-cuvinte
dobândite în josul tăcerii
ajunse, prea târziu a fi spuse,
Rostul slujirii, voinţă
când s-ar strânge-nspre punţi
ce duc altor taine,
Păşind întunericul nopţii
doar paşii n-au aflat renunţarea la prag,
Nici golul urmat dedesubt perechii opuse
aplecată-n ea însăşi, spre hău,
La răscrucea cu soarta,
înrudită prin focul potrivnic

Poeme
Martiriu
Tremur scuturând cu mine
doar strânsura dintre gânduri
nevorbindu-mi
de-nţeles
de lumina ce-şi încape
zilei între raze frânte
păsării în zbor speriate
ca şi mine
că popas
umărul nu e deajuns,
Doar o aripă închisă
plânsului de-a fi secat
fără pete prin culoare
ori deasupra
unde norii
mi-au luat visul înapoi
numai ei să fie alţii
vânturându-se mereu
ochilor prin care tremur

să ardă sfârşitul de tot,
Repetând ce-am uitat că
gândesc
până la trezirea din nou, fără
alte păreri,
De-a pătrunde-nţelesul,
adevăr incomplet regăsit
cât să ştiu c-ar fi fost,
Recunoaşteri-singurul drum
legătură între lumi, intrarea-n
eter,
Semnul crucii adusă la capăt
despărţită poverii,
eliberarea prin zbor,
Leagăn îndeaprope,
printre lespezi de mormânt
nesăvârşite identităţii,
Altfel vise fireşti unui petic de rai,
fără leac veşniciei,
Tributar slăbiciunilor proprii
amintiri-cine au fost toţi
ceilalţi.
Stins deodată-n plecăciuni
dorinţelor prea lumeşti
dezgolite-ntre umbre,
Aievea întrerupte,
sub furişul trezirii ruine
-nici o ieşire la mal,
Taine rămase să-mi fie străine
despre sufletul meu, mai departe,
Salvându-mă singur
în ochiul jertfit,
adâncimilor morţii din jur,
Prin firescul luminii
ce se sparge-ncontinuu,
să-ţi fie deschisă cărarea.

mai departe
golul meu.

Dintre scoarţe
Stea nelalocul ei
s-a ales
căzătoare
numărându-şi
cioburile
până când
ochiul adoarme
de dimineaţă,
Fără culoare
în afară de gri
visează lumini
suprapuse
ori răscruci
piramidei
cu centrul
într-un
petec de cer,
Norii curg

chiar şi ei
dimpotrivă
râpei ziuă
mai aproape
în susur
pietrei mele
de capăt.

Moşie
M-am întors cu spatele la viaţă
nici acum nu-l văd pe Dumnezeu
golul ce de mine se dezvaţă
nepereche umbrei că-s tot eu,
Graniţa-ncurcată-n solzi de gheaţă
râpe mărginindu-mă tranşeu
capătul ecouri cât şi-agaţă
de-un târziu solstiţiu altui zeu,
Când se schimbă rar fiind la faţă
ochiul ce resoarbe de pigmeu
despletindu-şi tâmplele din ceaţă
pe contururi spartu-i curcubeu.
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„CUCOANELE” MAREŞALULUI ANTONESCU (1)
În momentul preluării puterii, la 6 septembrie 1940, generalul
Antonescu avea reputaţia unui om incoruptibil, corect, stăpân pe
sine şi pe deciziile sale. De-a lungul anilor nu acceptase imixtiunea
în treburile publice a unor persoane fără răspundere în stat şi nu
ezitase să-şi manifeste ostilitatea faţă de camarila regală, atât cea
din timpul lui Ferdinand, cât şi a lui Carol al II-lea. Nu a acceptat să
aibă comunicare cu Elena Lupescu, deşi ştia prea bine că aceasta îl
influenţa pe rege în luarea deciziilor sale politice.

se înţelegea camarila regală. Documentele de arhivă arată că, prin
intervenţia Elenei Lupescu, mai multe contracte privind înzestrarea
armatei fuseseră obţinute de rudele metresei regale. Contractele
erau bine plătite din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, dar nu
au fost onorate. Circula zvonul că însuşi Carol al II-lea s-ar fi
„înfruptat” din acest buget şi ar fi primit comisioane grase pentru a
„închide ochii” la neexecutarea contractelor.
.

Camarila îl destituie pe Antonescu

.

Cu spatele la Elena Lupescu
.

La sfârşitul anului 1933, Ion Antonescu a fost solicitat de
Carol al II-lea să preia conducerea Marelui Stat Major, iar acesta a
acceptat, cu condiţia să realizeze un amplu program de reformare a
instituţiei militare. Regele s-a declarat de acord şi i-a promis tot
concursul. După această discuţie, Constantin Ilasievici, un general
apropiat camarilei regale, l-a invitat pe Ion Antonescu împreună cu
soţia la un dejun, iar acesta a fost de acord. În dimineaţa zilei fixate,
Ilasievici i-a adus la cunoştinţă că la masă va participa şi dna Elena
Lupescu. Ca ars, Antonescu a replicat: „— Nu trebuia sa-mi întinzi
această cursă, nu vin!”. „— Dar e şi dorinţa Majestăţii Sale să fii
prezentat dnei Lupescu!” „— Bine, sunt soldat, dacă e ordinul
Majestăţii Sale vin, dar te previn că mă voi opri aici, nu-i voi depune
nicio carte [de vizită], şi înţeleg ca şi eu, şi nevastă-mea să ne
mărginim aici raporturile noastre cu această doamnă!”.
În spiritul vremii, depunerea cărţii de vizită semnifica un cât
de amiciţie şi dorinţă de a reîntâlni persoana respectivă. La masă,
Ion Antonescu a fost plasat lângă doamna Lupescu, dar nu i-a
adresat niciun cuvânt. A vorbit numai cu vecina sa din cealaltă parte.
Elena Lupescu, venită special pentru a-l cunoaşte pe noul şef al
Marelui Stat Major, s-a simţit ofensată, iar consecinţele nu au
întârziat: regele a decis să nu-l primească în audienţă pe generalul
Antonescu.

.

Atitudinea generalului Antonescu, din 1933, i-a pus în gardă
pe Carol al II-lea şi pe Elena Lupescu; ei au decis să nu-i mai lase
posibilitatea de a adânci cercetările şi a face dezvăluiri
compromiţătoare. În consecinţă, s-a anunţat înlocuirea lui, după
mai puţin de un an de la preluarea funcţiei de şef al Marelui Stat
Major. Acest fapt a generat vii discuţii în presă, precum şi în
Adunarea Deputaţilor, şi în Senat. Armand Călinescu nota, la 12
decembrie 1934: „Generalul Antonescu e înlocuit pe neaşteptate de
la Marele Stat Major cu g-ral Samsonovici. Faptul a fost comentat
în sensul că este vorba de o manevră a camarilei.”. Semnalul de
alarmă tras de generalul Antonescu în 1934 nu a fost luat în seamă
de rege şi de camarila sa, iar consecinţele s-au dovedit a fi
catastrofale pentru ţară. La începutul lunii iulie 1940, după ce
România pierduse Basarabia şi Nordul Bucovinei, Ion Antonescu ia trimis o scrisoare lui Carol al II-lea, în care-i reamintea: „Am
prevenit ani de zile, în scris şi verbal, şi guvernele, şi pe şefii militari
răspunzători, şi pe Majestatea Ta că va veni catastrofa de azi.
Metodele întrebuinţate în selecţionare şi în conducere trebuia să ne
ducă fatal la această scadenţă [...] Am fost înlăturat prin intrigă şi
calomnie de acei care au adus ţara unde este.”. Generalul aprecia
că venise timpul revanşei asupra oamenilor din camarilă: „Nu mai
asculta de aceştia, Maiestate. Ei te-au adus unde eşti şi ne-au adus
unde ne găsim.”.
.

Forţele oculte sunt date în vileag
În calitate de şef al Marelui Stat Major, generalul a constatat
„starea dezastruoasă a armatei”, drept care s-a adresat în scris
regelui şi prim-ministrului Gheorghe Tătărescu, avertizându-i:
„Ţara este astăzi într-o totală imposibilitate de a se apăra dacă va
fi atacată. Armata este complet dezarmată, pseudo-instruită şi
demoralizată. Dacă va fi chemată, în situaţia de astăzi, să apere
frontierele, va fi cu sacrificiile de vieţi care se vor face − şi vor fi pe
cât de numeroase, pe atât de inutile −, un dezastru militar unic în
istoria popoarelor.”. El nu a ezitat să acuze de această situaţie
„forţele oculte”, pe „toţi beneficiarii incorecţi a unor situaţii
preponderente” (cei puşi în cauză fiind acoliţii doamnei Lupescu,
dar şi ai regelui). Generalul Antonescu preconiza un plan de
reorganizare a armatei române; între măsurile pe care le considera
necesare, cita: „înlăturarea cu biciul şi fără milă a farsorilor”, care
fuseseră „promovaţi în conducerea armatei”. Totodată, Ion
Antonescu avertiza: „Putregaiul este aşa de mare, încât a ramâne
în mijlocul lui înseamnă a-mi lega şi eu numele de un dezastru care
este inevitabil, dacă continuăm cu sistemul şi metodele de lucru
actuale. Acei care au adus oştirea în halul actual nu pot s-o îndrepte
şi împiedică şi pe alţii să o facă.”. Cuvintele erau extrem de dure şi
veneau în totală contradicţie cu imaginea indusă până atunci asupra
armatei române.
.

Contractele armatei, câştigate de rudele
Lupeascăi
.

Regele şi Elena Lupescu s-au simţit vizaţi de aceste aprecieri
şi avertismente. Nu o dată, în mod public şi foarte ferm, Carol al IIlea, în calitate de „cap al oştirii”, declarase că aceasta era bine dotată
şi gata să apere fiecare „brazdă de pământ românesc”. Aprecierile
lui Ion Antonescu puneau sub semnul întrebării afirmaţiile
suveranului, putând avea un puternic impact asupra opiniei publice
din ţară şi de peste hotare. În terminologia epocii, prin „forţe oculte”

Acuzat de bigamie
.

Având în vedere aceste luări de poziţie, era de aşteptat ca
generalul Antonescu, ajuns, la 6 septembrie 1940, conducătorul
statului, să nu tolereze în preajma sa persoane fără răspundere
politică, dar care să-i dea sfaturi şi să intervină în luarea deciziilor.
Însă, aşa cum se întâmplă adesea, chiar şi cei mai puternici oameni
au slăbiciunile lor. Una dintre slăbiciunile lui Ion Antonescu au fost
cucoanele, cum le numea el, adică doamnele din jurul său.
Principalul personaj al acestui anturaj feminin era chiar soţia sa,
Maria Antonescu. Până în septembrie 1940 fusese o persoană cu
totul anonimă, despre care s-a vorbit doar în 1935, când, în urma
unor manevre ale camarilei regale, generalului Antonescu i s-a
intentat un proces de bigamie. Acuzaţia consta în faptul că Ion
Antonescu s-ar fi căsătorit cu o femeie încă nedivorţată legal.
Avocatul său, Mihai Antonescu, a demontat aceste acuzaţii şi a
câştigat procesul. După ce soţul ei a fost numit conducătorul
statului, Maria Antonescu a devenit prima doamnă a României.
Pentru a-şi îndeplini acest rol, ea a decis să se consulte şi să ceară
sfaturile unor doamne din înalta societate, cu experienţă în viaţa
publică. S-a împrietenit cu Veturia Goga (văduva lui Octavian
Goga, marele poet şi fost prim-ministru), Veturia Manuilă (soţia lui
Sabin Manuilă, directorul Institutului de Statistică), Veturia Barbul
(soţia diplomatului Gheorghe Barbul, şeful de cabinet al lui Mihai
Antonescu) şi Georgeta Cancicov (soţia fostului ministru Mircea
Cancicov). Aceste doamne se vizitau reciproc, participau la diferite
acţiuni oficiale, erau invitate la masă de conducătorul statului şi
petreceau multe ore împreună.
.

Doamna general începe să se impună
.

Doamna general (din august 1941, mareşal) Maria Antonescu
şi-a însuşit rapid eticheta din „lumea bună”; îi plăcea să apară în
public şi chiar avea dorinţa de a o eclipsa pe regina-mamă Elena.
Continuare în pag. 10

Sponsor: S.C. ECO CLEAN SRL * www.ecoclean.ro
Urmare din pag. 9

Contextul îi era
favorabil. Ion Antonescu
şi-a creat o Casă
Militară, similară cu cea
a regelui, a înfiinţat
funcţiile de adjutanţi ai
g e n e r a l u l u i
(mareşalului) şi de
secretar particular, iar
ofiţerii de la Cabinetul
Militar aveau misiuni
operative. Adjutanţii
mareşalului purtau
aceeaşi uniformă cu
adjutanţii suveranului,
cu deosebirea că
garnitura de broderii de
la vestoane era cusută pe
fond vişiniu, în timp ce la
cei ai regelui fondul era
auriu. Mihai I privea cu o
anumită indiferenţă o
asemenea iniţiativă, dar
regina-mamă Elena
aprecia că mareşalul urmărea diminuarea până la anihilare a rolului
Casei Regale.
La rândul ei, doamna mareşal şi-a creat şi ea un fel de „curte”:
se afla mereu în compania Veturiilor, uneori şi a doamnei Georgeta
Cancicov sau a altor soţii de foşti sau actuali demnitari, avea
iniţiative şi manifestări publice, prezentate pe larg în presă, la radio
şi în jurnalele de actualităţi.
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A ajuns la conflicte deschise cu regina-mamă Elena, despre
care s-a aflat rapid, fiind larg comentate de opinia publică. Astfel,
soţia conducătorului statului se iscălea uneori numai cu numele
mic: Maria, spre indignarea reginei-mamă, care socotea că numai
persoanele de rang princiar puteau semna astfel. Doamna mareşal şi
regina-mamă au vizitat, în aceeaşi zi, un spital de răniţi şi au
împărţit fotografii cu autografe. Maria Antonescu a semnat doar cu
numele mic. Clocotind de mânie, regina a cerut să se strângă
imediat pozele rivalei sale şi să i se restituie printr-un ofiţer, pentru a
le completa cu numele potrivit rangului.
.

Veturiile − principalele doamne de companie
.

Alături de Maria Antonescu, un rol important au început să-l
aibă şi alte cucoane, mai ales Georgeta Cancicov şi Veturia Goga.
Doamna Georgeta era o scriitoare talentată şi povestea frumos;
cunoştea foarte mulţi oameni politici şi nu ezita să relateze despre
conflictele dintre ei şi despre viaţa lor privată. Veturia avea amintiri
din lumea artiştilor, dar ştia şi farmece. Radu Lecca menţiona că, în
timp ce Ion Antonescu suferea de o boală căreia medicii nu-i găseau
leac, doamna Goga îl trata cu farmece: „Sub patul lui Antonescu
erau oase de morţi şi alte remedii vrăjitoreşti.”.
Până la urmă, doctorul Zilişteanu i-a găsit tratamentul
adecvat, dar pacientul a rămas cu unele sechele. Generalul Ion
Gheorghe aprecia că mareşalul „era slăbit din cauza bolii. Unul
dintre cele mai ciudate fenomene ale bolii sale era teama de
singurătate şi de izolare. Aceasta favoriza exercitarea de influenţă
asupra mareşalului. Cercul său apropiat, din care făceau parte şi
câteva femei, forma o clică condamnabilă, care era implicată într-o
serie de afaceri publice şi care juca un rol nu tocmai ireproşabil în
domeniul carităţii.”.
Ioan SCURTU
(https://www.historia.ro)

INFO CIRIPIT
EFECTUL NOCEBO, OPUSUL LUI PLACEBO
Este incredibil cât de mult poate fi influenţat subconştientul
nostru de forţa sugestiei! Şi întrucât mintea subconştientă este cea care
controlează corpul nostru şi întreaga viaţă, prin intermediul sugestiei
putem avea parte de o mulţime de întâmplări – unele plăcute, altele
extrem de neplăcute.
Efectul placebo
Multă lume a auzit de efectul placebo. În cadrul unui experiment
medical, vi se administrează un medicament despre care vi se spune că
este foarte eficient (de exemplu: un pansament gastric). Din 100 de
voluntari pe care se testează medicamentul, aproximativ 50 constată
într-adevăr că au scăpat de durerea de stomac. Dar, surpriză! Aşa-zisul
medicament este de fapt o bobiţă de zahăr acoperită de un înveliş
albastru. El nu conţine nimic altceva decât zahăr. Şi atunci, ce anume ia vindecat pe cei 50 de voluntari? Forţa sugestiei. Li s-a spus că se vor
face bine, au fost convinşi că se vor face bine şi s-au făcut bine. De fapt,
subconştientul lor a fost convins de eficienţa medicamentului şi a dat
organismului comenzile necesare pentru a se face bine. Tot ceea ce
mintea noastră crede poate realiza.
Efectul nocebo
Mult mai puţini au auzit de efectul nocebo. În cadrul unui
experiment similar, vi se administrează o pastilă despre care sunteţi
avertizat că vă va face rău (de exemplu: vă va produce crampe
stomacale). De data aceasta, 90% dintre indivizi se plâng de dureri de
stomac. Evident că era aceeaşi pastilă inofensivă cu zahăr. Se constată
că forţa sugestiei negative este mult mai mare decât a sugestiei pozitive
(90% faţă de 50%). Această concluzie a fost verificată în mai multe
experimente, rezultatele rămânând cam la aceleaşi valori procentuale.
Lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit. Suntem expuşi zilnic
unei adevărate avalanşe de mesaje negative, în primul rând prin presă:
inundaţii, cutremure, avioane prăbuşite, accidente de maşină, crime,
violuri, preţuri care cresc, bârfe răutăcioase ale colegilor etc. Aceste

mesaje cu un puternic impact emoţional lucrează, fără să ne dăm
seama, asupra subconştientului nostru. Iar rezultatul este că ne merge
prost fără să ştim de ce. Suntem deprimaţi, ne pierdem încrederea într-o
viaţă mai bună, ne aşteptăm să ni se întâmple ce e mai rău. Şi, de obicei,
la ce te aştepţi aşa se întâmplă. Dăm vina pe destin, pe guvern, pe
colegi, pe vecini, fără să observăm că, de fapt, răul l-am provocat,
inconştient, noi înşine. Că l-am lăsat să pătrundă în mintea noastră ori
de câte ori a vrut, fără să realizăm că trăim în casă cu un duşman. De
aceea, puneţi piciorul în prag! Începând de astăzi, închideţi uşile pentru
aceşti musafiri periculoşi. Evitaţi să mai urmăriţi jurnalele cu ştiri
negative. Schimbaţi postul pe altceva; în fond, aveţi 60-70 de canale
prin firma de cablu. Urmăriţi emisiunile educative şi cele care să vă
refacă starea optimistă: documentare despre natură, programe
muzicale, de divertisment etc. Evitaţi persoanele negative, cele care
permanent se vaită, critică şi condamnă. Dacă aşa sunt colegii de
serviciu sau, mai rău, şeful dumneavoastră, gândiţi-vă foarte serios să
vă căutaţi un alt loc de muncă. Altfel, rămânând alături de ei, riscaţi să
vă condamnaţi la o viaţă de eşec şi frustrare, putând chiar să vă
îmbolnăviţi cu adevărat. Asociaţi-vă cu persoane pozitive, optimiste,
orientate spre succes. Dacă vreţi să aveţi o viaţă de succes, trebuie să
staţi cât mai mult în preajma unor oameni de succes. Învăţaţi de la ei,
gândiţi ca ei, acţionaţi ca ei.
Folosiţi permanent forţa sugestiei positive citind cărţi
motivaţionale sau biografii ale oamenilor de succes, ascultând CD-uri
motivaţionale, participând la cursuri şi seminarii despre succes,
urmărind emisiuni radio şi TV cu oameni de succes. Pe scurt, folosiţi la
maximum forţa sugestiei pozitive şi reduceţi la minimum forţa
sugestiei negative. Preluaţi controlul tuturor elementelor de sugestie
din preajma dumneavoastră şi folosiţi-le pentru a vă atinge obiectivele.
Timp de două săptămâni, faceţi zilnic următorul exerciţiu:
1. nu vă mai plângeţi de nimic, nici în sinea dumneavoastră, nici
faţă de alţii;
Continuare în pag. 11

Pag. 11

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

Urmare din pag. 10

2. nu mai urmăriţi jurnalele de ştiri la TV;
3. nu ascultaţi văicărelile celor din preajmă, cereţi-le să schimbe
subiectul.
Dacă aveţi răbdare să faceţi acest exerciţiu, veţi observa că
perspectiva asupra vieţii vi se va schimba.
(http://www.informatia-zilei.ro)

19 SFATURI PRACTICE PENTRU O STARE
LINIŞTITĂ ÎN LUMEA DE ASTĂZI
1. Fii mulţumit! Nu fi iritat!
2. Fii credincios! Fii credincios familiei tale, prietenilor tăi, ţării
tale, credinţei tale, Dumnezeului tău!
3. Fii disciplinat! Disciplina este cea mai bună motivaţie.
4. Roagă-te! Dimineaţa, seara, pe drum, înainte de culcare, la
volan, adu-ţi aminte de Dumnezeu şi El numaidecât îşi va aduce aminte
de tine!
5. Linişteşte-te! Totul va fi bine. Păstrează-ţi calmul şi nu-ţi
pierde capacitatea maximă de gândire şi acţiune, mâniindu-te sau
îngrijorându-te peste măsură. Nu pierde liniştea ta interioară.
6. Începe ziua cu o frază de bucurie! Îndată, cum te ridici din
pat, spune: „Mulţumesc, Doamne, pentru toate!”
7. Nu te enerva! Pe stradă, la semafor, la serviciu, cu cei mari, cu
cei mai mici. Eşti mai bun decât ei? Arată-le prin cumpătare şi
argumente practice. Susţine-i, deoarece eşti mai bun şi mai puternic!
Eşti mai rău sau mai slab? Pleacă-te şi data viitoare fii mai bun!
8. Nu-i deranja pe alții! Nu produce nervi altora! Se întâmplă ca

atunci când cineva nu respectă anumite reguli, devine indiferent, se
simte unic şi poate apăsa moral pe cineva din jurul lui, dar apoi această
acţiune este bumerang. Este cert faptul că poate fi şi el în locul altcuiva.
Străduieşte-te să nu deranjezi pe nimeni!
9. Ai credinţă în Dumnezeu! El toate le știe şi pe toate le
rânduiește după marea Sa Înţelepciune. Tu eşti la fel de important
pentru Dumnezeu. El are grijă şi de tine! Dumnezeu te iubeşte!
10. Fii organizat! Un plan prestabilit te ajută să câştigi timp şi
nervi. Reuşeşti activităţi mai bogate într-un timp mai scurt şi îţi rămâne
mai mult timp liber.
11. Fii amabil! Amabilitatea de multe ori este o reclamă a ta.
12. Bucură-i pe alţii! Ajută-i cu ce poţi! Cedează trecerea, ajută un
bătrân, un copil, un nevoiaş, un sărac... Nici nu ştii cât de mult ţi se va
umple sufletul de bucurie, mulţumire şi pace.
13. Respectă regulamentul rutier!
14. Fii curat! Când eşti curat şi îngrijit ai o senzaţie de libertate şi
putere în plus.
15. Fii optimist! Niciodată nu-ţi pierde nădejdea. Dacă o problemă
se rezolvă, nu merită să te îngrijorezi prea tare pentru ea; dacă nu se
rezolvă, atunci nu merită îngrijorarea!
16. Fă o plimbare în aer liber zilnic! Aerul proaspăt bucură
organismul. Nu fi grăbit! Savurează orice din jurul tău.
17. Fii în pace cu familia ta! Dacă în familia ta va domina pacea,
toată lumea-ţi va părea mult mai frumoasă!
18. Găseşte un sens vieţii tale! Dă un sens plin de viaţă gândurilor
şi faptelor tale. Mergi cu încredere spre el. Fă toate pentru Înviere!
19. Viaţa este frumoasă! Priveşte-o!
Preot Nicolai BOIAN
(http://altarulcredintei.md/)

abababab
ZODIAC DE... PREMIER
ANUL PISICII
Intervale:
2 feb. 1927 − 22 ian. 1928: FOC
19 feb. 1939 − 7 feb. 1940: PĂMÂNT
6 feb. 1951 − 26 ian. 1952: METAL
25 ian. 1963 − 12 feb. 1964: APĂ
11 feb. 1975 − 30 ian. 1976: LEMN
29 ian. 1987 − 16 feb. 1988: FOC
16 feb. 1999 − 4 feb. 2000: PĂMÂNT
3 feb. 2011 − 22 ian. 2012: METAL
Echivalent zodiac european: zodia Peştilor
Cristalul specific: Jad, Smarald, Ochi de pisică
Cel mai bun moment al zilei:
între orele 5-7 AM
Compatibilitate maximă:
Pisică, Porc, Capră
C a r a c t e r i s t i c i :
Reprezentantul acestui an are o
inteligenţă rară, multă intuiţie,
o memorie de invidiat şi un
talent aparte de a-i manipula pe
alţii cu multă şiretenie. Amabil,
manierat, ştie să se disimuleze
perfect, de aceea e greu de aflat
ce gândeşte un astfel de om.
Mereu se arată în lumina care îl
avantajează cel mai bine. Este un om care se face uşor apreciat şi
remarcat, tocmai pentru că nu e de ignorat pentru calităţile sale
intelectuale deosebite. Se descurcă în orice situaţie s-ar afla, oricât
de dificilă, şi cade în picioare din orice impas. Poate fi înclinat spre
lux şi confort, încât uneori lenea poate fi cel mai mare duşman al
său, puţinele sale nereuşite de-a lungul vieţii având ca principal
motiv comoditatea. Este foarte diplomat, maestru în eschivări şi
minciunele, face totul pentru a obţine ceea ce vrea de la ceilalţi, ceea
ce se întâmplă de cele mai multe ori. Totuşi, când reuşeşte ceva, se
culcă pe laurii victoriei, convins că poate reuşi oricând, deci de ce să

se mai obosească? Trăieşte cu intensitate sentimentele sale, fie că
sunt pozitive, fie că sunt negative. Dragostea şi ura sunt la cote
maxime. Face orice pentru cei dragi, se sacrifică pentru ei, dar şi faţă
de duşmani nu cunoaşte milă, duritatea sa fiind imensă. Totuşi, nu
pedepseşte aspru la nivel fizic, arma sa cea mai puternică fiind în
plan psihic, torturându-şi încetul cu încetul inamicul. Este oricând
capabil să-şi demonstreze superioritatea, dar numai atunci când este
ambiţionat să o facă, în rest preferând o poziţie călduţă şi liniştită.
Poate ajunge sus, poate cunoaşte faima, dar pentru asta trebuie să fie
mereu impulsionat. Va găsi cu siguranţă un anumit domeniu în care
se va face remarcat, pentru că atunci când vrea, poate atinge orice
vârf cu perseverenţă şi inteligenţă.
(http://www.acvaria.com)
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TV CIRIPIT

20 DE ANI DE VARIETĂŢI

Dr. Vlad LUNGU

De 20 de ani, prezentatorul TV, actorul,
umoristul, cântăreţul, compozitorul,
producătorul muzical, regizorul, scenaristul, romancierul,
dramaturgul şi realizatorul de radio francez Patrick
Sébastien (n. 1953) ne înseninează sufletele, făcându-ne să
uităm de probleme şi chiar să redevenim copii, cu al său
„Cel mai mare cabaret din lume” (Le Plus Grand Cabaret
du monde), una dintre emisiunile de succes ale canalului
TV France 2 (26 decembrie 1998-prezent).
Emisiunea, prezentă şi pe micile ecrane din România
şi difuzată lunar, sâmbăta, de la ora 22.00, pe canalul TV5

Monde, a ajuns în septembrie 2017 la cea de-a 192-a
ediţie, când a avut premiera celui de-al 20-lea sezon.
Divertismentul a cunoscut o nouă definiţie prin
emisiunea prezentată de Patrick Sébastien şi regizată de
Bernard Gonner, un duo sclipitor care-şi respectă
telespectatorii, oferindu-le mereu programe calitative, aşa
cum sunt şi emisiunile muzicale de succes „Music-hall et
compagnie” (2004-2005) şi „Anii fericiţi” (Les Années
bonheur, 2006-prezent).
„Cabaretul” alternează numerele de varietăţi
(acrobaţii, jonglerii, magie, iluzionism, pantomimă,
contorsionism, dans, clovnerie, dresură) cu numere
umoristice (ventriloci, monologuri şi dialoguri tip standup comedy), dar şi cu discuţii scurte, incitante, cu invitaţi
celebri din diferite domenii (actori şi regizori de teatru şi
film, cântăreţi, prezentatori TV, realizatori de radio,
romancieri, dramaturgi, jurnalişti, artişti plastici,
sportivi), care-şi prezintă şi promovează ultimele creaţii.
În fiecare ediţie, timp de 135 de minute, cronometrate,
ediţia specială de Revelion, Le Grand Cabaret sur son 31,
având 230 de minute, artişti din toate zonele Globului
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uimesc publicul prin talentul, originalitatea şi
sensibilitatea lor, în spatele cărora se află un devotament
pentru arta spectacolului, prin fiecare oră de repetiţie
susţinută, pentru ca numerele să iasă perfect. Pe magnifica
scenă franceză, artiştii, de naţionalităţi diferite, sunt puşi
în valoare prin muzica inspirat aleasă, prin jocurile de
lumini, proiecţiile video şi decorul care redau atmosfera
tipică unui cabaret parizian, în care suntem martorii
spectacolului vieţii. Cu toţii ne oferă momente magice,
care ne transmit diferite stări: de la bucurie la amuzament,
de la emoţie şi lirism până la suspans şi chiar la teama
posibilităţii ivirii unui eşec scenic prin riscul la care se
supun artiştii. Publicul, receptiv, îi respectă prin ropote de
aplauze, stând în picioare, uluit, după fiecare număr
prezentat.
În emisiunea din data de 16 septembrie 2017
(difuzată la noi în 25 noiembrie), care a deschis sezonul
aniversar cu numărul 20, o multitudine de artişti ne-a
captat atenţia prin fascinantele numere executate cu
precizie: săritorii de coardă de la Rocket Stunt Crew (Hong
Kong), artista acrobată la coardă aeriană Anna Volodko
(Rusia), acrobaţii de la Circul Mandingue (Guineea), cei de
la Circul Éloize (Franţa) şi din trupa Wild, jonglerii de la
Cirkafrika (Africa de Sud, Tanzania, Ghana, Congo,
Guineea), contorsionista Heejin (Franţa), artiştii de
burlesc Anton şi Viktor Franke (Rusia), gemenii dansatori
de step Sean şi John Scott (SUA), dresorul canin Rodrigue şi
fox terrierul său, Lou Lou (Germania),
magicienii/iluzioniştii Enzo Weyne (Franţa), Josephine Lee
(Marea Britanie) şi Dani Lary (Franţa, client fidel aflat la
cea de-a 192-a reprezentaţie pe scena „Cabaretului”,
uluind publicul cu numerele sale magice ingenioase),
magicienii cărţilor de joc Chris Randall (SUA) şi Bernard
Bilis (Franţa, un alt client fidel de-al „Cabaretului”,
simpatizat pentru inexplicabilele sale numere de closeup), artistul Rénald Zapata şi marioneta lui care pictează
(Franţa), cvartetul de mânuitori de diabolo de la Diabolo
Walker (Taiwan). Tot în acea seară s-au proiectat şi două
momente artistice înregistrate din sezonul trecut al
„Cabaretului”: numărul cu arcul al magicianului şi
cascadorului galez Jonathan Goodwin şi cel al schimbării
rapide a costumelor (quick-change) magicienelor
elveţience Natalie şi Eli. Invitatul de seamă („naşul”) al
serii a fost ventrilocul Jeff Panacloc, însoţit de marioneta
sa, insolentul maimuţoi Jean-Marc. Printre celebrităţile
invitate care au asigurat buna dispoziţie în această ediţie a
emisiunii s-au numărat: prezentatoarele TV Faustine
Bollaert şi Élodie Gossuin, prezentatorul meteo Louis
Bodin, umoriştii Mathieu Madenian şi Manu Payet, actorii
Christophe Malavoy Guillaume de Tonquédec şi Barbara
Schulz, regizorul Nicolas van Beveren şi fostul candidat la
preşedinţie Jean Lassalle.
Francezii cunosc arta realizării unui program TV
excepţional, totul funcţionând perfect până la cel mai mic
detaliu. Se organizează din timp repetiţii atât cu invitaţii,
cât şi cu artiştii şi întreaga echipă tehnică, pentru ca
rezultatul final să impresioneze publicul din studio, dar şi
milioanele de telespectatori din întreaga Europă.
Felicitări întregii echipe de realizatori şi în special
fenomenalului amfitrion Patrick Sébastien, o forţă
artistică remarcantă pentru show-business-ul francez!
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B TRAVEL ü
PE UNDE MAI HOINĂRESC ROMÂNII (10)
THAME:
ORAŞUL LEGENDELOR, POVESTIRILOR,
ISTORIEI STRĂVECHI (2)

Prof. Felicia MÎRZA

Urmele istorice ne poartă în timp, pe la 1138,
când s-a construit Biserica Fecioara Maria, pe urmele unei foste
biserici saxone. Soarta bisericii este ea însăşi o poveste care ne
vorbeşte despre o impresionantă cultură şi credinţă. Biserica, aşa
cum se vede în imagine, datează de la 1240 când a fost reconstruită
de episcopul Grossteste de Lincoln.

Biserica este străjuită de yew trees − tisa −, copaci consideraţi
sacri de druizi şi care simbolizau longevitatea şi renaşterea.
Mai târziu, după ce creştinismul a fost adus în Anglia de
Augustine of Canterbury, yew trees au incorporat tema morţii şi
Învierii (crenguţe de yew trees se duc la biserică în ziua de Paşte).
Ramurile care se apleacă până la pământ prind rădăcini şi formează
noi trunchiuri de copaci acolo unde ating pământul.

Arh. Romeo Belea

Thame şi al soţiei sale. Este unicul mormânt unde trupurile
Lordului şi soţiei sale sunt poziţionte cu picioarele spre apus.
Cu fiecare epocă istorică, biserica şi-a adăugat cele mai
frumoase opere de artă, începând cu lojele care aparţineau Dinastiei
Tudorilor sau colecţia monumentală de obiecte din alamă.
În curtea bisericii se află mormântul lui Robin Gibb, membru
al formaţiei Bee Gees. După moartea lui Maurice, în ianuarie 2003,
la vârsta de 53 de ani, Barry şi Robin au destrămat grupul dupa 45 de
ani de activitate.
În 2009, Robin şi Barry au fost de acord ca Bee Gees să se
refacă şi să interpreteze din nou. Dar, în 2012, Robin a decedat la 62
de ani, după o lungă luptă cu cancerul şi alte probleme de sănătate.
La înmormântare, Barry a citit o poezie care includea următoarele
versuri: „Deci, la revedere, amice, la revedere, fratele meu, la
revedere, prietene! De la un început modest până la sfârşit.”
Robin John Gibb şi-a luat rămas-bun de la tatăl său, spunând:
„Te voi iubi mereu şi mă voi mângâia cu gândul că vei fi doar la un
cântec depărtare, pentru că îţi voi auzi vocea oriunde voi merge.”.
Pe cruce, în spate, stă scris: „How deep is your love” („Cât de
profundă este iubirea ta?”).
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Se spune că acest yew tree, bătrân de peste 2000 de ani, a fost
martorul semnării de către King John a primei Constituţii − Magna
Carta, în 1215.
Şi tot în 1215 episcopul Grossteste de Lincoln a reuşit să
schimbe drumul către Oxford, prin centrul sătucului − la acea vreme
centru −, care a primit numele de Noul Thame.
Impresionant în biserică este mormântul Lordului William de
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Vernisaj la Galeria de artă a Academiei Române
.

Alexandru Mărginean
Nuduri după natură și alte tablouri (opere din prima tinerețe)
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