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AndreA H. Hedeș

Chipul uitat

Cuvintele cosmos și univers, chiar dacă se referă la același lucru, îl semnifică în mod
diferit. Universul este un cuvânt ale cărui rădăcini se află în cuvântul latin univer-
sum (unus - unul singur și vertere - a se întoarce), fiind folosit de Cicero, mai târziu
și de alți autori latini, cu același sens precum cel de astăzi. Echivalentul pentru cu-

vântul univers folosit de filosofii Greciei antice începând cu Pitagora a fost τὸ πᾶν, tò pân -
totul, semnificând întreaga materie și întreg spațiul, dar și τὸ ὅλον, tò hólon - toate lucrurile.
Cuvântul univers, așadar, însemna, cuprindea totul. Cosmosul, în schimb, aflăm dintr-o încer-
care de definire pe wikipedia,„implică o privire asupra universului ca un sistem sau entitate
complexă și ordonată; opusul haosului. Cosmosul și înțelegerea noastră asupra motivelor
existenței și semnificației sale sunt studiate de cosmologie- o disciplină foarte largă care aco-
peră orice contemplare științifică, religioasă sau filosofică a cosmosului și a naturii sale, sau mo-
tivele existenței. Abordările religioase și filozofice pot include în conceptele lor despre cosmos
diferite entități spirituale sau alte probleme considerate a exista în afara universului nostru
fizic. Filosoful Pitagora este cel care a folosit primul termenul cosmos (greaca veche: κόσμος)
pentru a se referi la ordinea universului”.

Simplificând, universul este ceea ce există, cosmosul tot ceea ce există adus sub imperiul
ordinii. Ordinea în opoziție cu haosul, complexitatea armoniei în opoziție cu dezmărginirea,
desfrânarea unei existențe anarhice. Lucrurile fie există pur și simplu, fie există supuse unor legi
care le conferă un alt statut, o altă demnitate. Izgonirea din Paradis și căderea îngerului sunt
rezultate ale refuzului imperiului legilor și ordinii. Imaginați-vă o grădină în care cresc cele mai
frumoase, mai exotice, mai încântătoare specii de flori și arbori. Cum ar arăta aceasta neîngri-
jită, neîndrumată de un horticultor și de un grădinar pricepuți? Departe de a fi paradisiacă, ar
fi o junglă copleșită de buruieni și paraziți. Cu această idee în minte, nu ne apare neașteptat
faptul că, în limba română, cuvântul cosmetică își are originile în cuvântul cosmos, adică or-
dine. Ordinea, prin urmare echilibrul, îngrijirea de acest echilibru, de legile armoniei, simetriei
ori ale numărului de aur, toate acestea duc la un scop final: frumusețea. Dacă ridicăm ochii spre
cer, vedem frumusețea stelelor, a lunii, și observăm cât sunt de diferite, în ciuda aparentei,
simplificatoarei prime priviri. Diferite nu doar unele de altele dar, de la o noapte la alta, față de
ele însele. Ceea ce rămâne neschimbat în tot acest timp, conferindu-le frumusețe, este or-
dinea, echilibrul și armonia după care sunt alcătuite și după care își ocupă, fiecare, locul celest.
Legile fizicii, legile naturii, legile matematicii, compun un model coerent al cosmosului, model
care, infuzat de înțelegerea, de semnificațiile, valorile oferite de filosofie, religie, spiritualitate,
cultură, capătă profunzimi și străluciri, dincolo de cele pe care ochiul le percepe, semnificații
cu care rezonează intelectul și inima, apropriindu-și frumusețea elevată a celor de sus, atât
de simplă și monotonă la prima vedere, atât de aproape de ideea de eleganță eternă, de com-
plexitate rafinată, la o adecvată înțelegere.

S-a transpus acest model cosmic în lumea mundană? Fiecare cititor va răspunde fără
șovăială acestei naive întrebări. Picătura de apă în cădere are forma delicatei perfecțiuni a
lacrimii. Atunci când se întoarce la elementul din care s-a desprins cândva, adică atunci când
picătura atinge luciul apei, forma pe care o ia această întâlnire, atingând, pentru o clipă, ar-
monia, este aceea a unei coroane. Oglinda unui lac, voalul de dantelă al unei cascade, cursul
tenace al unei ape, toate au o frumusețe și o armonie, o ordine„înnăscute”, conferite de legi
care structurează materia. Frumusețea există în întreaga lume, pretutindeni în natură,
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excepțiile fiind acelea care i-au făcut pe înaintați, milenii la rând, să le considere exponente ale
haosului cel întotdeauna temut. De la planetă la atom, toate dansează, în ritmul universal al
creației, dansul lui Shiva, energia și materia în continuă mișcare, nu una aleatorie ci una ritmată
de legi. Dacă macro și micro universul se supun legilor imuabile, în toate mijloacele de mani-
festare, în toate stările de agregare, în toate regnurile, lucrurile ies din acest făgaș odată ce
ajungem la ființa umană. Dacă primele podoabe, dacă primele imagini, picturile rupestre,
aveau și valoare estetică, dincolo de cea funcțională și, posibil, magică, pentru oamenii de la
începuturi, este greu de spus fără a face pure speculații. Zorii civilizației aduc însă unele din cele
mai puternice manifestări ale frumosului în arta monumentală, în pictură, sculptură și bijuterii.
O frumusețe desăvârșită, atemporală, frapantă, dat fiind contextul în care ele au fost create:
copilăria lumii. O explicație pentru aceste realizări poate fi aceea enunțată de Horia-Roman Pa-
tapievici în Două eseuri despre Paradis și o încheiere (Editura Humanitas, București, 2018): „Ce
aduce deci, la prezență, opera de artă? Heidegger ia exemplul templului: «Datorită templului
zeul este în templu»”. Birocratic, instituțional templul este închinat zeului, dar dacă acesta nu
este o operă de artă, ci o simplă construcție care nu atinge perfecțiunea, templul nu poate face
posibilă prezența zeului. Ori„Numai ca prezență zeul este adevărat.” Iar prezența sa este rea-
litatea operei de artă a templului. Zeul ni se arată ca prezență (estetică, artistică) a templului.
De exemplu, pentru greci frumusețea era numele pe care ei îl dădeau prezenței zeului în
operele de artă. Asta și numai asta însemna frumosul, la vechii greci: prezența zeului.” Încă
până la finele secolului al XVIII-lea, opera de artă însemna frumusețe și adevăr deopotrivă, și
mai mult decât atât:„doar acea operă care strânge laolaltă tetrada – pământul și cerul, divinii
și muritorii – este cu adevărat o operă de artă (...)”iar ”principiul paradisului este consubstanțial
lumii și constitutiv operei de artă”. Zeul, divinul, transcendentul, cu valori de adevăr și fru-
musețe și bine s-au„încarnat”și au întruchipat plenitudinea, frumosul fiind frumos doar însoțit
de adevăr și de bine. Ceea ce se întâmplă astăzi, și a început odată cu secolul al XIX-lea, este
o lume în care frumosul și frumusețea, întovărășite de bine și de adevăr, își găsesc locul tot mai
greu. În artă, în arhitectură, în design vestimentar sau de obiect, în literatură unde se in-
validează principiul estetic, până în stradă, frumusețea a dispărut ori, atunci când există, câtă
există, omul nu mai are instrumentele necesare pentru a o repera și pentru a o înțelege. Ochii
văd, însă nu mai pricep. E nevoie de privirea educată, de mintea formată, de sufletul rafinat
pentru a percepe astăzi frumusețea. Needucat în acest sens, deformat de presiunile societății,
cu sufletul acoperit de zgură, omul postmodern care vibrează la frumusețe, bine și adevăr
este un minoritar de care nu se îngrijește nimeni. Frumusețea corpului omenesc a fost din-
totdeauna supusă legilor simetriei, armoniei. Dar istoria mentalităților, doctrinele religioase,
politice, filosofice chiar, au marcat profund felul în care ne raportăm la corp și felul în care îl
vedem pe acesta frumos. Corpul, cel feminin mai ales, a cunoscut de-a lungul timpului o mul-
titudine de încorsetări, mai mult sau mai puțin simbolice. Dacă la începuturi reprezentările
feminine, de exemplu Venus, din Willendorf sau din Laussel, figurau un corp feminin nestilizat,
caracterizat astăzi drept obez sau chiar corp de bunică, de femeie aflată la menopauză, care
a trecut prin sarcini succesive, (Claudine Cohen, Femmes de la préhistoire, Humensis), statuile
Greciei Antice reprezentau o feminitate ce pare mai accesibilă și mai digerabilă decât fru-
musețile din paleolitic. Astăzi, dacă ar îndrăzni să pășească pe străzile noastre, Marilyn Mon-
roe ar fi considerată o femeie cam plinuță și cam trecută, citește dolofană și bătrâioară, cu un
păr de un blond platinat cam vulgar, și care, iar acum scuipăm în sân, ar putea ofensa privirea
cu celulita sa reprobabilă, celulită care spune multe despre caracterul ei. Nu își au locul aici
ideile clasice despre frumusețe, armonie, simetrie, bine – bunătate.Valoarea de obiect care tre-
buie să se apropie de un ideal tot mai subțire, primează și astăzi în fața oricăror altor calități
pe care femeia le are. Într-o țară care nu e cunoscută ca fiind nici un ținut de Feți-Frumoși, nici
de Gentlemeni, ci o Gură de Rai populată de Ilene Cosânzene premiante la cratiță, (știți și dum-
neavoastră ce întreabă reporterii pe orice străin care a călcat pe Piciorul nostru de Rai: Cum vă
plac româncele? Dar mâncarea? stabilind, din două întrebări, un brand de țară), într-o astfel
de patrie, în care chipul frumuseții a fost uitat, numai femeie să nu fii, indiferent de locul tău:
în spatele cratiței, în spatele cărții... Dar, să nu ne amăgim, idealul feminin a fost întotdeauna,
exceptând, iată, vremurile imemoriale, un target de neatins, însemnând, de multe ori, fel și fel
de mutilări fizice și sufletești la care femeile au fost supuse ori s-au supus, din cauza presiunii
societății. Frumusețea în absolut, idealul estetic purtător de bine și adevăr, manifestat în lite-
ratură, artă, arhitectură, astăzi e și el pus la colț, în penumbră. Doar în„lumea naturală”, acolo
unde umanitatea nu poate interveni, ființele, plantele, planetele dansează mai departe după
legi nealterate de modă și propagandă, în vreme ce societatea umană pare atinsă de otrava
unui îndemn viclean:„Take but degree away, untune that string,/ And, hark, what discord fol-
lows!” (William Shakespeare Troilus și Cressida, Actul 1, Scena 3). � � �



În Vis de-o noapte-n miezul verii, Shakespeare îi atribuie lui Tezeu
o replică despre felul în care se înfiripă, în mintea îndrăgostiților,
iluzia frumuseții:

Îndrăgostiții sînt ca și nebunii:
Ei țes fantasme vii în care cred,
Cum mintea sănătoasă nu cuprinde.
Lunaticul, îndrăgostitul și poetul
Au cam același fel de rătăcire.
Unul visează draci mai mulți ca-n iad:
Ăsta-i nebunul. Cel îndrăgostit
Vede Elena Troiei într-o cioară. (...)
Acesta-i trucul celui ce visează:
Cînd se gîndește la ceva ce-i place,
Va ști să-l facă să apară aievea.
Așa cum noaptea, dacă mergi orbiș,
De spaimă, crezi că-i urs orice tufiș.

(Vis..., V.1. trad. H. G.)

Femeia cu ten închis, iertată fie-i bardului termenul incorect politic
„cioară”, era pe vremea lui Shakespeare un prototip al urîțeniei, opus
legendarei frumuseți a Elenei de la Troia. Relativizarea noțiunii de fru-
musețe nu-i era însă deloc străină autorului, cum se și vede. Necum
însă nu intra în discuție lipsa de distincție între cele două modele, în
chipul mahalagesc: Blonda sau bruna/ îmi e tot una. Sau în cel libertin:

Questa o quella per me pari sono
A quant’altre d’intorno mi vedo;
Del mio core l’impero non cedo
Meglio ad una che ad altra beltà.

(cf. Francesco Piave, libret la Rigolleto de G. Verdi)

Asta sau alta, sînt toate la fel
În jur nu este nimic diferit.
De niciuna n-o să fiu cucerit,
Frumusețea nu mă-nvinge defel.

(trad. H. G.)

Relativitatea frumuseții omenești este de neocolit. Ea diferă după
standardele unei epoci, a unui spațiu cultural, precum moda. O femeie
cu dimensiunile „ideale” 90-60-90 ar fi părut bizară anticilor, dar mai
ales lui Rubens. Întîlnind-o pe Maria Sharapova, un european din se-
colul XVII i-ar fi dat, înainte de orice, o porție de mîncare.

Prejudecata funcționează. Cleopatra îl pune pe solul roman să i-o
descrie pe Octavia, soția legiuită a lui Antoniu. Mesagerul nu e fraier și,
la fiecare întrebare, atribuie Octaviei, fără a putea fi verificat – Roma era
departe - trăsăturile care, după standardul epocii, constituiau deza-
vantaje.

CLEOPATRA: E-naltă tot cît mine?
SOLUL: Nu e, doamnă.
CLEOPATRA: Glasul i-l știi? E ascuțit ori jos?
SOLUL: Am auzit-o. (imită) Are vocea joasă. (...)
CLEOPATRA: Chipul ți-l amintești? Rotund ori lung?
SOLUL: Rotund, fără cusur în rotunjime.
CLEOPATRA: Ăștia rotunzi majoritatea-s proști.

Și părul?

SOLUL: Castaniu. Iar fruntea ei
Îngustă la refuz.

CLEOPATRA: Ia niște aur.
(Antoniu... III.3. trad H.G.

Solul, băiat deștept, și-a căpătat onorariul după ce, cu puțin
înainte, nu primise de la Cleopatra decît amenințări.

Unii comentatori au fost de părere că acest dialog este o reluare
parodică a celui dintre regina Elisabeta I și un nobil englez pe care
regina Angliei l-a chestionat despre calitățile rivalei sale, Maria Stuart,
regina Scoției. Dacă ne luăm după portrete și după lespedea (gisant)
de la Westminster care o acoperă pe Elisabeta, regina fecioară, con-
statăm că ambele regine aveau chipul destul de alungit, ba chiar mai
departe de rotunjime a fost al scoțienei.

Relativitatea frumuseții se transferă și în categoria etică. Aufidius,
vorbind despre Coriolanus, constată că „virtuțile sînt doar interpretări”.
A fi (i)moral depinde în chip decisiv de secol și de zona geografică. Ilie
Moromete trăiește cu Catrina în chip ilegitim deoarece, altfel, femeia
și-ar pierde proprietatea funciară, căpătată ca văduvă de război. Dar de
aici apar complicații: fiii lui Moromete ar putea-o alunga pe mama vi-
tregă, nelegitimată prin acte. Totuși ea nu îi cere lui Ilie legiferarea si-
tuației prin căsătorie, ci doar trecerea casei„pe numele ei”.

Estetica, precum și etica, au variațiile lor în timp și spațiu. Jurații
anului 1916 îl achită pe un soț criminal care își ucide soția infidelă (caz,
probabil ipotetic, descris la începutul romanului în Ultima noapte... a lui
Camil Petrescu). Azi n-ar scăpa atît de ușor, cu toate circumstanțele. Și
în Act venețian, a aceluiași Camil, Nicola, devotatul slujitor al lui Pietro
Gralla, este absolvit de judecători pentru uciderea nevestei care căl-
case strîmb, dar nu se iartă el însuși. Jupîn Dumitrache vrea să-l„umfle”
pe „amploaiat”, pentru simple priviri către cucoane. Complicată și
morala asta!

Relativismul etic și estetic au ajuns, în zilele noastre, să ia forme
extreme, iar standardele să fie cît se poate de diferite. Cîteva palme
paterne - aplicate în scop de felicitare și dovadă de afecțiune - de către
un tată pe posteriorul fiicei sale, învingătoare într-un meci, scandali-
zează opinia publică mai mult decît atacarea în scop de ocupare a unei
țări vecine, cu masacrarea civililor.

Și-atunci, e frumusețea doar o iluzie? O aplicare a unui cod, a unui
șablon? Este binele o„interpretare”? Diverși indivizi exaltă aceste dubii
în scopul de a relativiza și valoarea actului artistic, amestecînd-o, intere-
sat, cu valorile etice. Dacă Shakespeare nu era decît un sexist, locul lui în
canon rămîne liber și poate fi ocupat de altcineva. Putem discuta de cîte
„like” pe facebook este nevoie pentru a valida poeziile inepte ale unui
imbecil împotriva argumentelor unui singur critic literar școlit. O sonată
pentru pian de Beethoven sau Enescu, pentru a nu mai vorbi de cea
pentru două piane de Mozart, are desigur mai puțini ascultători curenți
și admiratori decît un hit oarecare, precum: Ce trip (sic!), ce nebunie/
Iubirea ta e simfonie/ N-ai cum, să fii așa/ Nici nu visam c-ai putea exista/
Dacă am fi o constelație/ Am fi priviți ca o senzație… și așa mai departe
pînă la refrenul izbitor: Ai o altfel de magie, tu ești altceva (decît cine?)/
Astă-seară vreau să mă duci pe planeta ta/ E o iubire de departe (cum adică
„de departe”, dacă implică… mă-nțelegi?)/ Facem dragoste pe Marte.

Uneori mi-aș dori ca, în locul cîntecului citat mai sus, să se difuzeze
la posturile de radio, cu aceeași frecvență, adică de cel puțin o sută de
ori pe zi, fie și aria libertinului duce de Mantua: Questa o quella per me
pari sono… Cu Pavarotti, dacă se poate.
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Frumuse\ea
HoriA GârbeA
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Frumusețea ta îmi sparge pieptul.
NICHITA STăNESCU
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Gheorghe
Grigurcu

Senectute. Obsedat de lucruri simple,
dorindu-le și mai simple (să fie o evitare a
misterului sau o provocare a sa?).

� � �

Scriptor. Efectul axiomatic al clarității.
Efectul unei clarități contactate emoțional.
Diluarea sa vitală astfel obținută.

� � �

Senectute. Amânări tot mai frecvente. O
parte forme economice ale unei discipline,
altele, ne dăm seama, elegante proiecții în
Neant ale neputinței.

� � �

„Decizia CCR conform căreia titlul aca-
demic de doctor nu poate fi retras pe motiv
de plagiat după ce ministrul Educației a
apucat să semneze ordinul de conferire a
acestui titlu este scandaloasă. Această decizie
este atât de eronată și prin ea însăși, atât de
flagrant anticonstituțională, încât nu poate
exista altă explicație pentru emiterea ei în
afara aceleia că judecătorii au fost forțați să
decidă astfel – nu cred că un jurist ar putea
gândi că, în spiritul ei, Constituția interzice
retragerea titlului de doctor unui plagiator
indiferent de momentul în care plagiatul e
dovedit. (…) Terenul se pregătește pentru un
anume candidat la prezidențiale, susținut de
o bună parte a «armatei» de derutați dâm-
bovițeni care iau drept deștept pe-un prost și
despre care se știe că are această vulne-
rabilitate: un doctorat plagiat”(Dilema veche,
2022).

� � �

Pericolul grav al originalității, oboseala
de sine. Locul comun e infatigabil.

� � �

A.E.: „X e prea subtil pentru a nu fi și iro-
nic, e prea ironic pentru a nu fi și rău. Asta e”.

� � �

Senectute. A te despărți de lucrurile
mărunte, obiecte sau tabieturi,e adesea mai
dificil decât a te despărți de cele„importante”,
oarecum pregătite din vreme abandonului.
În cazul ultimelor intră în joc rațiunea, în cazul
celor dintâi sensibilitatea tot mai incorigibilă.
Revanșa bagatelelor.

� � �

„Secretul marii opere este să dai pa-
cientului lanțuri invizibile; iar dacă sunt
vizibile, valorează mai nimic. Studierea și
căutarea acestor lanțuri, acestor legături arti-
ficial implicite, conduce la studiul fenome-
nelor psihice laterale. Viețuitoarele, om sau
cal, sunt așa de frumoase în mișcările lor
pentru că scheletele, încheieturile, mușchii
sunt ascunși și contopiți” (Valéry).

� � �

A.E.: „Precum într-un spectacol, în lumea
literară avem actori (unii protagoniști) și
figuranți”.

� � �

Se petrece un lucru straniu. Seara, cu
vreun sfert de oră înainte de culcare, în locul
obișnuitei somnolențe, apare un neașteptat
reviriment al lucidității. O deplină trezire
melodioasă. Chiar o dispoziție de-a scrie. Oare
așa se va întâmpla și în ultimele ceasuri ale
vieții? Un soi de cântec de lebădă astfel
prevestit?

� � �

Ferește-te în egală măsură de cel care
vorbește în exces și de cel prea tăcut. Ambii
ascund ceva. Uneori nici ei nu realizează ce
anume. O astuție fără obiect.

� � �

„Într-adevăr, ceea ce îngăduia identifi-
carea chipului ducesei de Luxembourg, a
doamnei de Morienval, a doamnei de Saint-
Euverte și a atâtor altora, era legătura strânsă
dintre un nas mare și roșu și un bot de iepure,
sau cea a doi obraji zbârciți cu o mustață
subțire. Aceste trăsături erau, de altminteri,
îndestulătoare ca să încânte, căci, neavând
decât valoarea convențională a unui scris, îți
îngăduiau să citești un nume vestit și care se
impunea; dar sfârșeau de asemenea prin a
trezi ideea că urâțenia are ceva aristocratic și
că nu e necesar ca chipul unei doamne mari
să fie frumos, dacă este distins”(Proust).

� � �

În primul rând interesată, în al doilea rând
interesată, în al treilea rând interesată prin
însăși fibra caracterului, cum ai mai putea să-i

faci față acestei autoare multsolicitate decât
cu o politețe care să evite cu strictețe a da în
vileag… adevărul?

� � �

Individul introspectiv poate suporta
întreaga greutate a condiției umane. Solitu-
dinea nu-l despovărează, ci dimpotrivă.

� � �

„Dorința secretă a oricărei societăți civili-
zate nu e aceea de-a aboli inegalitatea, ci de-a
o educa”(Nicolás Gomez Dávila).

� � �

Îmi e din ce în ce mai greu să mă recitesc
pe mine însumi (nu mă refer la textele recente
sau în lucru). Sunt pagini pe care le-am„uitat”,
aparținând unui trecut, care se cuvine să
aparțină acelui trecut. Noua lor lectură cu
inevitabilele sale impresii relativizante ar fi ca
o încercare de a-l reforma nu prin el însuși, ci
printr-o imixtiune a prezentului în lumea sa.
A-i substitui factorul unui trecut improvizat
acum.

� � �

„Moby Dick, varianta pisică de mare.
Pescarii din Cambodgia au capturat pe fluviul
Mekong o pisică de mare gigantică, cu o
lungime de patru metri și cântărind 180 de
kilograme. Peștele a fost eliberat înapoi în apă
după ce a fost măsurat și cântărit. Mekong, cel
mai lung fluviu din Asia (4.350 de kilometri),
adăpostește cea mai importantă biodiver-
sitate acvatică din lume după Amazon, fiind
habitatul a peste 1000 de specii de pești”
(Dilema veche, 2022).

� � �

Zi „bună”. Te pregătești lăuntric pentru
final, cu o emoție rezonabilă, aproape calm
precum în vederea unei aniversări așteptate.
Cine vor fi oaspeții? Fiori festivi în locul
spaimei.

� � �

Uneori tăcerea cum o rușine care te face
să roșești.

� � �

Poezie. Trăirea se cuvine „înțepată” în
fibra sa intimă spre a deveni o durere
fantasmatică.

„Precum într-un spectacol”
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� � �

Profunzimea unui text echivalentă cu
gradul de profunzime al cititorului său ideal.

� � �

Toamna cum o ușă întredeschisă între
anotimpuri, prin care, cu suflu variabil, intră
aerul rece în odaie.

� � �

„Ca sistem al imitării Kitsch-ul este obligat
să copieze arta în toate trăsăturile sale
specifice. Însă nu se poate imita metodologic
actul creator din care ia naștere o operă de
artă: se pot imita numai formele mai simple.
Este deosebit de semnificativ și de specific
faptul că, din cauza lipsei unei imaginații
proprii, Kitsch-ul trebuie să apeleze în mod
constant la metodele cele mai primitive (ceea
ce se vede cu mare limpezime în poezie, dar,
în parte, și în muzică). Pornografia, în care
cuvinte din realitate constau în acte sexuale,
este mai degrabă o simplă clasificare serială a
acestor acte; romanul polițist păstrează nu-
mai sechele ale victoriilor identice asupra
criminalilor; romanul de dragoste siropos
aliniază unul după celălalt acte mereu la fel
de bunătate răsplătită și de răutate pedepsită
(metoda care stă la baza acestei articulări
monotone a cuvintelor realității este sintaxa
primitivă, în ritmul constant al tobei).” (Her-
mann Broch).

� � �

„Adăpat la înțelepciune”, gândirea fiind
fluidă, materie simbolică nutrind spiritul.

� � �

Senectutea, o vârstă a infinitului retros-
pectiv.

� � �

Senectute. Din ce în ce mai puțin te atrag
datele istorice sau biografice după care te
dădeai în vânt mai demult. Materia existenței
a devenit proximitatea, carapace cu care te
aperi de tine însuți. Mai precis de așteptările,
proiectele, elanurile, ba chiar și de curiozitățile
tale ce nu se mai pot satisface, dar care n-au
încetat să te bântuie măcar în clipe nocturne.

� � �

„Mă întreb dacă nu cumva războiul izbuc-
nește doar pentru a-i permite adultului să se
poarte ca un copil, să regreseze ușurat până la
vârsta panopliilor și a soldaților de plumb”
(Michel Tournier).

� � �

„Surpriză de proporții! O echipă medicală
mobilă din Brazilia care făcea analize
persoanelor aflate în cele mai izolate localități
a descoperit șocată că pacienta Maria Gomes
da Reis are 121 de ani și este cea mai bătrână
femeie din lume. Doctorii au cerut actul de
identitate și apoi certificatul de naștere al
femeii când au vrut să îi facă analizele. Așa au
descoperit că bunicuța Maria s-a născut la 16
iunie 1900. Femeia trăiește în aceeași casă cu
nepoata ei Celia Gomes și cu 13 strănepoți.
Cea mai bătrână femeie din lume este

atestată de Guiness ca fiind măicuța Lucile
Randon, care are 118 ani”(Click, 2022).

� � �

Senectute. Consolare optimă: se putea și
mai rău…

� � �

Un vis ca un foc de artificii, un vis ca o
cometă.

� � �

O dramă în subsidiar a vieții. Atâtea lucruri
pe care le pierzi fără a-ți da seama, fiindcă n-ai
ajuns să cunoști că ele există.

� � �

Revelația reliefului muntos: abisul.
� � �

„Secretul universului meu: să mi-l imagi-
nez pe Dumnezeu fără nemurirea umană”
(Camus).

� � �

Micile obiecte cu care te-ai obișnuit mâ-
nuindu-le cotidian, aidoma unor ascunzișuri
ale ființei.

� � �

„Fără discuție ideile științifice au exercitat
o oarecare influență asupra teologiei moder-
ne. După Galileo și Newton spre exemplu,
teologii au început să-L conceapă pe Dumne-
zeu sub forma unui mecanic supranatural
care stabilește fizic desfășurarea evenimen-
telor cosmice pentru eternitate. În schimb,
biologia evoluționistă a îngreunat tot mai
mult detectarea semnelor existenței unei
creativități divine speciale și a unui proiect
providențial în mijlocul tuturor meandrelor
vieții, evoluției și istoriei umane. Astfel, în
căutarea unui cadru mai sigur, teologia a
pornit în căutarea lui Dumnezeu în interiorul
vieții, științific inaccesibile, a subiecților umani.
Spiritualitatea creștină rămâne în continuare
concentrată mai puțin asupra celor ce se
desfășoară în univers decât asupra dramei
ascunse pe care o presupune lucrarea spre
mântuire personală în prezența unei divinități
decuplate de la timp și istorie” (John F.
Haught).

� � �

În fața lui Dumnezeu nu te poți lăuda, te
poți doar plânge. Ori pur și simplu plânge.

� � �

Scriptor. Ficțiunea pe care o pune în joc e
însăși naturalețea re-creată, operație
anevoioasă la extrem, oarecum în analogie cu
ceea ce face un actor înzestrat.

� � �

A.E.: „Îți dau un sfat eudemonic: ia toate
lucrurile pe partea lor bună”. Și dacă nu o au?
„Ticluiește-o”.

� � �

„Forma unui oraș se va schimba, vai, mai
repede decât inima unui muritor” (Bau-
delaire).

� � �

Azi-dimineață, pe stradă, o femeie„trecu-
tă” bine, dar cu un păr răsfirat sălbatic, de

bună seamă pentru o impresie juvenilă, cu un
rictus al conștiinței frumuseții conservat pe
obraz, cu o încordare în făptura sa pășind ca
un cocostârc, atrăgând oricum atenția. O
ofilire patetică.

� � �

Din spusele lui Blaga, către finele anilor
‘50:„Interesant. În poeziile din Contemporanul
ale lui Miron Radu Paraschivescu, cutezanța
de a relua ceva din maniera Ion Barbu”.

� � �

„«Nici un om chibzuit nu poate să spere»
(Taine). Ceea ce este prea adevărat în ordinea
naturală. Dar ne putem gândi și la faptul că
toate motivele de disperare care ne asaltează
și de care numai o stupidă «voință de a trăi»
ne împiedică să le acceptăm, nu există decât
pentru a fi recunoscute și traversate de o
speranță supremă, atrasă și copleșită totodată
de lumina invizibilului. Și în acest sens, cu-
vintele lui Taine se întâlnesc cu contra spem in
spe al Apostolului” (Gustave Thibon).

� � �

Scriptor. Se trezește pentru a scrie, adoar-
me pentru a continua să scrie, imperturbabil,
în vis.

� � �

Te interesează masca, nu de-mascarea.
� � �

În poezie se impun lucrurile care-ți dau
senzația că nu le poți exprima integral, că
emană un mister, putând continua fără să-ți
dai seama cum anume, fie și în transcen-
dență.

� � �

Există o poezie a vieții care e propria sa
manifestare. Poezia unui autor e și ea propria
sa manifestare, nu una a vieții.

� � �

„Record mondial! Cățelul Zeus a fost
confirmat recent de Cartea Recordurilor drept
cel mai înalt câine din lume. Cine îl vede de la
depărtare crede că e mai degrabă un cal.
Locuiește împreună cu stăpânii lui în Bedford,
Texas, SUA. Experți de la Cartea Recordurilor
l-au măsurat și au determinat că are înălțimea
de 1, 046 metri. (…) Zeus este inteligent ca un
om, fiind considerat un important membru de
familie. Cu toții sunt triști de când au aflat că
marii danezi au o longevitate mai scăzută din
cauza faptului că sunt atât de înalți. Câinii din
rasa marele danez, sau dog german, sunt unii
dintre cei mai înalți din lume. Au înălțimi între
71-86 de centimetri, greutatea între 45-90
kilograme și trăiesc între 8-10 ani”(Click, 2022).

� � �

X prea inteligent pentru a fi vanitos, prea
inteligent pentru a fi modest.

� � �

Dezamăgiri vechi, de mai multe decenii,
reapărând într-o versiune nouă. Le retrăiești
cu resignarea ireparabilului, întrucât durerea
de odinioară îți apare acum drept fatalitate.

� � �
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� � �

Cine
cu cine... ?

mirceA mutHu

În istorie – se întreba Constantin
Noica – unirea României s-a făcut
prin alipirea Ardealului la patria-

mumă, dar în cîmpul spiritualității unirea se
face prin alipirea la Ardeal, de parcă Ar-
dealul ar fi patria-mumă“? Interogația din
anul 1940, mai exact, cine s-a unit cu cine,
Ardealul, - deja amputat prin Dictatul de la
Viena - cu Vechiul Regat (Muntenia și Mol-
dova) sau Vechiul Regat cu Ardealul? Pe de
altă parte același Noica considera Transilva-
nia un „centru - formativ“ în procesul de
unificare națională și aceasta pentru că
„Ardealul nostru a putut fi considerat o
Prusie a României“, lucru susținut, în epocă,
și de Emil Cioran în ideea autorității, nece-
sară și infailibilă, a statului în comparație cu
celelalte provincii sud-estice din interbelic,
acestea fiind lipsite de o adevărată solidari-
tate, nu numai etnică. Era vorba, conchide
astăzi filosoful contemporan Vasile Muscă,
despre„absolutul în imanență“ în gramatica
lui Emil Cioran și „care este chiar Statul în
sensul integrării depline a individului în co-
munitate și astfel de a scoate România din
haosul și înapoierea provocate de disprețul
arătat rolului formelor în viața socială și
politică.“ Or, obiectivul principal al Unirii din
1918, respectiv formarea noului stat, pre-
tindea fără-ndoială și armonizarea provin-
ciilor – Ardealul, Bucovina și Basarabia – cu
mentalități și tradiții istorice totuși diferite
dar la care s-a adăugat, scrie Noica, „așe-
zarea Capitalei noastre – o absurditate geo-
grafică, istorică, etnică (care) a fost și una
economică și în orice caz una spirituală, în a
consimți să avem drept capitală Bucu-
reștiul.“ În același an (1940) spiritul ardelean,
va nuanța Liviu Rebreanu,„constituie numai
o componentă a marelui duh românesc dar
cea mai prețioasă și mai caracteristică“ și
aceasta în ipostaza finală de „unitate ro-
tundă românească“ chiar și în perioadele de
criză, cum a fost Dictatul vienez. Într-o cer-
cetare, de astă dată în istoriografia contem-
porană, Sorin Alexandrescu tratează, la
modul analitic, „paradoxul român“ alcătuit
din două„dezechilibre“, cele dintre criteriul

statal și criteriul istoric însă „neintrînd în
lunga dezbatere asupra continuității ro-
mânilor pe aceste meleaguri“. Astfel, „pri-
mul dezechilibru ar fi fost acela dintre
factorul statal, favorabil României numai în
cazul Basarabiei și Bucovinei și factorul de-
mografic, favorabil numai în cazul Transil-
vaniei“. Restrângînd și limpezind acum
discuția în optica lui Sorin Alexandrescu
„România își bazează legitimitatea Unirii pe
un criteriu statal la est (în raport cu Rusia) și
pe un criteriu demografic (sau istoric) la vest
(în raport cu Ungaria)“. În continuare, au-
torul studiului plonjează în a doua întrebare
–„cu cine s-a unit de fapt România vechiu-
lui Regat?“ – răspunsul fiind „dubla unire“,
mai exact,„prima unire cu o mare populație
rurală românească; a doua, cu o substan-
țială populație urbană neromânească“.
Așadar, s-ar fi efectuat de fapt o dublă unire,
prima, cu o mare populație rurală româ-
nească iar a doua, cu o substanțială popu-
lație ne-românească, astfel că „numai
combinația dintre factorul etnic și cel social“
oferă, crede autorul, „imaginea exactă a
Unirii“ lăsând totuși la o parte uriașa con-
tribuție a Școlii Ardelene alcătuită din per-
sonalități cultivate, laice și religioase,
recuperate abia astăzi într-un conclav edi-
torial de peste zece mii de pagini și care re-
flectă nu numai comportamentul draconic
al Imperiului austro-ungar dar și cel al Con-
cordatelor religioase cu ideologia celor
două săbii în aceeași teacă. Or, reprezen-
tanții Școlii Ardelene„desemnează locul de
convergență a energiilor naționale unde
sentimentul național românesc a primit
pentru întâia oară un contur energetic și
clar.“ Prin Unire Ardealul sau„Prusia Româ-
niei“ (Emil Cioran) a moștenit și autohto-
nizat în realitate ideea de stat iar misiunea
acestuia era una de disciplinare și în aceeași
măsură civilizatoare probabil și după mo-
delul ideologiei național-socialismului ger-
man. Nu întîmplător în 1933 profesorul D.D.
Roșca publică Mitul utilului. Linii de ori-
entare în cultura românească unde ar-
gumentează „lucrul bine făcut“ care „a

constituit biletul de intrare al ardelenilor în
sinteza României Mari“ și aceasta în pofida
„spiritului pozitiv până la platitudine, pre-
cum scepticismul vulgar, periferic și ne-
filosofic - maladia Vechiului Regat“. Pe de
altă parte, Transilvania cu „mintea realistă“
și„spirit pozitiv“ este recognoscibilă și prin
insuficiențele de limbaj cu împrumuturi
latinești, maghiare sau germane astfel încît,
remarca de astă dată Marta Petreu, „mitul
utilului este simptomul neechivoc al retar-
dării Transilvaniei care, în acei ani, se afla,
din punct de vedere cultural, cam la nivelul
la care se aflase România în anii primelor
critice ale lui Maiorescu.“ În remarcabilul
eseu publicat prima dată în 1995 Marta Pe-
treu amintește și viziunea critică a profe-
sorului clujean din pledoaria acestuia„pen-
tru inutil, pentru gratuitul care poate să de-
vină cauză creatoare a utilului“ într-o ilus-
trativă comparație cu lucrarea lui Mircea
Vulcănescu Dimensiunea românească a
existenței (1944) după care „românul tră-
iește într-un univers atemporal, mitic, în
care nici faptele, nici peripețiile individuale,
cum ar fi viața și moartea, nu sunt cu totul
distincte“ etc. Din compararea temporală
(1933/1943) a celor două personalități ilus-
tre autoarea desprinde o dublă întrebare
așteaptând-și încă răspunsul: „Din punctul
de vedere al înclinațiilor intelectuale am
rămas, așa cum presupune D.D. Roșca, ță-
rani cu toții , ancorați cu toții în orizontul
unei utilități mărunte și imediate, ce nu are
să ne justifice ca națiune ? Sau, dimpotrivă,
ca popor avem fața blândă, hieratică, ex-
trem spiritualizată, căci cufundată în con-
templarea lui Dumnezeu pe care ne-o
descrie Vulcănescu? Și, în sfârșit, o ultimă în-
trebare: nu cumva, ca popor, am putea fi
caracterizați, fără rest, prin complementari-
tatea elementelor negative din viziunea lui
D.D. Roșca și Vulcănescu deopotrivă? Ar
intra aici, ca să punem paie pe foc, și „etica“
celor două conflicte mondiale împreună cu
divergențele istorice între religiile euro-
pene?

„



www.revistaneuma.ro
Poezie 8

Nr. 7-8 (57-58) � 2022

Liviu Capșa
Inglaterra, for ever
undeva
în vesela micuță țară din est
un copil adoarme
cu amintirea mamei în ochi

altundeva
în negurosul înverzit albion
aceeași mamă mângâie fața bătrânei
de pe care au fugit toate himerele

gândul mamei toarce același fir
întins peste pământ peste ape
împletit cu anii scurși
tot mai trudnic tot mai amar

e ora când britanicii exmplari
împăturesc ziarul
și ascultă cum loialul Big Ben
împrăștie cotropirile ceții
picură-n urechile marilor catedrale
se afundă-n celula turnului
unde a fost domolită celebra sufragetă

la aceeși oră
pe continentul abia întrezărit
în vesela micuță țară din est
preistoria își întinde oasele
și adoarme pentru încă o mie de ani

curând va veni și ploaia
să șteargă răsfățul
unei zile cu soare

omul acela
omul acela venise
să ne spună ceva
ce nimeni nu-nțelegea

pe fața lui erau semne
pe trupul lui erau urme
vocea lui obosită
de-abia ajungea până la noi

nimeni nu știa
de unde sosise
poate din smârcurile
unei păduri înecate
poate din munții
prăbușiți peste cețuri

dar era viu
se lumina cu fiecare cuvânt
ne privea cu încredere

apoi s-a așezat obosit
în umbra căzută

dintr-o spărtură de nor

când am plecat
era încă acolo
lungit pe pământul uscat

trudnic a întins o mână spre noi
și nimeni n-a știut
dacă cerea să vină și el
sau mulțumit ne arăta calea

copilul soare
ca un copil încăpățânat
soarele se proptește de ziduri

nu vrea să intre încasă

când nu mai are încotro
se strecoară pe-o spărtură
de geam

precum oul zdrobit în tigaie
se lățește
sfârâie pe podele

apoi îmblânzit
alintă păpușa fetiței
se joacă cu papucii bunicului
în care s-au ghemuit
toate tainele nopții

se-mpacă și cu pisca
ce-și toarce mustața sub pat
cu păianjenul cel viclean
care cât e ziua de lungă
stă să-nhațe

alte migrații
nu marile migrații
nu s-au sfârșit
au luat doar o pauză
de câteva sute de ani

o pauză de respirație
cât să-și adune puterile
să-și afle calea cea nouă
sol roditor pentru plantat sateliții
ape tulburate în canalele media

astăzi nimeni nu mai umblă
în carne și oase
nu mai stă ca boul
în fața porților la vedere

astăzi marile invizibilele hoarde
îți intră-n casă și-n cap

susurându-ți zi și noapte-n urechi
îți pun porția pe masă
să te servești singur
cu cei deja rumegat

astăzi nu mai ard biblioteci
nu ai pustiesc catedrale
astăzi își clădesc
noi edificii de sucit mințile
noi luminoase celule
pentru cei mai fericiți prizonieri

veșnic optimiști
de-odată se face frig
așa cum nu demult
năvălise căldura
întunericul câștigă teren
soarele se duce de-a dura

generalul iarnă
își strânge diviziile
și se pregătește de-atac
prin tranșeele toamnei
proviziile abia se zăresc
sunt cât vârful de ac

cloșca statului
nici nu mai cârâie
e rece și jumulită de pene
sub aripa ei
nimeni nu mai cuvântă
doar geme

hei se aude o voce
ce atâta jelanie
poporul dac în veci
n-o să piară
acuși vine femartie
și se face iar vară

o simplă constatare
pe ape pe pământ prin cer
înoată se târăsc zboară
se duc vin se așază
clocesc nasc se-mpuiază
clădesc dărâmă ridică
adaogă repară strică
adună împart risipesc
sapă seamnă culeg
scriu compun șterg
murmură șoptesc strigă

de fapt doream să vă spun
că nimic nu se pierde
dar nici nu se câștigă
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În perioada 26-31 august 2022, la hotelul Aristoteles din
localitatea Ouranopouli, Peninsula Athos, Grecia, a avut loc
a XI-a ediție a Turnirului poetic „Cununa de Lauri”, acum de

la Muntele Athos. Organizator: Uniunea Scriitorilor din România
cu sprijinul Ministerului Culturii. Au participat 12 poeți, grupați în
două echipe, membri ai filialelor București-Poezie (laureata ediției
precedente, Nessebar, 2021) și Iași.

Juriul (Gabriel Chifu, Angelo Mitchiecici, Adrian Popescu
– președinte – Vasile Spiridon, Varujan Vosganian) a stabilit
laureații din acest an.

Premiul Cununa de Lauri, echipe a revenit, pentru a patra oară
echipei Filialei Bucuresti-Poezie (Flavia Adam, Daniel Bănulescu,
Liviu Capșa, Ion Cocora, Horia Gârbea, Cosmin Andrei Tudor).

Premiul Cununa de Lauri – individual a fost acordat ex aequo
poeților Daniel Bănulescu și Horia Gârbea.

Premiul special al juriului a fost decernat tot ex aequo poeților
Adi Cristi (Filiala Iași) și Cosmin Andrei Tudor.

Echipa Filialei Iași a fost compusă din: Angela Baciu, Adi Cristi,
Ioana Diaconescu, Marcel Miron, Nicolae Panaite,Valeriu Stancu.

A XI-a ediție a Turnirului poetic „Cununa de lauri” a fost un
prilej deosebit pentru ca poeții, juriul și cei care au ținut să
însoțească participanții să asculte poezie de calitate, să fie
împreună într-o deplină prietenie și solidaritate literară, toți cei
de față fiind, de fapt, cîștigători.

Cu prilejul Turnirului, un grup de scriitori români, poeți și
membri ai juriului, s-au întîlnit cu poeți greci din Salonic, în
centrul frumosului oraș din nordul Greciei. S-au schimbat impresii
despre literatura momentului și s-au discutat perspectivele unor
viitoare colaborări. Au participat poeții greci Tolis Nikiforou,
Chloe Koustobeli, Vangelis Tasiopoulos, Dimitris Leontzakos, Victor
Tsilonis, Dusan Gojkov (poet sîrb, locuitor în Salonic), Petros Golitsis,
organizatorul din partea gazdelor a întîlnirii. Dintre scriitorii
români au participat Flavia Adam, Cristian Pătrășconiu, Vasile
Spiridon, Cosmin Andrei Tudor, Horia Gârbea.

Turnirul poetic „Cununa de lauri de la Muntele Athos”
Echipa Filialei Bucure§ti-Poezie a Uniunii Scriitorilor, c]§tig[toare a trofeului „Cununa de lauri” de la Muntele Athos

Daniel
§i H.G.
laurea\i
la AthosJuriul la festivitatea de premiere

� � �
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dragă Georgeta olimpia bera, mi-am propus ca interviul
nostru să dezvăluie publicului trăiri, gânduri despre artă și
artiști, opinii despre artă, și publicul ei. Sunteți artist vizual,
curator, și lector la universitatea de Arte și design cluj-
napoca. cu siguranță, perspectiva dumneavoastră asupra
artei contemporane este influențată de această dublă
calitate, aceea de artist și cea de profesor. cum apreciați
evoluția artei contemporane românești în ultimii 30 de ani.

Despre evoluția artei vizuale în România în ultimii 30 de ani, nu
sunt în măsură să reconstitui un peisaj cât se poate de actual și de
veridic pentru că avem nevoie de o perspectivă istorică. Eu sunt
artist vizual și am speranța că voi contribui prin ceea ce fac la
conturarea acestei perspective, în continuarea celor 30 de ani, însă
cunosc anumite date, anumite persoane, care mi-au fost mentori,
sau pe care am avut ocazia să îi cunosc, să îi apreciez, să discut cu
ei, să am schimburi de idei, și din această interacțiune transpare
ideea că în arta românească au existat diferite perioade. Perioada
comunistă a fost mai pregnantă, dar nu am trăit foarte mult ca și
artist în acea perioadă, având 6 ani la Revoluție. Mi s-ar părea o
impostură să vorbesc despre ce s-a petrecut cu mult timp în urmă,
însă vizitând muzee de artă, vizitând galerii care reactualizează și
recontextualizează opere ale unor artiști, care supraviețuiesc și
astăzi prin arta lor sau care activează și astăzi, pot să spun că
lucrurile se leagă, deci putem vorbi despre o cronologie în acest
sens, al evoluției artei vizuale. Da, au existat și există probabil
decalaje, cel puțin în perioada de dinainte de revoluție, au existat
artiști dedicați regimului într-o formă sau alta și când vorbesc de
dedicat nu vorbesc neapărat de a face un lucru în spiritul ideo-
logiei respective, ci pur și simplu și-au asumat un anumit rol, și-au
asumat o anumită viziune în raport cu ceea ce exista atunci, cu
contextul istoric. Însă și acum trăim alte vremuri și alte contexte
istorice care se vor schimba și, poate vom fi judecați și noi la rândul
nostru, deci nu cred că se pune problema să nu-i considerăm
contemporani, cel puțin pe cei care au activat înainte de Revoluție.
Acest fenomen artistic contemporan, clujean, poate fi remarcat și
se va remarca în continuare indiferent de timpurile și politica prin
care pe care o traversăm.

Puteți să menționați câțiva profesori, câțiva artiști care v-au
influențat și care au contribuit la formarea dumnea-
voastră?

Au fost foarte mulți profesori care au contribuit la formarea
mea, într-un sens sau altul, nu neapărat în a sensul a ceea ce se
vede în lucrările mele, nu neapărat în sensul acesta vizibil. Sunt
foarte multe și ar fi nedrept să dau niște nume în defavoarea altora.

Toți profesorii pe care i-am avut în universitate, pentru că sunt
produsul acestei școli; am absolvit grafica, apoi m-am concentrat
pe pictură, am avut și stagii de formare în străinătate, prin inter-
mediul burselor și proiectelor, sunt recunoscătoare din punctul
ăsta de vedere tuturor profesorilor. Dacă ar fi să dau nume ale
artiștilor pe care îi consider potriviți în acest context pe care îl
invocați, ar fi domnul profesor Ioan Sbârciu, un pictor pe care în
continuare încerc să îl cunosc și să îl promovez. Având ocazia să
lucrăm împreună la foarte multe proiecte și chiar și în ateliere
comune, am descoperit unde există afinități, unde există diver-
gențe, unde există schimburi de fețe ale unei singure monede. Aș
putea aminti artiști cu care am mai lucrat și colegi, Marius Bercea,
Marcel Rusu, dar și artiști pe care îi apreciez, de la distanță, pentru
că nu am avut un contact real direct, ci i-am cunoscut fiindcă au
fost promovați de Galeria Plan B. Apreciez foarte mult pe Adrian
Ghenie, Victor Man, Ciprian Mureșan, mi se par niște nume care
trebuie și sunt vrednice de a fi menționate. Dar mai există și artiști
emergenți, unii dintre ei mi-au fost studenți sau dintre colegi
amintesc pe Cristian Lăpușan și Istvan Kudor. Sunt foarte mulți
acum, să mă ierte cei pe care nu-i pomenesc, dar aici m-a adus
gândul.

care este relația pe care o propun artiștii vizuali clujeni cu
tradiția și cu noutățile conceptuale și tehnologice ale erei
digitale?

Există foarte multe teme pe care artiștii le propun în acest sens,
în ambele sensuri, și de tezaurizare a valorilor și a tradițiilor, dar și
de exprimare în diferite medii și tehnologii. Până la urmă nu este
atât de important instrumentul cu care operezi, pentru că, din
punctul meu de vedere, aceste lucruri sunt doar instrumente, e
important ce ai de spus relativ la aceste lucruri. Există o multitu-
dine de voci, dar fiecare se exprimă în felul său și prin asta devine
unic. Totuși există proiecte pe care artiștii le fac în colaborare,
există elemente de digitalizare care intervin, instrumente care fac
parte din instalațiile pe care le fac artiștii, există colaborări cu
diferite alte domenii tocmai pentru a folosi un anumit instrument,
dar artistul trebuie să se recunoască pe el în creația în sine.

care este reacția publicului în opinia dumneavoastră?

Publicul deocamdată are cam aceeași reacție pe care ar avea
orice alt loc, orice altă localitate, orice altă regiune, față de ceea ce
se întâmplă. Părerea mea personală și sinceră este că, având în
vedere că ceea ce trăim noi ca artiști și mai ales în contextul artei
contemporane, e puțin defazat. Publicul trăiește momentul, îl

M[ preocup[ condi\ia uman[

Olimpia Georgeta Bera
elenA AbrudAn în dialog cu
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vede ca pe un spectacol, și a doua azi probabil că uită, dar are
așteptări în continuare - „ia să vedem ce mai aduc nou oamenii
ăștia,.”, dar nu știu dacă înțeleg neapărat acest fenomen în
profunzimea lui, îl înțeleg strict ca și tonus și ca și moment trăit.
Nu cred că există încă o educație formată în spiritul promovării
culturii. Dar asta nu neapărat doar la Cluj; în România există acuma
această încercare și inițiative lăudabile de vitalizare a unor spații
cum sunt muzeele, spre exemplu sau spațiile neconvenționale în
care activează artiștii, dar nu le e ușor să se promoveze și să se
autopromoveze. Din păcate, se autopromovează excesiv, ceea ce
nu este bine pentru un artist, un artist trebuie să stea să lucreze.

există impresariat în arta contemporană românească sau
cum gestionează artiștii absența impresariatului?

Aici pot fi discutate cazuri particulare cu artiștii vizați și probabil
fiecare are istoria lui și povestea lui, există o sete de impresariat,
pentru că nu e suficient să organizezi o expoziție, să lansezi pe
piață și să abandonezi în momentul în care crezi în cineva, trebuie
să duci lupta până la capăt. Componenta asta ne lipsește, din
punctul ăsta de vedere suntem cam superficiali.

Într-adevăr, este greu să fii și artist, în același timp să te
organizezi și să te promovezi. toate acestea iau din timpul
artistului în care ar putea să se ocupe de munca lui.

Exact, deși, acum, mijloacele media îți permit aceste lucruri,
este foarte ușor să lansezi imagini pe grupuri de socializare, să pui
lumea la curent cu ceea ce faci, să te auto promovezi. Probabil
funcționează până la un anumit nivel, nu știu, însă nu îmi dau
seama în ce măsură această activitate de impresariat pe care o face
artistul nu influențează în mod negativ volumul de muncă și
capacitatea lui de a se concentra pe ceea ce are de făcut de fapt.

există la noi instituții care să suplinească această lipsă?

Depinde de aceste instituții culturale, de modul în care
funcționează acum; nu știu dacă sunt neapărat pregătite, pentru
că și acolo îți trebuie formatori, pe care școala, Universitatea ar
trebui să-i formeze. Există începuturi pentru orice și suntem pe
calea cea bună din acest punct de vedere, însă acești formatori
trebuie să fie cu adevărat preocupați să promoveze arta româ-
nească, trebuie să fie motivați, iar când vorbim de motivați, vorbim
și de resurse financiare, trebuie să existe o infrastructură pentru
așa ceva. Deci înseamnă timp, bani, energie și să crezi în ceea ce
faci.

care credeți că este rolul jurnalistului de artă, a criticii de
artă, a interviurilor cu artiști, curatori, galeriști, în promo-
varea artei contempoane și, în particular, a artiștilor
clujeni?

Cred că în primul rând, în jurnalism, ar fi important să nu existe
părtiniri, e bine ca studiile care se fac, dacă poate să fie vorba
despre așa ceva, sau promovarea care are loc, să aibă ca finalitate
o documentare sinceră și cât de cât adaptată la momentul în care
este făcută acea cercetare, acea investigație, să spunem. Nu e un
lucru ușor să pătrunzi în atelierul unui artist, pentru că pătrunzi
într-o lume. Poți s-o filmezi, s-o fotografiezi, din unghiuri diferite,
poți să surprinzi același profil uman în diferite ipostaze, într-o zi
mai bună, într-o zi mai proastă, într-o zi cu mai multă activitate,

sau cu mai puțină activitate. Un artist nu este ca un inginer, nu vine
la atelier, lucrează două ore, pune pensula jos și pleacă. Nu, există
zile în care artistul vine la atelier, stă, gândește, cercetează, rupe
foaia de 100 de ori, pictează o pădure de 100 de ori, și lucrurile
astea de obicei nu transpar la nivelul a ceea ce promovează
jurnalismul cultural, spre exemplu. Și probabil o plecare spre
dimensiunea aceasta umană, a artistului, ar fi mult mai benefică,
mai mult decât o trecere în revistă a activităților. Până la urmă,
fiecare lucrare a unui artist este o formă de autoportret.

cum putem recunoaște azi o valoare artistică autentică?

Fiecare destin e un destin pe care nu îl putem refigura în
totalitate, putem să ne facem o idee, însă trebuie să vedem dincolo
de succesul imediat pe care îl poate avea un artist. Un succes
imediat, și poate mult prea rapid, îl poate influența într-un mod
pozitiv sau într-un mod negativ, depinde ce își dorește. Dacă
într-adevăr, motivația lui este una exclusiv intrinsecă în ceea ce
privește mesajul artistic și dacă va reuși întotdeauna să se rein-
venteze, va supraviețui în timp. Dacă va fi un supus al coman-
datarului, va supraviețui ca atare și, în acest caz, timpul va decide.

Poate să aibă un efect asupra orașului nostru, cel puțin în ce
privește viața culturală. care este reacția publicului în
opinia dumneavoastră?

Publicul deocamdată are cam aceeași reacție pe care ar avea
orice alt loc, orice altă localitate, orice altă regiune, față de ceea ce
se întâmplă. Părerea mea personală și sinceră este că, având în
vedere că ceea ce trăim noi ca artiști și mai ales în contextul artei
contemporane, e puțin defazat. Publicul trăiește momentul, îl vede
ca pe un spectacol, și a doua azi probabil că uită, dar are așteptări
în continuare - „ia să vedem ce mai aduc nou oamenii ăștia“, dar
nu știu dacă înțeleg neapărat acest fenomen în profunzimea lui, îl
înțeleg strict ca și tonus și ca și moment trăit.

Nu cred că există încă o educație formată în spiritul promovării
culturii. Dar asta nu neapărat doar la Cluj; în România există acuma
această încercare și inițiative lăudabile de vitalizare a unor spații
cum sunt muzeele, spre exemplu sau spațiile neconvenționale în
care activează artiștii, dar nu le e ușor să se promoveze și să se
autopromoveze. Din păcate, se autopromovează excesiv, ceea ce
nu este bine pentru un artist, un artist trebuie să stea să lucreze.

cum arată o zi din viața dumneavoastră obișnuită ca artist
vizual?

Timpul meu este, de obicei, seara, când trag linie și mă gân-
desc: bine, ce va rămâne după ceea ce am făcut astăzi? Am o
satisfacție, o mulțumire, chiar dacă am lucrat la o schiță mică, chiar
dacă am pus doar două tușe pe o lucrare de mai mari dimensiuni,
fie că doar mi-am întins pânza pe șasiu sau că am mai făcut un
caiet de schițe. Nu cred că mă raportez neapărat la cantitate, ci mai
mult la idei și la necesitate și la mesajul pe care doresc să îl
anticipez într-o lucrare. Există lucrări în care nici acum nu am ajuns
la o anumită concluzie, și nici nu doresc să fiu exhaustivă în ceea
ce fac. Cum se întâmplă în fiecare zi din viața mea ca artist, e o
chestiune care ține de interior, nu neapărat din producția în sine.
Contează și ce articol am mai citit, ce am mai studiat, ce am mai
aflat. Pentru mine e un plus de valoare. Și interacțiunea este foarte
importantă, chiar și cu studenții, în relația aceasta niciodată nu știi
cine dă și cine primește.
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Frumos spus. mi-ar plăcea să ne dezvăluiți câte ceva din
experiența dumneavoastră de profesor în arte vizuale.

Experiența mea și satisfacția mea cea mai mare ca și profesor
în arte vizuale se concretizează în momentul în care pot să aduc
împreună, pentru un concept, sau pentru o temă dată, o variațiune
de abordări din partea studenților. Asta îmi place foarte mult și
discuțiile care au loc pe marginea pe marginea subiectului
respectiv. Dincolo de ceea ce propun ei ca și schiță, ca și lucrare
finită, e o poveste și pe mine mă interesează povestea, nu nea-
părat în sens narativ, pentru că poate să fie o lucrare figurativă sau
abstractă, nu are importanță, dar ce a condus la acea configurare
a ideii respective? Asta mi se pare cel mai important. Și nu în
ultimul rând, cum pot să îi promovez pe ei și cum pot să îi aduc
împreună, pentru concretizarea unui proiect comun, asta îmi
place. Am fost și în ipostaza de a lucra cot la cot cu ei, în special cu
doctoranzii, și de a vedea cum gândesc. E foarte important să te
simți fără vârstă în momentul în care ai de face cu ei, pentru că e
imperios necesar să poți să îi iei în serios și să îi ajuți să se ia în serios
și să câștige încredere.

Ar fi interesant să aflăm câte ceva despre stilul dumnea-
voastră sau despre tehnicile și instrumentele pe care le
folosiți pentru a picta.

Folosesc diverse tehnici, de la cele tradiționale de ulei, acrilic,
acuarelă; am fost foarte pasionată încă din copilărie de acuarelă,
dar nu mă limitez la acestea. Eu cunoscând și tehnici de grafică
tradițională și de gravură, le-am folosit și cumva m-au marcat, chiar
dacă acum spre exemplu, în acest moment, nu mai fac gravură.
Desenul este foarte important pentru mine și, în egală măsură, mi
se pare că o lucrare alb-negru sau un desen este la fel de de
pictural ca și o lucrare cu foarte foarte multă pastă și aplecare spre
această zonă de experiment cu culoarea și cu materialitatea pe
care o are culoarea în orice tehnică, ulei sau acrilic. Dar folosesc și
pigmenți, și materiale industriale, experimentez foarte mult și de
fiecare dată când lucrez la ceva anume, mai există o serie de
rămășițe, ca și rămășițele zilei, de schițe și „rebuturi” care rezultă
din procesul de lucru.

Am observat chipurile de copii și alte figuri umane în
lucrările dumneavoastră și felul în care sunt reprezentate,
uneori abia schițate. mai are importanță reprezentarea
exactă a figurii, detaliile figurii umane?

Depinde ce îți propui să faci în ședința de lucru respectivă. Din
punctul meu de vedere, personajele reprezintă un pretext, și până
la urmă tot la un autoportret ajungi, fie că vorbești de un portret
schematic, gestual, de reprezentare a unui craniu sau a unui
animal. Nu cred că asta e important, e o dimensiune formală pe
care eu o folosesc, încerc să îi dau viață, mă joc cu ea, e modul meu
de operare. Mă preocupă condiția umană, am și avut o temă și pe
care o duc mai departe și la care nu o să renunț, tema eroului, mai
ales în contemporaneitate. Tema condiției umane mă preocupă și
cred că transpare în orice imagine, fie că are ca subiect figura
umană propriu-zisă sau un simplu peisaj.

Am observat și o disoluție a liniilor, între trecut și prezent,
între ficțiune și realitate, în unele lucrări ale dumnea-
voastră. cum priviți lumea, cum vă poziționați față de
lume, dinafară în interiorul ei?

Bineînțeles că mă poziționez în interiorul ei, apelez la elemente
care m-au marcat pe mine personal, în evoluția mea, în copilăria
mea, elemente pe care le reinterpretez, dar sunt elemente
preluate din memoria mea personală. Cred că recursul la amintiri
produce această impresie, dar anumite proiecte pe care le abordez
folosind colecția în memorie a unui unor obiecte, ei bine, tocmai
acele lucruri, care probabil sunt detalii sau amintiri sau vise
reconstituind un timp trecut, fac apel la un prezent și la un viitor.
Niciodată nu exclud posibilitatea de a interveni în timp într-o
lucrare și probabil lucrul ăsta se transformă la un moment dat
într-o temă de cercetare. Să documentezi o lucrare peste care se
intervine în timp și să vezi unde ajungi cu ea, fără neapărat a avea
exigența că vei ajunge la un punct în care să zici stop.

cum simțiți influența paradigmei culturale post-moderne,
simțiți uneori că fragmentarismul, zgomotul sau încercarea
de a fi total diferit de ceilalți vă apasă sau vă stimulează?

Nu cred că un artist trebuie să își propună să fie fundamental
diferit față de ceilalți, pentru că dacă își propune acest lucru, e clar
un gest forțat, adică nu are cum să își propună lucrul acesta. Pur și
simplu are propria lui viziune; normal că există această anxietate,
ca să îl citez pe Harold Bloom, dar lucrul ăsta poate să fie
constructiv la un moment dat, există etape și etape, nu tot timpul
ceea ce faci în atelier trebuie sau merită să fie scos sau văzut,
probabil procesul e mai important decât opera în sine, finalizarea,
și în acest proces practic găsești întreg miezul problemei, de unde
ai pornit și unde ai dorit să ajungi. La școală, de exemplu, punem
un model în față și studenții de anul întâi lucrează, au același
subiect, aceeași preocupare, aceeași temă. Scopul este didactic,
dar încă de acolo se vede că acești artiști trebuie să fie educați
pentru a avea fiecare ceva de spus în mod particular și aici trebuie
să intervină educația, cum a ajuns să gândească, să prelucreze o
idee și să își aducă aportul, folosind niște tehnici comune.

Am observat multă culoare și dramatism în lucrările
dumneavoastră, ce anume vă influențează în acest sens?

Îmi place să cred că este influența vieții pe care o duc, sunt
înconjurată de copilărie pentru că sunt mamă, lucrul ăsta se vede,
îmi petrec foarte mult timp cu fetele mele, și lucrez împreună cu
ele. Îmi place să le invit la mine în atelier, am participat la tabere de
copii, în care au învățat să se exprime și am făcut lucrări în
colaborare. E important să îi lași să lucreze, gestul pe care îl fac
copiii e irepetabil. Și dacă e să urmărim segmente de vârstă, și eu
am folosit lucrul ăsta și ca instrument, recunosc.

Iar curentul artistic care mă influențează mult în ceea ce fac
este barocul. Dar nu neapărat cel văzut în pictura lui Velasquez sau
Rembrandt sau Rubens, ci barocul ca și viziune ca și diferențiere
culturală, drama, în literatură, în teatru. Mă pasionează acest efect
spectacular pe care încă îl resimțim și îl vom resimți după părerea
mea și de aici încolo; ăsta va fi practic motorul care va face să
supraviețuiască și să se aducă elemente noi în arta contemporană
și plus valoare. Tocmai acest element spectacular, care câteodată
e înșelător, câteodată poate să aducă plus valoare, poate să
dezvolte frumos, cred că este barocul.

Vă mulțumesc frumos.

Cu mare drag.
� � �
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Vă invit să discutăm la început despre tatăl dvs, format în
perioada interbelică, și despre educația pe care ați
primit-o în familie. din mărturiile dvs, tatăl dvs a fost
ofițer al Armatei române, vorbea fluent mai multe limbi
străine (rusa, turca, engleza și franceza) și era refugiat
din basarabia (absolvent al liceului din cernăuți). cum
v-a educat? cum ați ajuns să urmați cursurile de balet din
cluj și apoi din bucurești?

Tatăl meu mai avea două pasiuni: pictura (picta binișor) și
filatelia. Mi-a lăsat o colecție impresionantă, rodul multor ani de
muncă migăloasă. Cred că filatelia a fost un fel de refugiu pentru
el după excluderea din armată și după refuzul bolșevicilor
cominterniști de a-l integra în învățământ, urmare a unei cereri
depusă în acest sens. I s-a răspuns negativ, motivul fiind o filă
scoasă din dosarul lui de urmărire conform căreia „a organizat
rezistența militarilor din județul Târnava-Mică împotriva ordinii
puterii populare„ și pentru că a fost agent al lui Maniu. Ca urmare,
tata a fost obligat să se angajeze într-o fabrică unde, după destui
ani a reușit să devină inginer. Să ai doi copii de crescut în acel
context a fost echivalentul unui act de eroism care, spre deosebire
de cel demonstrat pe front, recompensat cu medalii, a fost unul
anonim dar nu mai puțin important.

La Liceul de Coregrafie din Cluj am ajuns în urma unei selecții.
Tata credea că drumul în artă e mai potrivit pentru vremurile
acelea... S-a înșelat amarnic. Nici arta nu a scăpat de menghinea
îndoctrinării comuniste. Abia prin anii 73 s-a simțit o ușoară

relaxare a cenzurii dar și aceea a ținut foarte puțin. În București am
ajuns în urma unei exmatriculări, după ce am fost anchetat de
securitate timp de două zile pentru atitudine ostilă regimului și
pentru că-i instigam pe colegii din cămin să asculte Radio Europa
Liberă. Ajuns în căminul din București (un cămin studențesc, mult
mai civilizat decât cel din Cluj), aveam să constat că – ironia sorții
– aici toată lumea asculta Europa Liberă, inclusiv pedagogul,
împreună cu elevii mai mari... În București se simțea deja, ușor,
aerul relaxării.

În cadrul liceului de coreografie ați avut profesori mari
personalități precum miriam răducanu și Adina cezar. În
perioada aceea de deschidere culturală, a anilor ’70,
Adina cezar a reușit să includă și dansul contemporan,
modern, în învățământ și v-a invitat chiar de a face
coregrafii în cadrul unui grup de dans contemporan.
care era exact atmosfera culturală atunci? care era
semnificaţia repertoriului operei române?

Am absolvit Liceul de coregrafie din București în 73. În aceeași
vară, am înființat împreună cu Adina Cezar, Grupul de dans
contemporan și am făcut primele mele coregrafii pentru primul
nostru spectacol prezentat pe scena Teatrului Țăndărică. Atmo-
sfera culturală era una în care apăruseră unele semne de relaxare
ideologică. În oraș apăruseră – ca reflex al acestei relaxări – până
și câteva restaurante private în care, intrând, puteai vedea imediat
diferența majoră dintre sistemul socialist și cel privat. Teatrele

„În România este promovat[ agresiv
nonvaloarea, în timp ce valorile noastre
mor încet atunci când nu se supun

rigorilor unui exil dureros dar necesar”

rHeA criStinA în dialog cu Sergiu Anghel

Sergiu Anghel este o personalitate artistică unică în sfera baletului românesc și internațional.
Un artist ale cărui creații au o capacitate maximă de integrare în arta coregrafică europeană și mondială. Un artist cu conștiință,

un analist de o profunzime neiertătoare. Spectacolele sale de balet se bucură de aprecierile criticii internaționale, fiind considerate
în general capodopere ale genului de spectacol teatru-dans.

A urmat cursurile liceelor de coregrafie din Cluj și din București. Absolvent al Facultății de Litere din București, Secția română-
franceză, cu o lucrare de diplomă în franceză: „Athanor – alchimie des archetypes dans l’oeuvre d’ Arthur Rimbaud“.

Studii de compoziție coregrafică în Statele Unite la Duke University, N. Carolina în cadrul ADF (American Dance Festival), la New
York cu Linda Turnay, Stuart Hodes, Betty Jones, Carman Moore şi la Amsterdam Summer University, cu Richard Fine.

Profesor universitar doctor la U.A.T.C. (Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică ,,I. L. Caragiale“) din Bucureşti, Şef al
Catedrei de Regie – Coregrafie și director al Departamentului de Coregrafie din cadrul UNATC.

În prezent, este președintele Uniunii Artei Coregrafice din România (UNACOR), președintele Senatului UNATC București (2012-
2020) și Director al Departamentului Artele Spectacolului la UNATC (până în 2020).
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începuseră să respire un aer mai puțin stătut. La Țăndărică,
managerul de atunci, Margareta Niculescu, aproape că făcea
frondă... Așa am putut prezenta prima mea coregrafie în care, la
finalul lucrării se instala în fața privitorilor înmărmuriți și puțin
speriați, un crucifix. Când au venit cei de la cenzură, n-au cerut
altceva decât să-l scoatem din finalul acelei coregrafii pe „Dan
Grecu“.... sfat de care n-am ținut cont.

În timpul ăsta, la Opera Română timpul se oprise în loc. Era o
instituție echivalentă cu locul unde nu se întâmplă nimic. O lume
a decorurilor de mucava, a perucilor decolorate de soare, a unui
repertoriu desuet și a unui marasm colectiv greu de descris.

Înainte de 1989, ați cunoscut mare parte din elita bucu-
reștiului, ați frecventat un cerc anume, unde vă întâlneați
cu anumiți compozitori, scriitori: corneliu cezar, Andrei
Pleșu, Ada d’Albon, Valeria Sadoveanu etc. cum s-a
întâmplat să reușiți acest lucru?

Cred că întâlnirile sunt destin pur. N-am făcut nimic pentru
asta. S-a întâmplat să fie așa. Era un timp în care oamenii aveau
nevoie de prietenii, de un anume tip de relaționare cu celălalt,
probabil pentru a-și putea aproxima mai corect poziționările în
raport cu dictatura, pentru a sesiza pulsul sațietății celuilalt în
raport cu presiunea ideologică, pentru a se confesa și pentru a
disipa probabil o povară ce nu putea fi dusă individual. Poate că
aglutinările de tipul acesta nu erau decât o încercare, încă nu
foarte bine conștientizată, de a crea un simulacru de normalitate
socială în mic, ca opoziție la anormalitatea socială privită în mare.
Da, în casa lui Corneliu Cezar am avut bucuria să-i întâlnesc pe
Sorin Dumitrescu, pe Andrei Pleșu care se amuza la butadele mele,
pe Ada d ‘Albon și pe Laurențiu Azimioară, pe Nicolae Cajal, Irina
Cajal, Octavian Nemescu, Aurel Stroe, Silvia Kerim, Silviu Purcărete,
Radu Stan, Tomnița Florescu, foarte extravagantă la vremea aceea
care venea la întâlniri cu mini având picioare superbe, în fine...
foarte multă lume bună. Oamenii se căutau în grupuri mici pentru
că se simțeau pierduți în lumea mare, o lume care nu mai era a lor.

după 1989, a luat ființă secția de coregrafie din cadrul
Facultății de teatru de la unAtc și primii profesori ați fost
dvs și raluca ianegic. cum s-au petrecut lucrurile?

În timpul evenimentelor din 89, după debarcarea lui Ceau-
șescu veniseră tot felul de mesaje prin TVR. Unul din ele îi chema
pe artiști la IATC pentru filmări care să fie difuzate pe canalele de
știri rămase fără materiale în urma haosului din arhive. Așa ne-am
trezit, eu și Adina pe platourile din IATC filmând câteva din lucrările
mele. Nu știu dacă au fost date vreodată pe post. Așa l-am întâlnit
pe Valeriu Moisescu pe care-l cunoscusem la Teatrul de Comedie
și, din vorbă în vorbă, am ajuns la ideea că ar fi necesar să înființăm
o Catedră de coregrafie în cadrul IATC. De la acea discuție și până
la înființare n-a trecut nici măcar un an. Lucrurile, atunci, se făceau
pe repede înainte. M-am transferat de la Liceul de Coregrafie unde
eram profesor și am devenit asistent universitar. Ulterior, am adus
în catedră studenți din prima serie de absolvenți și, încet-încet, am
structurat ceea ce avea să devină mai târziu Departamentul de
artă coregrafică din cadru UNATC.

după 1989, ce a reprezentat compania dvs de balet
„contemp“ (în privința reprezentațiilor și a spectacolelor
susținute)? dar compania„orion balet“?

În 90 am câștigat un concurs de participare la ADF (American
Dance Festival), concurs la care se înscriseseră și Adina Cezar și
Raluca Ianegic. La întoarcere, a intervenit despărțirea profesională
de Adina Cezar care, în mod cu totul abuziv, a pretins că, pentru a
mai face parte din Grupul de dans contemporan a cărui oficializare
eu o obținusem în urma unei cereri formulate chiar la Ministerul
Culturii în cabinetul lui Andrei Pleșu, ar fi trebuit să dau un examen.
Cred că Adina nu reușise să treacă peste episodul meu american...
Bineînțeles că am refuzat. Am plecat și m-am concentrat pe
departamentul de creație coregrafică nou înființat. Sub direcția
Adinei, Contemp’ s-a dizolvat în câțiva ani. Oamenii plecau din
diverse motive...

Orion Balet a fost o structură înființată de Ioan Tugearu.
Compania funcționa în cadru Centrului de Cultură Tinerimea
Română în condiții extrem de dificile. Sala de repetiții era o ruină,
iarna era frig ca afară, etc. Obosind să mai lupt și fiind în criză de
oameni, care și ei plecau spre alte orizonturi din cauza dificultăților,
am preluat compania la rugămintea lui Ioan Tugearu. Am preluat o
structură vidă. Am făcut angajări și am structurat imediat un mic
repertoriu. Au apărut primele turnee și primele premii: naționale și
internaționale. Lucrul ăsta nu a plăcut managerului de atunci care
se simțea eclipsat, fapt pentru care a început persecuția: niciun ban
pentru proiecte, contracte pe perioade determinate de câte o lună,
etc. În 10 ani acest regim a destabilizat compania. Oamenii au
început să plece în ciuda faptului că, între timp, condițiile de lucru
deveniseră decente. Perspectivele nu erau bune. Ultima lovitură a
fost dată însă de Adrian Iorgulescu, care a aprobat ruperea a 6
posturi din cele 15 ale companiei pentru a le orienta către sectorul
muzical. Rămasă în doar 8 posturi, compania nu-și mai putea
desfășura activitatea și, astfel, a venit și decizia mult așteptată de
Voicu Enăchescu, de a lichida singura structură din cadrul Tinerimii
Române, care avea vizibilitate reală și un real succes.

după 1989, mulți ani ați fost profesor de dans clasic la
unAtc, pentru că un exista o catedră de dans modern.
cum au fost primele generații de absolvenți de balet?
ulterior, când ați fost director al departamentului
coregrafie din unAtc, lucrurile s-au schimbat în învăță-
mântul academic de balet?

În UNATC nu se preda dansul clasic ci arta coregrafică, cursuri
teoretice susținute practic de ateliere de creație coregrafică.
Studenții învățau cum se face un spectacol. Opțiunea stilistică le
aparținea în totalitate. Sigur că lucrurile s-au schimbat și încă radical
pentru că așa cum fusese conceput învățământul coregrafic din
România, mai mult ca o școală de meserii, odată cu apariția
Departamentului de creație coregrafică elevii noștri deveneau
absolvenți de studii superioare, avantajul imediat în plan social, pe
lângă cel pur profesional fiind acela că unii dintre ei puteau ocupa
funcții de conducere în structurile existente, lucru ce le era interzis
anterior prin faptul că acele posturi nu puteau fi ocupate în absența
studiilor superioare. Practic, prin înființarea departamentului am
scos coregrafia românească din propria-i limitare imaginată de
oameni limitați. Astăzi, coregrafia românească este, în raport cu
celelalte arte, o pares inter pares. Faptul că nu puțini dintre cei care
astăzi se bucură de acest statut m-au atacat ignobil nu mă miră.
Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită.

creațiile dvs coregrafice sunt adevărate laboratoare
autentice de creație originală. care este cea mai bună
formulă de a deveni un bun coregraf?
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Nu cred că există formule. Dacă e adevărat – cum se spune – că
devenim ceea ce mâncăm, este mult mai adevărat că devenim
ceea ce citim și, mai ales, ceea ce înțelegem din ceea ce citim. Dacă
ai talent, e ca și când te-ai fi născut bogat. Nu trebuie decât să
înveți cum să folosești mai bine această bogăție. Din păcate, văd
mulți tineri talentați care, ignorându-și bogăția proprie se reped
cu sacul la pomul lăudat al „workshop-urilor“ unor săraci lipiți
pământului doar pentru că participarea la acest gen de activități,
bune să fie înscrise prin CV-uri sunt la modă și par că pot umple un
gol ce nu poate fi umplut decât prin lecturi temeinice. E trist să văd
asta. E ca și când ai avea o moștenire în aur dar, pentru că e la
modă, ți-ai investi această bogăție stabilă în criptomoneda unor
speculanți. Singura„formulă“, deci, ar fi„cetitul cărților“... pentru că,
nu-i așa?,„nu există mai frumoasă și cu mai de folos zăbavă decât
cetitul cărților“. Din păcate, așa cum cinematografia mondială este
99% gunoi vizual, așa și în coregrafie: 99% din lucrările coregrafice
sunt gimnastică stupidă: forme fără fond. De aceea, cred că un
coregraf care nu a parcurs un„fond de carte“ e un pur saltimbanc,
un„pozar“ care crede că e fotograf sau artist vizual.

Actualmente, când vorbim de valoare și nonvaloare în
cultura română, la ce trebuie să ne gândim?

La un singur lucru. Că în România este promovată agresiv
nonvaloarea, în timp ce valorile noastre mor încet atunci când nu
se supun rigorilor unui exil dureros dar necesar.

comunismul a încercat să sublinieze identitatea culturală
a europei de est. ce a adus nou şi ce a păstrat românia în
acest spaţiu geografic în privinţa coregrafiei? după 1989,
putem vorbi de un eşec al coregrafiei româneşti, sau de o
explozie de noi talente? Valoarea în românia este apre-
ciată, sau descurajată?

Obsesia comuniștilor, în cultură, nu a fost nicidecum afirmarea
vreunei identități culturale ci impunerea unui construct ideologic,
care nu avea nimic în comun cu identitatea națională, singurul
fundament pe care se poate construi o identitate culturală. Comu-
niștii sunt internaționaliști iar ideologia lor este o apă de ploaie
pentru că în lume, peste tot, plouă la fel. Doar izvoarele au iden-
titate, particularitate chimică distinctă iar acestea vin din adânc și
sunt sursa de supraviețuire a națiunilor pe timp de secetă culturală
sau sub arșiță ideologică.

după 1989, putem vorbi de un vid legislativ în pro-
movarea valorilor naţionale? ce anume asigură durabili-
tatea, succesul unui spectacol de dans într-o societate
totalitară şi/sau democratică?

Avem Articolul 33 din Constituție. Un articol pe care niciun
manager din instituțiile de spectacol din România nu-l respectă,
probabil pentru că niciunul nu cunoaște Constituția. Mai grav este
că niciunul din politicienii de prin comisiile de cultură ale parla-
mentului sau Senatului nu le impune. Probabil că nici aceștia nu
citesc Constituția. Pentru a o citi trebuie să fii capabil să citești, or,
mulți dintre parlamentarii noștri dau de multe ori impresia că
citirea le pune mari probleme...

Dictaturile adoră baletele paseiste, repertoriul așa zis „acade-
mic“ fundamentat pe exploatarea coregrafică a unor povești de
adormit copiii. Dictaturile, în fond, sunt construite pe binomul
arhetipal al „tătucului“ națiunii înconjurat de„copiii patriei“. Orice
tătuc va privilegia deci un repertoriu dedicat „copiilor“. În Rusia

post comunistă, singura muzică ce se difuza în timpul eveni-
mentelor de stradă din perioada tulbure a autodizolvării sistemului
comunist era„Lacul lebedelor“.

Pentru cine și de ce se realizează în prezent spectacole de
dans? ce rol va avea baletul/dansul pe viitor în societatea
românească?

Există două fronturi în România, ambele radicalizate în erorile
lor. Primul front este reprezentat de teatrele de operă și balet care
cultivă același repertoriu desuet de secol 19 și cultivă același public
filistin, incult și pasiv, identic cu cel care a alimentat bileteria sovie-
tică timp de aproape un secol. Specificul acestui trend este lipsa
totală de rezonanță cu vibrația lumii contemporane. Operele din
România sunt niște imense conserve veritabile capsule ale
timpului.

De cealaltă parte, asistăm la aventurile aiurisante ale experi-
mentalismului post-modern, unde „performance-ul“ a mâncat
spectacolul așa cum oaia l-a mâncat pe om în timpul exploziei
manufacturilor din perioada exploziei industriale engleze. Orien-
tarea asta este pusă în slujba unui public de nișă, foarte „subțire“
numeric vorbind și la fel de decalibrat în raport cu ritmul „res-
piratoriu“ al publicului larg. Omul normal, cel care ar avea dreptul
la o cultură coregrafică adecvată nivelului lui de percepție, la o
formă de artă în acord cu viața pe care o trăiește și în consens cu
aspirațiile lui la o lume civilizată atât cât poate oferi în mod normal
România de azi nu se regăsește în oferta culturală de profil. E un
public care, din această cauză se duce la teatru și gravitează în jurul
unor repere culturale oferite de Tache, Ianke și Cadâr... În felul ăsta,
un public modelabil și potențialmente recuperabil pentru cauze
mai înalte este pierdut din mână și abandonat în zona divertis-
mentului decent.
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În 19 februarie 2022 a avut loc Gala Premiilor UNACOR.
Cum s-a desfășurat și ce a reprezentat?

Este a 4-a Gală pe care o oferim atenției publicului pe care
vrem să-l sensibilizăm și să-l aducem mai aproape de o cauză la
fel de importantă ca aceea a creării departamentului de artă
coregrafică din UNATC, adică a trecerii dansatorilor și coregrafilor
de la stadiul de studii medii la studii universitare. Aici este vorba de
a obține pentru UNACOR (Uniunea Artei Coregrafie din România)
statutul de asociație de utilitate publică, statut care presupune un
sprijin material din partea statului pe lângă posibilitatea
coregrafilor ( care nu se încadrează în nicio uniune de creație deja
constituită) să beneficieze de dreptul la suplimentul de pensie
garantat de lege. Ce este și bizar și trist în același timp este faptul
că tinerii nu se grăbesc să integreze Uniunea, fapt care dovedește
o dată în plus că dansatorii și coregrafii din noua generație, și nu
numai, își boicotează copios propriile interese viitoare legate de
avantajele pe care le oferă membrilor săi existența unei uniuni de
breaslă.

Ce așteaptă publicul român de la coregrafii români? Ce tip
de public de balet există în România, în paralel cu publicul
din Europa și din America?

Nu cred că publicul așteaptă ceva anume de la coregrafii
români. Este problema coregrafilor să conștientizeze ce anume ar
trebui să ofere publicului pentru ca între o cerere care aproape că
nu există și o ofertă care să acopere și această palidă cerere dar
mai ales să genereze o creștere a cererii, să existe un raport
încurajator pentru evoluția ulterioară a cererii.

Altfel, Operele vor rămâne în conserva lor iar tinerii vor galera
în trendul disonant cu evoluția publicului din România reprezentat
de producțiile bizaroide care fac amprenta singurei instituții
dedicată dansului contemporan din România. CNDB (Centrul
Național al Dansului din România) izolându-se astfel în experi-
mentalism discutabil, în „performance“ fără spectacol, adâncin-
du-se din ce în ce mai mult în propria nișă, până în punctul în care
vor atinge performanțele muzicii contemporane, o muzică pe care
și-o mai cântă doar muzicienii între ei și al cărei succes maxim este
momentul achiziției de către Uniunea Compozitorilor și Muzico-
logilor a unor partituri care – unele – n-au trecut nici măcar prin
filtrul unei prime audiții cu public, banii de achiziție venind din
fondurile colectate de la compozitorii de muzică ușoară. Dansul
contemporan din România ar trebui să facă eforturi pentru a nu se
încadra în fina observație populară conform căreia muzica subțire
cu muzică ușoară se ține...

� � �

Jocul de-a întrebarea

Sunt mai multe care se văd
Sau sunt mai multe care nu se văd
Dintre cele care nu se văd
Sunt mai multe care există
Sau sunt mai multe care nu există
Dintre cele care nu există pentru că nu se văd
Ele nu există pe pământ
Sau nu există nici în cer

Totuși toate sunt la îndemâna celui ce le-a dat
Ceea ce înseamnă că Dumnezeu e nehotărât
Sau le mai amestecă
Sau lasă lucrurile deocamdată așa cum sunt
Le lasă în voia lor
Sau după mintea cinetică a momentului
Ceea ce nu înseamnă că face cine ce vrea
Deși uneori așa pare
Mai ales atunci când unul zice că te iubește
Tocmai când apasă pe trăgaci
Și nu-i întoarce nimeni mâinile la spate

Îmi dau seama și sunt oarecum supărat pe mine
Că n-am observat până acum multe lucruri
În orașul meu de exemplu
Toate străzile sunt cu sens unic
Și dacă mă gândesc mai bine nu mă mir
Ne putem aștepta la orice
Răspuns la orice întrebare

Iată
După ce s-au construit atât de multe biserici
A început războiul

Traian Ștef
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Singurătatea

rădăcinile stejarilor se înfig în tălpi
norii se sparg peste blocuri
ca baloanele de săpun
din cada iubitei
păsările fac playback
șireturile pantofilor și firele de iarbă
se încâlcesc
greierii cântă simultan cu scârțâitul copacilor din tablă
vreau să arăt unde mă doare
dar nu-mi pot mișca degetele
tristețea n-are tratament
singurătatea e o boală vindecătoare

homeless

târăsc după mine o pungă
în care îmi zace toată povara
capsez de stomac o foaie udă pe care scrie
„n-am nevoie de nimeni“
pe cablurile electrice se-nghesuie cuvinte
stările devin una
frica duhnește a singurătate
amintirile – filme horror
m-am retras printre animale și gunoaie
orașul înjură plânge țipă
stratul de murdărie mă distanțează
de aerul îmbâcsit ce dă viață populației
realitatea – joc video cu grafică proastă
sunt înconjurat de panică și nebunie
sunt strigoiul care se sperie de chipurile inocente

copilăria

capul – distorsionat ca-n tablourile lui picasso
iubesc să leg cuvinte cum oamenii iubesc alți oameni
plimbări pe câmpurile pustii din sat
mingi sparte uitate în grădină
copiii aleargă prin case bomboanele
din buzunarele lor se lovesc între ele
oasele zdrobite se lovesc între ele

Încredere în lumină

cheile fericirii
sunt pretutindeni
precum roua în iarbă
precum iarba
de pe marginea drumului
precum frunzele
ce se desprind de pe crengi
urmându-și, fără strigăt, destinul
precum cenușa din care renaște
aripa unui vis
precum poemele ce vor
să sape cu copita
în carnea trecutului

dar porțile
sunt îngropate în ziduri
de spaimă
precum Ana lui Manole
plângând
renunță la lupta
cu propria umbră!
zâmbește!
ai încredere în lumină
fără să-ncerci cu dinții
banul de aur al cerului!

doar atât!

Chemare

vino în grădina
unde înflorește uimirea
culege-mi cu buzele
vița de vie a plânsului de fericire
îmbrățișează-mă așa cum fluviul
îmbrățișează o insulă
vorbește-mi despre ziua de mâine
ca despre fereastra
prin care intră lumina

fii aripa ce-i lipsește zborului meu
fii cerul privirilor mele îndelungi
fii vântul pentru pânzele
fregatei mele de oase

Antonio Doda
Ionuţ
Caragea

fii glia în care setea mea de iubire
e gata să adâncească fântâna

vino precum călătorul
pe strada așteptărilor împietrite
umple-mi plămânii
cu mireasma ta primăvăratică
dresează-mi umbra cu biciul blând
al cozii tale de păr
aprinde-mi felinarele gândului
populează-mi nopțile albe
cu miracole
cu oglinzi înaripate
cu stele topindu-se la vederea
lumânărilor înlănțuite

Spre mult visatele depărtări

e din nou dimineață
cerul își drege glasul
cu trilul păsărilor
abia trezite din somn
ceața ca un cearceaf
se ridică de pe patul pământului
făcând loc unor noi
cuceriri
sprijinit doar de umbră
mă ridic
răsăritul e micul dejun
al ochilor mei
roua le astâmpără setea
sufletul primește
în dar de la vânt
mireasmă dulce
a florilor
copacii mă cheamă și ei
așa cum părinții își cheamă
cu brațele-ntinse, copiii
un șarpe de lut
mă ispitește să mușc
din pietrele sale
eu merg
fără să mă las doborât
spre mult visatele
depărtări
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Infirmiera împingea scaunul mobil, săltînd pe vîrfurile papu-
cilor. Părea plină de viață, cu față ovală și nas ascuțit, îmbră-
cată într-un costum liliachiu din tercot, bluză și pantalon. O

plasă de protecție îi înfășura părul șaten, tuns scurt. Închise
telefonul și-l strecură în buzunar. Privi apoi de-a lungul holului
vîrstat de dungi de lumină, pipăindu-și masca purtată sub bărbie.
Din cînd în cînd, zîmbea vreunui bolnav, determinînd expansiunea
norilor de pistrui pe toată fața ei.

Se aplecă într-o parte și examină din priviri pacientul aflat în
cărucior. Părea greu de presupus că putea cineva să-l recunoască
pe Nae, într-o pijama sinilie de spital, roasă și decolorată, cam largă
pe trupul descărnat. Fața lui suptă era năpădită de țepi de cîteva
zile, ca o miriște albicioasă. Părea nepăsător la tot ce se petrece în
jur, ridicîndu-și uneori nasul coroiat, pe cînd fata îl împingea prin
aerul blînd al după-amiezii, înțesat de miasme de medicamente și
clor.

Nae își întoarse puțin capul, interesîndu-se:
– Trecem pe la domnul Geo, te rog?
– La domnu’ Geo?!
Întrebarea Irinei, pentru că așa se numea tînăra infirmieră, era

un ecou al propriilor sale gînduri confuze. Starea domnului Geo se
înrăutățise brusc în ultimele zile, iar doamna doctor hotărîse să fie
transferat în salonul de reanimare. Fata ezitase să-i comunice
noutatea lui Nae, temîndu-se că vestea putea să-i producă mîhnire
Cei doi se cunoșteau dinainte și stăteau deseori la taifas. Își căutau
reciproc tovărășia, chiar dacă se mai ciondăneau uneori, cuprinși de
ușoară înverșunare. De fiecare dată, unul dintre ei găsea o portiță de
împăciuire și relația se refăcea numaidecît.

Irina venea dintr-un cătun uitat de lume și încerca să se descurce
pe cont propriu în capitală. S-a angajat ca infirmieră la scurt timp
după începerea pandemiei și urma o facultate de drept, învățămînt
la distanță, cu speranța că va deveni cîndva judecătoare. Reușea
să-și pună deoparte leafa și să plătească taxele pentru cursuri,
locuind într-o cameră de la parterul clădirii, în care se depozitau
materiale de curățenie. Avea asigurate în Centrul gerontologic trei
mese pe zi, încît rareori era nevoită să iasă în oraș.

– Mă gîndeam să-l salut, bolborosi Nae, pe sub mustața deco-
lorată. Reușea din cînd în cînd să se smulgă din somnolență și-și
sălta capul pleșuv. Sau te pomenești că s-a externat, pehlivanul!

– Nu s-a externat, spuse fata. Căută la iuțeală un motiv pentru
care erau nevoiți să-l ocolească de astă dată pe Geo, însă în cele din
urmă capitulă, spunînd adevărul: Nu se simte bine.

– Cum naiba? Ieri era bine mersi, pardon, alaltăieri, că ieri mi-au
scos apa din burtă... Așa, dintr-odată?

Irina descifra cu ușurință bodogăneala bolnavului, așa cum
reușea cu ani în urmă să dezlege bolboroseala tatălui vitreg, ori de
cîte ori, în stare de beție, încerca s-o abuzeze sexual.

Simțea aversiune față de băutură și bețivi și, cum Nae făcuse
ciroză din pricina alcoolului, manifesta o reținere instinctuală față de
acesta. Nu-l simpatiza și pentru că mereu părea taciturn și scorțos.
Însă primise ordin să-l scoată zilnic la aer și era nevoită, după vizita
de dimineață a doctoriței, să-i împingă scaunul mobil pînă pe
balcon. În schimb, domnul Geo era un sac doldora de glume, plin de
voie bună, care o făcea de fiecare dată să rîdă. Un tip uman, iubitor
de animale, cu fotografia motanului pe ecranul telefonului. În plus,
acela era avocat și deseori îi dădea lămuriri în chestiuni de drept.

– S-a certat la telefon cu cineva, spuse Irina. În legătură cu niște
bani, ce știu eu? Apoi i s-a făcut rău. Am înțeles că-i în stare gravă
și-acum îi la reanimare...

Vestea îl buimăci pe Nae. Fusese lovit de un asteroid și, în urma
impactului, se ridicase, inundîndu-l, un vălmășag de sentimente. I se
păru rușinos să descopere și un simțămînt de ușurare, nădejdea
firavă că poate nu se afla, imediat la rînd, pe lista celor care urmau
să dea în primire. Poate că se petreceau și accidente inverse, îi dădu
prin cap, iar omul reușea să treacă de porțiunea putrezită a firului și
viața își relua cursul ei divin. Nu reușea să-și ducă gîndul pînă la
capăt, ca și cum între oameni ar fi fost o competiție înverșunată,
imaginîndu-și obscur că în toate există o ordine și că moartea unui
individ îi păsuia de la sine pe alții din jur.

Începuse să se acomodeze cu ideea că avea să plece în curînd,
fără să poată accepta gîndul că nu lăsa nimic în urma sa. Averea pe
care începuse s-o adune cu ani în urmă fusese spulberată în patru
vînturi și nu avea urmaș, prin venele căruia să curgă mai departe
sîngele lui. Cristi era un plod cu desăvîrșire străin, pe care nu-l mai
văzuse de vreo douăzeci de ani. Nu avea prieteni, iar nevasta îi părea
îndepărtată ca un corp ceresc din altă galaxie.

Exista totuși o posibilitate de salvare, la care cu greu îndrăznea
să se gîndească. O variantă speculativă, plină de dificultăți. Uneori
îl bătea gîndul că este irealizabilă, dar numaidecît încerca să se
agațe cu disperare de ea, pentru că nu avea altă speranță. Era o
nebunie pe care nu îndrăznea s-o mărturisească și pe care o
frămînta în el însuși, fără să și-o poată imagina pînă la capăt. Pentru
început ar fi fost divorțul, o variantă simplificată despre care aflase
de la Geo. Soții, fără copii minori, puteau să divorțeze prin simplu
consimțămînt. La iuțeală. Prin bună înțelegere își puteau împărți și
bunurile, evitînd termene de judecată și alte cheltuieli.

În acest punct, treaba părea pe jumătate rezolvată. Mai departe
lucrurile se complicau. Ar fi fost nevoie de o tînără care să accepte,
în schimbul unei sume de bani, să-i poarte copilul în pîntece și
poate să-l crească singură, presupunînd că el ar fi încheiat la
repezeală socotelile cu viața. Pentru un miliardar, treaba ar fi fost
simplă ca aria cercului. Din păcate, el nu putea să se aleagă cu mulți
bani după divorț, oricît de aprig și-ar fi negociat partea. Aveau
împreună un apartament și ceva mărunțișuri, cît făceau toate astea?

Uneori începea să se îndoiască de trăinicia proiecției lui
mentale. Trecea atunci printr-un moment de grație, cînd o rază de
lumină îi dezvăluia adevărul înfricoșător că mintea începuse să-i
derapeze, elaborînd imagini de care se îngrozea singur. Lumina nu
ținea mult, pentru că umbra recucerea de îndată terenul din creierul
său și totul se relua de la capăt.

Trăia un coșmar sisific, imaginîndu-și că Dana abia aștepta să-l
vadă în sicriu, cu mîinile pe piept, în fine, liniștit, după o viață de
zbucium inutil. Mai departe, ea și Bazil aveau să se bucure de munca
și de bunurile lui. Simțea înălțîndu-i-se în piept un sentiment
dureros de invidie, la gîndul că, în timp ce el avea să stea sub
pămînt, ceilalți oameni urmau să se îmbrățișeze, să facă dragoste și
să se bucure de viață. Lumea nu mai avea nici un sens.

În acest moment, toată ființa lui se răzvrătea, avînd senzația că
se ridică din mormînt, împotriva voinței tuturor celorlalți. Trebuia
să se întîmple ceva providențial, un accident fericit de circulație, o
victimă pentru care ficatul nu mai înseamnă nimic și... Doamne
Dumnezeule, își șoptea, nereușind să vadă șirul imaginilor pînă la

conStAntin Arcu

O zi de spital
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capăt, Doamne, pentru că aici intervenea un moment de magie și
el se vedea dintr-odată perfect sănătos, fără operații și fără durere.

Irina își formase o părere diferită despre Dana. O văzuse de
cîteva ori venind în vizită și i se păruse femeie la locul ei, sintagmă
pe care o repeta în minte, ori de cîte ori împingea scaunul mobil în
care se afla Nae. În concepția Irinei, femeie la locul ei era muierea
care își vede de casa și de bărbatul ei. Punct. Putea să recunoască
fără greș o femeie cumsecade. Bunăoară, dintr-un foc și fără vreo
dovadă, exceptînd flerul, dacă acest simț poate fi invocat ca mijloc
de probă, se convinsese că doamna doctor nu era făcută din același
aluat, Doamne ferește să afle doctorița ce gînduri îi treceau prin cap,
c-ar fi dat-o afară din serviciu cît ai zice pește.

Își aminti de prima vizită, cînd Dana apăruse însoțită de un
domn cam de aceeași vîrstă cu ea, părînd la prima vedere o pereche
interesîndu-se de sănătatea unei rude, a tatălui unuia dintre ei,
pesemne. Puțin mai tîrziu a văzut-o pe Dana împingînd căruciorul
pe hol, pe cînd Nae dădea furios din mînă și bolborosea despre
amantul și cîinele Bazil sau Bazilache, reproșuri atît de încîlcite, încît
Irina nu reușise să priceapă ceva. Apoi îl zărise pe domnul creț
coborînd scările și fata deduse că acela fusese pricina discordiei.

Cîteva zile după aceea, Irina l-a zărit iar pe domnul cel creț la
Agenția pentru Vîrstnici și Persoane cu Handicap, în cabinetul
domnului ministru Voineag. Aflase că se numea Bazil, însă narativul
despre cîinele cu același nume rămăsese învăluit în mister. Nici nu
se străduise să facă lumină, știind precis că bolnavul avea momente
de confuzie și incoerență. Și nici nu prezenta importanță, pentru că
același fler îi spunea că nu există vreo relație între cei doi, degeaba
bătea cîmpii domnul Nae.

Acum, Irina se întrebă dacă domnul Geo se mai afla la reanimare
sau fusese deja transferat în secția Covid. În seara precedentă, asistase
la o discuție între doamna doctor și directoare. După simptome,
susținea doctorița, putea să pună diagnosticul – Covid, n-avea rost
să mai piardă vremea cu teste. Era gata să facă pariu mie-n sută că
domnul Geo Minea se infectase și deci locul lui era la ATI, după cît de
jalnic arăta. Doamna Jana ridicase din umeri cu ușoară exasperare,
dînd de înțeles că n-ar fi avut nimic împotrivă, decît ca transferul să
se facă pe baza unor dovezi medicale. Era un domeniu în care madam
Athzeimer avea mînă liberă, aștepta să-i spună ea ce să facă?

La capătul holului, opri căruciorul și deschise ușa de la balcon.
Reveni în hol și împinse căruciorul pînă lîngă balustrada din fier
forjat. De sus, se vedeau curtea și mașinile înghesuite, iar în spate,
dincolo de o salvare, se afla o clădire sumbră în care de cîteva
săptămîni funcționa morga. Irina verifică dacă era apă în sticla de
lîngă picioarele bolnavului și se retrase să-și vadă de treburile sale
pentru vreo jumătate de oră, cum proceda de obicei. Dacă ar fi
intervenit o urgență, Nae putea să-i dea telefon. În rest, program
de voie. Uneori ieșea cîte un bolnav la fumat și Nae avea cu cine să
converseze. Acum nu se afla nimeni pe lîngă tingirea cu mucuri de
țigară, așa că bolnavul rămase singur.

Nae nu-și amintea ce-i spusese fata despre Geo și încerca să nu
se gîndească la nimic. Din grădina de alături se auzea un ciripit de
vrăbii, apoi zări în bătaia soarelui un copac desfrunzit și, printre
ramuri, acoperișul de țiglă metalică Lindab. Printre mașini, apăru
un bărbat într-o salopetă unsuroasă, o gînganie teșită, cum erau
gîndacii care năvăleau noaptea, în turme, pe pereții salonului.

Din clădire ieși domnul acela cîrcotaș, Americanu. Era în bluzon
și pantalon pînă sub genunchi, sandale maronii, iar pe cap avea o
pălărie cu boruri largi. Își purta masca la încheietura mîinii, erezie
pentru care mereu primea critici discrete de la directoare. Ori de
cîte ori avea timp liber, putea fi văzut mergînd la cuștile de lîngă
morgă, în care își cazase cîinii și motanul. Se îngrijea să aibă hrană
și apă, iar dimineața și seara îi scotea la plimbare prin împrejurimi.

Bolnavul îl urmări din priviri, întrebîndu-se inutil cît putea fi ora.
Apoi atenția îi fu atrasă de o coțofană care se ivi din senin în copacul

de alături, iar stolul de vrăbii dispăru într-un zvîrîit neașteptat. În
bătaia soarelui, pasărea rămase nemișcată cîteva clipe, învăluită
într-un penaj negru, căpătînd uneori luciu metalic albastru-verzui.
Țarca își mișcă la iuțeală capul într-o parte și-n alta, înfoindu-și
aripile peste abdomenul albicios.

Apariția acestei păsări prevestea ceva rău? Nae nu îndrăzni să-și
ducă gîndul pînă la capăt, amintindu-și că, în mitologia nordică,
țarca este solul ce aduce nenoroc sau, într-o altă paradigmă, însăși
Hel, zeița morții, cu priviri sumbre, care preia oamenii morți din
pricina bolilor și a bătrîneții. Știa toate astea dintr-o carte despre
păsări pe care o scosese din tipografie în urmă cu vreo doi ani și,
deși nu era superstițios, se simți pătruns de un simțămînt funebru.
Răsuflă ușurat cînd țarca zvîcni de cîteva ori din coada poleită în
albastru metalic și dispăru în ținuturile ei întunecoase.

Pierduse noțiunea timpului și se întrebă ce anotimp era. Cît
timp mai avea în față? Poate mîine sau chiar la noapte îi vor scoate
din nou apa din abdomen, iar cei din saloane se vor întreba cînd va
da în primire, să-i scutească de mirosul infect care inunda holul de
fiecare dată. Își aminti de nevastă-sa, cum o făcea pe-a mironosița,
ca să-l îmbrobodească din nou. Probabil Sandu o informase unde se
afla internat, pentru că el se săturase de apelurile ei și-i blocase
numărul de telefon. La ce putea să se mai aștepte? Nu reușea să
vadă nici un drum pe care s-o apuce, dăduse într-o fundătură. O
viață irosită, inutilă. Va ieși din această lume exact cum a intrat, fără
nimic și fără rost. Acesta era adevărul cutremurător: o viață fără rost.
În urmă lăsa numai zbucium și amăgiri, nimic bun.

– Aveți musafiri, domnu’ Panait, auzi ca prin vis mai tîrziu.
Vestea reuși să-l țină cîteva clipe la suprafață, apoi alunecă iar în

adîncurile întunecoase din care ieșise. Cuprins de teamă, Anton se
apropie de cărucior și privi cu tristețe capul pleșuv, încărunțit, căzut
în piept. Nu-i venea să creadă că scheletul acela era fratele său aprig,
imbatabilul Nae. Aflase de la Sandu că boala avansase și că era pe
ducă, încît numai un transplant urgent și zile de la Dumnezeu îl mai
puteau salva. Dar nu se așteptase totuși să dea peste o ruină umană.

– Nae, bădiță, șopti Anton, izbucnind în plîns. Se plecă și-i
strînse capul la piept. Ce-ai făcut cu tine, bădiță?!

Irina cercetă atentă spre cei doi, ca nu cumva îmbrățișarea să
producă vreun rău bolnavului. În același timp, un străin din
apropiere îi analiza cu atenție înfățișarea. Era un jandarm îmbrăcat
în uniformă bleumarin, cu beretă și bocanci. Din cînd în cînd își
ridica masca neagră pînă pe bărbie. Un tip cu sprîncene albinoase,
care zîmbea dus pe gînduri. Exista ceva bizar în aspectul lui. La
prima vedere, descopereai o față rotundă, cu frunte lată, nasul cîrn
și ochi migdalați, lăcrimoși. Dincolo de aspectul relativ comun,
rămînea ceva de care nu puteai să-ți dai seama și care te punea pe
gînduri.

Simțindu-i privirea stăruitoare, Irina se trase lîngă scaunul mobil.
Se neliniști, parcă nu-și găsea locul. Din cînd în cînd arunca priviri
furișe spre jandarmul care nu scosese nici o vorbă pînă atunci,
părînd rupt de tot ce se petrecea în jur. Stătea sprijinit de ba-
lustradă, tăcut și indiferent, de cealaltă parte a balconului. După
socotelile fetei, avea în jur de treizeci de ani.

După ce Anton se potoli, jandarmul se desprinse de balustradă
și dădu să se întoarcă în hol. Irina aruncă o privire speriată în urma
lui. Anton îi surprinse alarma din priviri și-i făcu semn că totul e în
ordine.

– Unde pleci, Cristi?
– Am nevoie să merg la budă, răspunse rar, cu dificultate, acela.
Irina nu reuși să înțeleagă răspunsul jandarmului și Anton se

interesă:
– Este un veceu pe-aproape?
– În celălalt capăt de hol, pe dreapta, spuse infirmiera.
– Tot înainte, pe dreapta, transmise mai departe Anton, arătînd

cu mîna. Eu te-aștept aici, băiete!
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Irina privi în urma jandarmului, încercînd să-și potolească
bătăile inimii.

– Are ceva domnul acesta? E bolnav?
– Nu-i nimic grav, o asigură Anton. Așa-i iel mai retras, nu vă

faceți probleme.
– Dar se uita fix...
– Îi place de dumneavoastră, nu vă fie teamă.
Fata își mută privirea iar spre Anton.
– Și ce face aici? Ați venit împreună, nu-i așa?
– Sigur, spuse Anton. Îi fecioru’ lui Nae, adăugă, arătînd din cap

spre bolnavul din cărucior. Are o formă foarte ușoară de sindrom
Down, dar te poți bizui pe el.

Mai tîrziu, Anton cercetă din priviri holul. Apoi îl zări pe Cristi
apropiindu-se și se relaxă.

– Vino aici, Cristi, îi spuse. Stai lîngă tatăl tău.
– Tata meu îi mort, zise Cristi placid, venind alături de Anton.
Se uită la bolnavul din scaunul mobil, lipsit de curiozitate. Apoi

privi iar spre Irina.
– Uite, dînsa e doamna asistentă, spuse Anton. Are grijă de tatăl

tău.
Jandarmul zîmbi încurcat, fluturîndu-și sprîncenele lungi, albe.
– Tata meu îi mort, repetă Cristi. Vic știe.
– Vic îi unchiu’ lui, explică Anton fetei, ca și cum ar fi continuat

prezentarea. Îi place de dumneavoastră, dar se rușinează.
– Așa? Irina nu reușise să priceapă ce spunea jandarmul și părea

încurcată. De ce se rușinează?
– Așa-i iel. Da’ îi tare lipicios, îi place să mîngîie pe cineva, să

pupe...
– Doamne Iisuse Hristoase, spuse Irina, ferindu-se din nou.
– Nu vă fie teamă, i-ați intrat la suflet, o asigură Anton. Îi tare

cuminte...
– Vreau să mă-nsor, spuse Cristi. Am spus...
– I-auzi, zise Irina. Asta-i o veste bună.
– Lasă-nsurătoarea acuma, îl apostrofă, în glumă, Anton. Domnu’

din cărucior îi tatăl tău. Spune-i lu’taică-tu ce faci tu. Unde lucrezi tu?
– Eu îs jandarm, spuse Cristi, adresîndu-se în mod egal spre

bolnav și infirmieră.
– Auzi, Nae, zise Anton. Fecioru-tu îi jandarm. Apoi insistă: Și

ce-ți place ție, Cristi?
– Știu că nu-i voie să spun. Îmi plac demonstrațiile, cînd dăm cu

gaze și-i luăm la ciomăgit. Cîteodată mă infiltrez printre ei, adăugă
pe un ton șmecheresc. Și-o mai ieu pe cocoașă, hi, hi, hi!

Jandarmul vorbea greu, cu poticneli. Anton reuși să înțeleagă, în
mare, mesajul, însă pentru Irina era dificil să priceapă ceva din
bălmăjeala aia.

– Dar nu-i bine să lovești oamenii, Cristi, îi reproșă Anton, calm.
– Da, spuse jandarmul, cu părere de rău, timid. Da’ eu execut

ordinele. Domnu’ comandant știe ce trebuie făcut. Eu execut
ordinul, ca să fiu avansat.

– Îi curajos ficioru-tu, Nae, spuse Anton către bolnav. I-un bărbat
adevărat, nu se teme de nimica.

Bolnavul nu păru impresionat de isprăvile fiului său și rămase cu
capul în piept. De pe scări își făcură apariția Dana, alături de doamna
directoare. Amîndouă purtau măști chirurgicale.

– Să vedem ce spun analizele, explica directoarea. E vorba de
compatibilitate. Dar în condițiile astea...

Dana se apropie de cărucior și se aplecă, uitîndu-se spre soțul ei.
După un moment de derută, Irina înțelese că cei trei veniseră
împreună, iar doamna Dana rămăsese să discute cu directoarea.
Nae se sforță să-și ridice capul, bolborosi ceva, apoi se lăsă păgubaș.
De partea cealaltă a gardului, coțofana apăru din nou pe creanga
desfrunzită și începu să-și agite capul în toate părțile.

De sub colțul clădirii, ieși un domn înalt în salopetă și cu șapcă
pe cap, alături de care alerga în trap mărunt un cîine în lesă. O

corcitură care se dădea drept cîine lup. Pasărea rămase nemișcată,
urmărind spectacolul de jos. Nu era nici un pericol pentru ea, dar
milenii și milenii de evoluție a speciei programaseră ca exemplarul
să fie în stare de alertă perpetuă.

Directoarea îi reperă rapid și se trase lîngă balustradă.
– Jimi! Hei, Jimi!
Jimi își continuă netulburat drumul, numai cîinele întoarse de

cîteva ori capul, continuînd să alerge. Directoarea dădu din mînă și
primi un ajutor cînd nu se aștepta. Domnul în salopetă unsuroasă
dintre mașini îi spuse ceva lui Jimi și-i făcu semn înspre balcon.
Acela își întoarse fața smolită, se opri și-și ridică brațul.

Directoarea se aplecă peste balustradă, interesîndu-se:
– Ce s-aude? Ce-i vuietul ăsta?
Pusese întrebarea în șoaptă, mai mult sugerată prin semne,

pentru a nu deranja bolnavul. Jimi se întoarse cîțiva pași, trăgînd pe
lîngă el și cîinele maroniu. Apoi se săltă inutil pe vîrfurile bocancilor.

– Zgomotul, întrebi?
– Da. Ce se-ntîmplă prin oraș?
– Proteste, nu știți? Au pornit un marș al tăcerii împotriva

restricțiilor legate de coronavirusul ăsta, explică Jimi.
Directoarea se burzului:
– Ce marș al tăcerii mai e și ăsta?
– Nu știți cum se-ntîmplă? Cîțiva au încercat să schimbe traseul

și au luat cu asalt barajul jandarmilor, explică Jimi, mestecînd parcă
vorbele. Iar jandarmii au pus mîna pe bastoane, cum se-ntîmplă de
fiecare dată. Cînd am trecut pe-acolo, am văzut barajul și cîțiva
jandarmi pe cai, dar nu începuseră hărțuielile.

Cristi deveni dintr-o dată atent și se trase lîngă directoare. Anton
sesiză manevra jandarmului și-i făcu semn.

– Stai calm, Cristi, spuse. Aici nu-i treaba ta. Unitatea ta îi în altă
parte, băiete!

– Sînt demonstrații și dezordine mare, spuse Cristi.
Nu înțelegea ce se întîmplă și cum trebuie procedat, pentru

prima dată se întîmpla să nu fie cu plutonul lui. Nu se afla la datorie,
s-a lins pe bot de avansare. Poate chiar va fi trimis la arest sau într-un
batalion disciplinar, cine știe?

– Unitatea ta îi în fundul hucilor, Cristi, încercă să-l liniștească
Anton. Aici sînt alți jandarmi. Ei gazează demonstranții de-aici, voi
pe cei din tîrgul nostru. Și comandantul tău îi acolo, Cristi. Tu asculți
numa’ ordinul dat de comandantul tău, că știi cum se spune – nici
o slugă să nu slujească la doi stăpîni.

Directoarea privi spre jandarm cu luare aminte, apoi își mută
atenția spre Jimi.

– Du-o pe Linda în spate, spuse. E loc destul în cuștile alea. Vezi
că domnul cu cîinii e pe-acolo, stabiliți voi cum îi așezați.

De îndată ce omul smolit plecă, doamna Jana se întoarse spre
grupul din balcon.

– Cred că tre’ să duc pacientul înăuntru, spuse Irina.
– Numaidecît, încuviință directoarea. Și anunț-o pe doamna

doctor, cred că-i nevoie să-i scoată apa. Abdomenul pare umflat.
Irina trecu în spatele căruciorului, simțind privirea intensă a

jandarmului. O pătrunse un fior și se miră de reacția ei. N-avea de ce
să se teamă, jandarmul părea un tip liniștit. Dacă n-ar fi avut
ciudățeniile alea, cine știe? „Bine că măcar vrea să se-nsoare,” își
spuse, gata să izbucnească în rîs. Anton veni alături și-și îmbrățișă
fratele, încercînd să nu izbucnească iar în plîns.

Dana aruncă o privire de-a lungul holului, în urma infirmierei,
apoi scoase din geantă un plic. Încercă să i-l strecoare directoarei,
numai că aceasta își acoperi cu mîna buzunarul bluzei.

– La mine să nu umblați cu așa ceva, spuse. Poate găsiți un
donator, cu bani găsește orice vrei astăzi. Fără transplant hepatic
urgent, șansele lui sînt zero.

(Fragment din romanul Tramvaiul 13, în căutarea unui editor)
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Constanţa Popescu

Aproape autentic

Poate niciodată cuvintele
nu se așază singure pe rafturi,
cuprinse fiind în dicționare,
ci doar după vibrația dintre noi,
încurcă, descurcă destine.
Luna mea, peste soarele tău,
închide porțile,
capcana cuvintelor, răvășitor mesaj...
înțelegem mîine,
ce aveam nevoie ieri...
și erai așa de aproape, de autentic,
încât m-am predat,
fără să ai nevoie de ostateci,
în fond nu mai funcționa trocul
în emoții,
doar în penitențe...
și nu erai pregătit să le accepți.

Infinitul pe bucăți

Am strâns vocalele
și cu verbele ajutătoare
pictez icoane sfinților obosiți,
să ne atingă tăcerea din suflete,
unde tristețea de cinci stele
umple candele până la ziuă.
Noi, trecători prin soartă,
topim inutil lumânările
viselor de taină
și nu va mai curge ceara
să ne încălzească gândul.
Nu suntem doi în oglindă,
ci doar suportul
celui ce nu ajunge la lumină...
Între infinit și durere,
iubirea curăță cărările
înțelenite și suportă
costurile
plătite cu viață...

Zarul câștigător

O noapte, o mie și una de zile
cu poveștile lor,
mă strâng,
ca un preludiu infinit
cele unsprezece minute,

unde zarul zace pe roșu,
mereu același număr,
indecis să mă nască bucurie...
Călătoria în bărcuța de hârtie,
nu atinge Americi
și nici un înger
nu-mi scutură mirarea
cu care-ți ating privirea.
Neștiind că exist,
pedeapsa se prescrie
și rămâne valabilă singurătatea,
o penitența a uitării.
Doar dacă ne-am iubi,
aș mai juca o tură
și îngerul meu ar aplauda...

Gânduri tainice

Am făcut duminici,
camerelor sufletului,
biserici mici,
cu candele arzând, lacrimilor de la ziuă,
pentru fiecare bucurie reverberată,
închinăciune, începuturilor.
Pașii mici pe lespedea tăcerilor,
să nu tulbur gânduri tainice,
ca să pot desena povești,
despre noi,
chiar dacă m-ar costa
toate cuvintele arhivate.
Toate au rost și plată...
Fiecare surâs, îmbrățișare,
se contorizează
în fibra celuilalt,
până devenim Noi
amestecându-ne ,
trăindu-ne bătăile inimii
cu un exces de adrenalină,
doar așa ne amintim
să ne mai privim ochii...

Bucurii clandestine

E sărbătoare,
se face frig prin duminici,
soarele se aprinde greu,
mă apasă tăceri
și durerea de genunchi.
Picuri de bucurie
se opresc deasupra mea,
au obosit să mă privească,

dar nici selfye cu îngerii
nu îndrăznesc să facă,
așa pentru plăceri clandestine,
mai bine șterg cuvintele dintre noi...

Tăceri tămăduitoare

Trenuri lungi,
niște cocori pe șine,
cum nu mai vezi azi,
urnite cu greu, pline cu vești
când îmi trimiteai
gândurile arhivate, despre noi
colindând biserici,
să facem casting de îngeri,
pentru doi.
Era o durere obsedantă
a apropierii de lut,
într-o tăcere tămăduitoare,
poveștile se amestecă,
despre ieri și mâine,
doar mâna pe frunte,
m-ar trezi din visul
ostaticilor fără noapte...

Retorică

Ce s-ar fi întâmplat dacă
ți s-ar fi terminat Doamne, lutul?
Ce mai eram eu?
Dar florile și primăvara
și bucuria clipelor care tac,
în interiorul cuvintelor
indecise să nască iubire?
Dragostea? Da, rămânea,
acoperitoare cerului din care cad
metafore pe umerii
iubiților recunoscători
că simt bucurie,
inventată la nevoie,
să ne apropiem pașii.
Inimile să trudească îngăduitoare,
voluptoase atingeri
colorând priviri inocente...
Dumnezeu, măcar odată a greșit,
când ne-a învățat împărțirea la doi,
am fi rămas suficientul unu,privit în oglindă.

���
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O ArMONICă DezACOrDATă

Dormea în trupul ei, croit de un fulger violent dintr-un copac
rostogolit în respirația-i provocatoare, despre care vorbesc și azi
filozofii, care vorbesc însă mai ales despre somnul ei, somn ce
precedă legile fundamentale: las-o să doarmă, mă îndemna o
umbră în rochia ei de mătase verde, doar astfel poți să fii aproape
de ea, spunea aceasta, atât de aproape încât lipsa spațiului dintre
voi îngăduie o comunicare ideală, ferind-o astfel de minciunile și de
vulgaritatea vieții ei, dar de fapt femeia despre care bârfesc filozofii
tocmai a ațipit, de ceva vreme, pe umărul meu, atinși fiind
amândoi, oarecum, de moarte ori de ceva asemănător, de iubire,
de pildă, îndrăznesc să zic, în timp ce măsura armonică a roților
de tren ne legăna spre un țel incert sau nedezvăluit încă, dar nu-ți
mai plânge de milă, pare a-mi șopti Marți, dintr-un alt com-
partiment, las-o să doarmă și astfel nu vei afla niciodată chipul
aleanului, dezacordul dintre cel ce iubește și cel ce știe totul despre
iubire.

CONACuL DIN DeALuL șIPOTuLuI

Trenul a staționat mai mult ca niciodată în amiaza aceea
toridă de vară în gara în care lucrătorii căilor ferate descărcau
bagajele sosite de peste țări și mări ale americanului care, atent,
nevoie mare, la cele mai mici amănunte, urmărea ca fiecare colet
să fie mânuit corect și bifa, în același timp, cu creionul chimic, pe
o listă scoasă din buzunarul de la piept al costumului său
impecabil, de un alb sud-american, fiecare poziție a bagajelor,
apoi, după ce trenul s-a îndepărtat suficient de gară, niște țărani
ai locului, pe care i-a tocmit încă din port, au încărcat cuferele cu
grijă în cinci care mari și late trase de zece boi zdraveni spre satul
vecin, unde fratele lui a înălțat, pe heiul de deasupra șipotului,
chiar în mijlocul satului, o casă cu mai multe etaje numai pentru
el, cel puțin asta i-a scris de ani de zile, cerându-i din ce în ce mai
mulți bani pentru a o finaliza, va fi un conac ca în povești, frate, îi
scria asigurându-l că banii pe care îi va trimite vor fi bine drămuiți
și pe care i-a și trimis, bani mulți, câștigați cu sudoare și speranță
pentru ca atunci când dorul și bătrânețile îl vor răpune să aibă
unde să se întoarcă, pentru că așa e omul, nu-și poate lepăda
rădăcinile pe oriunde, îi spunea impiegatului cu caschetă roșie,
mult prea tânăr ca să-și mai amintească de el, în timp ce, așezat în
fruntea atelajelor, cu pălăria lui scumpă de fetru într-o mână și cu
bastonul cu mâner de argint în cealaltă, a pornit-o agale pe

drumul de pământ, prin colbul amintirilor, salutându-i în stânga
și în dreapta pe oamenii ieșiți la poartă să vadă un american în
carne și oase, surprins, întrucâtva, de curiozitatea consătenilor lui,
dar mult prea emoționat ca să-i bănuiască de alte cele, pentru că
în mintea lui se derula surpriza pe care i-a ticluit-o fratelui său, pe
care nu l-a anunțat că sosește, dar mai ales pentru că se ducea cu
gândul la un somn binemeritat după atâta drum și ani, somnul la
care visa încă de pe vapor și mai-nainte, dar și la priveliștea pe
care o va savura, după ce se va trezi, de la ultimul etaj al conacului
său din dealul șipotului, dar mai ales la gustul inegalabil a apei
de izvor care i-a rămas în cerul gurii de când a plecat în lumea
largă, și cu toate acestea nu înțelegea, privind prin ferestrele
oarbe ale caselor, de ce oamenii, și mai cu seamă femeile de
aceeași vârstă cu el, își făceau cruce de trei ori, cântându-se de
jalea care-l va cuprinde când va ajunge în bătătura fratelui său,
acolo, la ultimul etaj al unui conac care nu a fost ridicat niciodată.

JOCuL De CărțI

Jocul de cărți a început la fel ca multe altele, doar că de data
asta erau mai puțini chibiți și în loc de masă, cum e de obicei, s-a
folosit o pătură așezată în mijlocul camerei, iar noi, cei patru
jucători de bază, trebuia să ne dezbrăcăm până la brâu, cărțile
erau nou-nouțe, garsoniera era a șantierului, cu mobilier sără-
căcios, lumina cobora din tavan de la un bec de 100 W, partida
urma să se termine la ora 5 dimineață conform înțelegerii, dar
între timp prietenului meu, Janos, îi intrau cărțile de parcă erau
măsluite, câștiga pot după pot, pe când eu am avut ghinion în
noaptea aceea, mi-am pierdut și ceasul de mână primit cadou de
la fratele meu, iar înainte de a ne duce fiecare la treburile lui, Janos
a fost rugat de unul dintre jucători să înapoieze o parte din banii
câștigați, dar acesta a spus: este imposibil, într-un joc de poker așa
ceva nu se face, domnule, după care eu, pentru a înlătura orice
umbră de temeri, l-am rugat să vină să doarmă la mine, fiind
singur, nevastă-mea era plecată în Oltenia, nu pot, mi-a răspuns,
avem de cărat niște mobilă astăzi cu ștraful și tata singur nu poate,
are nevoie de mine, asta mi-a zis, așa că fiecare am pornit pe
cărările mai scurte, printre blocuri, spre casele noastre, când, după
scurt timp, am auzit un strigăt ciudat și m-am întors la locul
despărțirii, unde l-am găsit pe prietenul meu într-o baltă de
sânge, m-au înțepat în picior, mi-a zis, și uite cum țâșnește sângele,
ca din șipot, iar eu l-am luat în cârcă, dar nu înainte de a-i ștrangula
femurul deasupra rănii cu brăcinarul, asigurându-l că totul va fi

Născut în 1 octombrie 1950 la Bucerdea Grânoasă, lângă Blaj, Andrei Gazsi a făcut
studii de inginerie, fiind licențiat al Facultății de Mecanică a Universității Tehnice din
Cluj-Napoca (1984). A debutat cu poezie în revista Tribuna din Cluj la începutul anilor
’80. A mai colaborat la publicații literare precum: Familia, Steaua, Caiete Silvane, Nord
Literar. Este autorul volumelor de versuri: Libertatea ca semn de carte (2014), Cu alte cu-
vinte (2017), Câte o carte poștală pe lună (2019), apărut și în versiune maghiară
(Havonta egy levelezőlap, traducere de Demény Péter, 2019), Liziera (2020), Bunul meu
Marți (2021). E membru al Uniunii Scriitorilor din România. Textele publicate aici fac
parte din volumul Șipotul și alte povestiri într-o frază (în pregătire).
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bine, spitalul fiind aproape, așa că am pornit într-acolo degrabă,
simțeam cum sângele lui cald, că nu putea fi altceva, îmi curge pe
spate până în pantofi, și Janos a început să numere, bolborosind,
de la o sută de-a îndărăptulea până când vocea lui s-a stins,
încetul cu încetul, și trupul lui a devenit dintr-odată mai greu ca
pământul.

țIPăT De uIMIre

Mi-o amintesc cumpănită pe o bancă, în spatele gării, legă-
nându-și picioarele în sandalele vremii peste canalul morii, îmi
păreau a fi niște pendule suple de ceas, iar atunci când am strigat-
o pe numele ei mic, speriată oarecum, a rămas înțepenită între
întunericul solid și stelele care cădeau una după alta și se stin-
geau, ca niște mucuri de țigară, în apa ce le trecea pe sub calea
ferată ca pe niște sicrie mărunte, zbârcite, și nu mă dumiream,
privind-o, dacă venea ori pleca din acea gară, în schimb îmi trecea
prin minte, ca un gând întrupat, momentul acela trudnic când mă
nășteam, tocmai când luna cădea rotundă, așa cum este de fapt,
în ochii cailor îngalopați, ca un bănuț argintat, în timp ce, mai jos,
mai aproape de centru, armata, victorioasă și mândră, defila, în
ritmul tobelor, pe sub arcul de triumf al Bizanțului clasic, mirosind
a praf de pușcă și ger, iar în urma lor, a soldaților, după ce colbul
s-a prelins în liniștea cerată, moașa, purtată de țipătul meu de
uimire, s-a grăbit să tăie ombilicul cu ce a găsit la îndemână.

GArA

De ce credeți că mor oamenii?, m-a întrebat cineva într-o gară
oarecare, aproape de marginea pământului, în timp ce așteptam
un tren despre care funcționara de la informații, o tânără cu un
ochi de o altă culoare, nu avea nici o știre, și nici șeful de gară nu
avea știință despre acel tren, mi-a confirmat asta un fost acar,
acum pensionar, care vindea ziare vechi într-un colț, protejat de
un calorifer de fontă dezafectat și de un câine din pluș, o copie
fidelă a câinelui care-i păzea casa de la munte de care, după
spusele lui, nu mai avea nevoie ca altădată, când era preocupat,
cu nevasta lui, de bună seamă, să facă copii mulți, după voia lui
Dumnezeu, pentru ca la bătrânețe să aibă nepoți și mai mulți care
să-l îmbucure, fără a se gândi atunci nici o clipă că guvernul acesta
va decreta atâtea restricții claie peste grămadă, de circulație și de
multe altele, nefiind ca pe vremuri, când el hotăra direcția
trenurilor printr-o singură mișcare de la stânga la dreapta sau
invers, acum a ajuns la cheremul timpurilor, noroc cu aceste ziare
vechi care se vând ca pâinea caldă, chiar și domnul acela oarecare,
bine îmbrăcat, cu mănuși de piele maro, a cumpărat câteva, după
care nu s-a răbdat să nu mă întrebe așa, pe sub mustață, ce se mai
aude de trenul dumneavoastră, vine, vine?

DIN JurNALuL exPLICATIV AL uNuI TreCăTOr

Am urcat cu teamă (din cauza fricii de înălțime) pe terasa
pariziană care a fost mutată deasupra acoperișurilor roșii ale
orașului carantinat, acolo mă aștepta, de ceva vreme, contele, care
a venit tocmai din Caucaz să-mi argumenteze din ce cauză se
rostogolește tunetul în coada fulgerului și să-mi dăruiască niște
fotografii vechi cu o gară prin care nu a trecut niciodată vreun
tren, doar, din când în când, câte o herghelie nepământeană cu

coamele-n flăcări, tropăitul copitelor lor, ale cailor, fiind întipărit în
conturul din îndepărtări și încă mai răsună peste dunele întu-
necate ale deznădejdii, pe care le-am contemplat și eu în primul
meu zbor spre Moscova, când era cât pe ce să-mi ard palmele
încercând să mângâi coamele mânjilor și ale mestecenilor înfipți
în umbra lor, la adăpostul cărora i-aș fi putut vorbi cu timpul lui
Viktor despre câinele meu altruist, despre bucuria cu care m-a
copleșit de-a latul vieții lui și despre felul în care a îmbătrânit
alături de mine, dăruindu-mi cu generozitate lumina plină a
bunătății lui, iar acum, iată, mi-a venit rândul să-i întorc mărinimia,
am să-i fiu alături când doctorul veterinar îl va eutanasia, martor
îmi va fi pilotul care, atent la drumul pavat cu nori, a ales doar să
dea afirmativ din cap spunând: noi oamenii trăim, uneori, mai mult
decât câinele tău, pentru că trebuie să învățăm din mers să fim
generoși și asta ne ia timp, cât despre pozele acelea vechi, contele
mi-a mărturisit că le are de pe un panou cu fruntașii revoluției
dintr-un octombrie înzăpezit, din spatele acelei gări fără sală de
așteptare, acolo am învățat, dragul meu prieten, a zis la despărțire,
să nu-mi mai fie frică de întuneric și nici de înălțimi.

BăTrâNuL AVION ANTONOV

A întrebat-o, desigur, dacă-și mai amintește cum se trudeau să
îmbrace cuvintele dimineții, deși încă nici nu-și deschiseseră ochii,
într-o lumină doar al lor, de fapt, pentru a fi mai riguros, își
îmbrățișau nuditatea unul altuia, instinctiv, stârnind tăcerea
despărțirii, care nici pe departe nu era o despărțire ca la carte și
nici o tăcere ghemuită în statui, astfel, ceea ce urma făcea ca
timpul să devină mai înțelegător, mai elastic, ca un început de
zâmbet, generând pe neașteptate un vârtej care-ți lua mințile și
dezlega drumurile dintre coapsele ei vulcanice, umede ca obârșia
ploilor tinere, acolo unde o despărțire reală i-ar fi aruncat în
captivitatea deșertăciunii și nu știu cine i-ar mai fi găsit în acea
siluire cosmică, așa că despărțirile lor rămâneau să se întâmple în
dulcea sclavie a sexului, unde zâmbetul ei trona peste întreg
regatul și cei doi sori, ca două sfârcuri tremurânde, luminau liziera
întunericului, vraja ascunsă în ridul din colțul ochiului ei stâng, pe
care i-l cunoștea atât de bine, astăzi mult mai rigid, mai profund
ascuțit, scurs de vlagă, oarecum, dar care-i completa zâmbetul,
mai puhav, desigur, dar la fel de plin de emoție, mai ales atunci
când a întrebat-o dacă-și mai aduce aminte de fantasma care le
adăpostea necuviința de a trăi cu moartea deodată și: mai
degrabă aș uita dacă mi-am luat medicamentele azi dimineață, i-a
răspuns femeia în zgomotul elicelor bătrânului avion Antonov, aș
fi dispusă să uit și dacă am prânzit ori ba, cum aș putea să uit acea
clipă încurcată cu vecia?

VrABIA De Pe COLțuL MeSeI

Sunt pe terasa pariziană la o cafea, o vrabie sură se oprește
din zbor pe colțul mesei, lângă o firmitură de pâine pe care, din
motive doar de ea știute, nu îndrăznește să o ciugulească, dar
țopăie într-o veselie, mă privește cu ochii ei mărgelați, fără
îndoială, îmi zic, mă cunoaște de undeva, se emoționează văzând
clipa care tocmai trecea prin spatele meu, la fel ca următoarea,
care era gata-gata să se prăvălească peste noi ca o avalanșă albă,
o priveam amândoi cum aluneca în golul lăsat de clipa abia
plecată, pe fundul căreia se înnoda Iordanul într-o tăcere nudă.
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DRUMUL OMENESC

Așadar nu ne vedem unul pe altul
în strălucirea culorii omenești.
Cine întinde mătasea petelor aurii?
Mă întorc în ținutul meu natal
pe un drum roz și însorit.
Cine așteaptă să ajungă acolo?
Eu aștept frunza ca o perlă.
Cine caută alcool să se îmbete?
Eu caut omenescul în drojdia zilei.
Cine face ordine într-un loc neorânduit?
Stai liniștit eu aprind o lampă în poezie.
Drumul omenesc este plin de surprize
e aproape dar când ne vom întâlni unul pe celălalt…?

LUCRURI TOCITE

Cuțitul tocit sapă greieri pentru prăjit
Mătura tocită mătură paie.
Sapa tocită răzuiește mușchiul verde
Cuvintele tocite… îndurare pentru
Timpul petrecut împreună.

PIERDERE DE SINE

în grădina omenirii
sunt zile goale, neroditoare
sunt zile când pierzi totul
su o privire lipsită de simțire
indiferența golește timpul.
cel care s-a rătăcit
în grădina sentmentelor mele
o săgeată zboară așa cum vorbele
nu se mai pot întoarce
nu renunța la arbaleta fermecată
a emoțiilor
susanul nu se mai seamănă

pe muntele îmbătrânit.
nu știm ce să facem în grădina interzisă
răsădesc anotimpul meu într-un fulger
din ploaia apăsătoare
mă repet palid pe mine însumi
sunt îngâmfat cu puterea unei primăveri.

DRAGOSTE

zilele de suferință au părul cărunt
să-l iubești pe celălalt cu un cuțit în suflet
inima nu mai iubește
viața este aidoma morții

CâNTEC DE DRAGOSTE

Nu mai cred
O zi trebuie să fie departe
Ținutul can tho este atât de întins
Cu râuri
Casa veche este acoperită
Cu mușchi vechi de sute de ani
Cât va dura iubirea?!
Râuri și munți vechi de mii de ani
Există firesc
Vârtejul de dimineață
ploaia de după-amiază
barca plutind fără țintă
Cuu Long Giang alungă umbra dușmanului
Urmașii lui Lac Hong au construit
O țară întinsă
O, Can Tho
Continuă să-ți strigi numele
Khanh, Giai Xuan, Ninh Kieu, Binh thuy…
Ale mele spre Nord
Îmi pun mâinile pe piept
Păstrând încă patima numelor.

S-a născut în anul 1953, locuiește la Tu Hiep, în departamentul Ha Hoa,
regiunea Phu tho din Vietnam. Este membră a Asociației Scriitorilor din
Vietanam și a Asociației Ziariștilor din Vietnam ca și a celei a Literaturii și
Artei pentru Minorități din Vietnam. A publicat 16 volume de versuri și a
primit 15 premii literare la nivel național și regional.

Tran Thi Nuong

traducere în limba engleză: KHAnH PHuonG
Prezentare și traducere în română: AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA
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Vremea plăcută, primăvăratecă, cu al ei aer îmbălsămat
de miresmele celui de-al doilea anotimp din an – nu se
acorda deloc cu apărătoarea bucală a cărei purtare

devenise o obligaţie permanentă. Dar nu mai conta, peisajul
minunat din jur, caracteristic unei alei de parc pline de trandafiri
– plus cerul de un albastru pastelat contracarau, din plin, acest
mic neajuns.

În plus, era fericit. Foarte fericit. Fata ce o avea la dreapta sa
rezonase. Rezonase la ceva care în vremurile amarnice pe care le
trăiau, care numai pronunţarea în spaţiu public a substantivului
respectiv – „CULTURă” – era motiv de stânjeneală. Totuşi, era
democraţie. Nu ca în...

... – după cum îţi spuneam, cartea ajunsese în acea societate
obiect nu de ocară, ci de-a dreptul delict... Beatty, comandantul
şefului postului de pompieri, nu a ezitat să aplice procedura –
adică arderea completă a locuinţei cu tot cu materialul interzis –
chiar subordonatului său, Montagne – şi fără doar şi poate l-ar fi
şi arestat – dacă acesta nu şi-ar fi transformat cu ajutorul
aruncătorului de flăcări şeful într-o torţă vie. Fiindcă trebuie spus
că într-o lume unde clădirile fuseseră în totalitate ignifugate,
îndeletnicirea pompierilor devenise opusul rostului iniţial clasic,
maşinile lor fiind echipate acum cu rezervoare de napalm la care
erau ataşate aruncătoarele de flăcări.

Fata îl asculta concentrată. Doar aparent. Sus, treceau din
când în când elicoptere. Unul dintre acestea trecu neverosimil
de aproape de sol; atât de aproape, încât îl văzură surprinzător
de clar pe cel din dreapta pilotului cum trage portiera şi le face
semnul semnificativ spre obraz, cu arătătorul; apoi, co-pilotul îşi
acoperi cu un gest impetuos gura cu palma; înţeleseră pe dată
aluzia, executându-se de asemenea prompt, ridicându-şi la loc
botniţele atot-protectoare de nu se ştie ce; gestul de clemenţă
din mână făcut de asemenea de co-pilot le dădu o oarecare
nădejde că deşi sigur identificaţi facial şi genetic, pe cardurile de
credit social nu aveau să le vină bine-meritatele penalizări
pecuniare cu care erau asortate acele abateri.

– Important este ca, în vremuri distopice, ca acelea pe care le
descrie reputatul autor de SF, să încercăm să nu ne lăsăm umiliţi,
reîncepu dânsul pasionat recenzia monumentalului roman
potrivindu-şi mai bine cârpa pe buze, aşa încât să acopere şi
fosele nazale. – Conştiinţele treze, ca cea a lui Guy Montag, sau
catalizatorul – reprezentat de tânăra Mc Clellan – cugete
antonime ale căpitanului Beatty şi al celorlalţi tovarăşi de serviciu
din cadrul postului de pompieri însărcinaţi cu imolarea domi-
ciliilor şi implicit a cărţilor din ele – exponenţi ai mancurtizării şi
cenzurii conştiinţelor dintr-o societate sclerozată şi lugubră.
Profesorul Faber şi bătrâneii refugiaţi în afara societăţii întăresc
simbolul rezistenţei la barbarie şi tuşează mai bine aceste valenţe
indelebile, indiferent de natura unui sistem totalitar care oricât
de tehnologizat ar fi, nu va putea niciodată să subjuge întru totul
cugetele libere decât poate distrugându-le fizic, distrugere care
în naraţiune este simbolizată de nimicirea fizică a oraşului de
către o putere militară exterioară, tot simbolic, rămânând în viaţă
exact cei ce opuseseră rezistenţă, parcă chezaş al renaşterii
viitoare din cenuşă şi ruină.

Aerul serafic al zonei se mai încălzise, continuând să fie
îmbălsămat de grupele de trandafiri care înfloresc totdeauna în
mai. Dar pe crugul fără pată, parcă şi elicopterele se mai
înmulţiseră. Se vede treaba că acel colţ de Rai avea un efect
benefic asupra echipajelor, căci în alte câteva situaţii cu cetăţeni
contravenienţi, co-piloţii se limitau la avertismente prin panto-
mimă – arătătorul la obraz plus pliciuirea impetuoasă a buzelor
cu palma.

– Noi trăim vremuri fericite, impregnate de libertate, în care
liberul-arbitru ce ne precede acţiunile nu este încorsetat decât
de legi fireşti, juste şi de bun-simţ. Iar eventualul inamic extern
ce pare să ricaneze vag la frontierele noastre, va fi pe veci ţinut
la distanţă, de alianţele trainice pe care le avem, sigure şi
eficiente, încheie dânsul ca o completare la scurta recenzie a
operei literare.

În acel moment, monumentul format din trei plăci prinse
între nişte piloni se prăbuşi cu un bufnet înfundat. Trecuseră de
atâtea ori pe lângă dânsul, fără să citească mesajele încrustate
în granit!... Undeva, în faţă, la câţiva kilometri, păreau că se ridică
în talazuri uriaşe valurile Oceanului înspumat care parcă se
pregătea să îi măture. Concomitent, toate elicopterele se grupară
spre a porni în acea direcţie, fiind de bănuit că, cu toate alianţele
sigure şi eficiente, inamicul de la frontiere nu se mai mulţumise
doar să ricaneze, acum aflându-se probabil la următoarea etapă
– tatonarea.

Se apropiară de fostul monument, din care aproape intacţi
nu mai rămăseseră decât pilonii; două dintre plăci se făcuseră
ţăndări, devenind ilizibile mesajele ce le conţinuseră. Doar pe a
treia, serios avariată, se mai putea distinge îndemnul mobilizator
către populaţie de a diminua consumul leguminoasei denumită
fâsole, care prin retenţiile provocate puteau dinamiza prea mult
mişcarea de rotaţie şi influenţa axul Planetei, iar prin presiunea
exercitată în organism puteau afecta două organe: şi inima şi
cordul.

Epigonii lui Fahrenheit
cătălin răduleScu
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Stare de spirit
Am croșetat o melodie la urechile tuturor statuilor
ce se topesc pe soclul sufletului meu.
Ceara picură copleșitor în palmele mele
-apa vie,
cu care îmi potolesc setea de extaz.
Respir doar tăcere nefirească
și expir emoții răsturnate-n dantela de amintiri
-roasă de șoarecele de bibliotecă.
Foșnetul zilelor de altă dată mi-a rămas tatuat în
cerebel.

Fatalismul e vinovat.

Frânturi de porțelan
Și ne-a ținut mesteacănul vechi...
Frânturile găsite în culoarul dinspre cerebel.
Iar păpușarul
caută din nou un sens care nu se arată...

Privește, cerule,
- cum marioneta pătată de amprentele tale
se înstrăinează de propriile-ți taine clandestine.
Urmărește dansul mâinilor ei de ceară,
cum transcende flama dătătoare de viață.

Zbuciumul
- cu magnitudinea 6,4 -
Urmărește destinația prin venele ei de porțelan.
Își caută victima și apoi închide capacul clepsidrei.

Realitatea
- privită din camera obscură a retinei -
a șifonat rochia păpușii cu o briză
și a agățat-o prostește
de trunchiul mesteacănului vechi.

Iar tăietorul de lemne
caută din nou un sens care nu se arată...

Antonia Maria Chiciudean
Antonia Maria CHICIUDEAN este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Bistrița. De 9 ani e membră a cercului de

creație literară de la Palatul Copiilor Bistrița. Face parte din echipa revistei POV21. A concurat la numeroase competiții literare, la cele mai multe
dintre ele câștigând premii frumoase. Dintre performanțele literare mai recente amintim: Premiul„Romulus Rusan”la Concursul Regional lite-
rar și artistic„Scrisori de mai”, Bistrița, 2020-2021, organizat de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România și Palatul Copiilor Bistrița și Premii
pentru poezie și proză la ultimele două ediții (2020, 2021) ale Festivalului Internațional de Creație literară pentru Tineret„Vox Napocensis”, deru-
lat de Casa de Cultură a Studenților„Dumitru Fărcaș”, Cluj-Napoca. A publicat în antologiile Zece teme și-un poem, Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2012 și Plantația de cuvinte, Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020, în Pretexte, Mesagerul literar și artistic, Răsunetul, Didactica Nova,
Nova Didactica, POV21 etc. A citit în cenaclurile„Clepsidra”, Dej și„George Coșbuc”, Bistrița.

Născută la 16.01.2001, Hunedoara urmează cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității„Babeș-Bolyai”
din Cluj-Napoca. Din anul 2021 este membră a Cenaclului Literar Studențesc„Vox Napocensis” al Casei de Cultură
a Studenților„Dumitru Fărcaș” din Cluj-Napoca.

Pagină realizată de Victor conStAntin măruțoiu

Epava cu toporași
În oglindirea murdară a cerului,
curățat cu soluție de lentile convexe,
se împăienjenește mucegai
-albastru-violet,
Ca, pe măsură ce-mi alungesc pașii în uitare
să înflorească iar mlădițe de toporași spirituali
răpuși inexplicabil…

Poate că nu sunt nici eu autorizată
să întrerup pojghița dintre fraged și matur
Și tulpina-i vie să o spintec în două pentru o brățară de altar;

Dar, când membrele o să-mi fie amorțite
de tăria pe care nu o am,
Și o să-mi plimb irisul dincolo de neființă,
cu un buchet o să vă aștept la ghișeul cerului
ce toporași
abia desprinși din mine
-ruginiți…

Iar pentru serotonină,
prima ușă pe stânga…

Iulia Florescu

Poem pandemic
Pereții bolnavi ne-închid,
măștile gurile ne-ating
mai mult decât unul pe altul.
Inefabil risipim furie
prin orice copil care
cu greutate
înțelege ce înseamnă maturitatea
și ce este sinonim
cu lipsa de imaginație
și zâmbete forțate
din când în când…

Nu am mai răsărit împreună
Întuneric și fracțiuni de secundă
mă despart de lumina
privirii tale.
Prezența ta apăsătoare mă doare
din ce în ce mai tare.
Iar ființa ta mă trage înspre ea...
Inexplicabilele noastre instincte,
singurele neschimbate,
mai puternice decât orice altceva,
precum tălpi șterse pe nisip,
ne ademenesc unul spre celălalt.

Vântul ne-a atins surâsurile
alungând apusul din noi,
dar nu am mai răsărit împreună.

Déjà-vu
Îți mai ascult piesele din când în când.
Mă ajută să înțeleg ce caut pe-acest Pământ,
cu toate că nu vom ști misterele ce se ascund.
În neliniște și agitație m-aud.
În fața clepsidrei stau și plâng,
aproape, precum mama
a unui copil flămând.
Mai picură un minut
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În zilele de 14-16 septembrie 2022,
la Vila Scriitorilor „Zaharia Stancu”
de la Neptun, a avut loc Festivalul

Literatura Tânără, ediția a V-a. Au parti-
cipat 12 autori cu vârsta sub 35 de ani,
propuși de Filialele Uniunii Scriitorilor.
Tinerii scriitori au citit din scrierile lor în
două sesiuni de lectură. A avut loc o dez-
batere pe tema literaturii tinerilor între
invitații din noile generații și scriitori con-
sacrați. Un juriu, prezidat de dl acad.
Nicolae Manolescu, președintele Uniunii
Scriitorilor din România, a acordat premii
celor mai valoroase lucrări prezentate în
cadrul festivalului. Dintre membrii Uniunii
Scriitorilor din România au fost prezenți
Nicolae Manolescu, Gabriel Chifu, Horia
Gârbea, Angelo Mitchievici și Răzvan Voncu
(membri ai juriului), Varujan Vosganian,
Irina Horea, Hanna Bota, Cristian Pătrășco-
niu (moderatorul sesiunilor de lecturi și al
dezbaterii).

Atmosfera lecturilor și dezbaterilor a
fost amicală și constructivă, cei prezenți
au dialogat cu bucuria de a se întâlni și
cunoaște. Discuțiile informale au comple-
tat cadrul evenimentului. Deși juriul a
acordat patru premii, toți participanții, in-
diferent de vârstă, s-au putut considera
câștigători prin participarea la festival.

În final, laureații acestei ediții au fost:
Premiul I – LENA CHILARI, Premiul II –
VIRGIL BOTNARU, Premiul III – IOANA
ZENAIDA ROTARIU, toți fiind prezenți cu
poezie. Juriul a acordat un premiu special
tânărului cercetător ANDREI VICTOR
COJOCARU, pentru volumul de eseu, din
care a citit un fragment, rezultat al lucrării
sale de doctorat, singurul eseu din festival.

Evenimentul, organizat de Uniunea
Scriitorilor din România cu sprijinul Minis-
terului Culturii, a fost unul pe deplin reușit
și care a adus satisfacții tuturor partici-
panților.

Laureații: De la stânga Virgil Botnaru, Ioana Zenaida Rotariu, Nicolae Manolescu, președintele juriului, Lena Chilari, Andrei Victor Cojocaru

Festivalul LITERATURA TÂN{R{, edi\ia a V-a

Premiul I, Lena Chilari cu Horia Gârbea,
membru al juriului
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IIrriinnaa  PPeettrraass,,
Pe negânditelea, îmi vine în minte adesea versul lui Eminescu „Ah, cerut-am de la zodii…” Are,

pentru mine, valoarea unui scurt oftat, traduce o exasperare calmă. Ca om trăitor într-o casă
căptușită cu cărți, nu pot alege doar un singur exemplu fără să le nedreptățesc pe multele,
nenumăratele la care trimit mereu, ca la un îndreptar de uz personal. Sigur, ele rețin cuvinte
memorabile dinspre temele mele predilecte. Pe vremea mea, erau la modă printre elevi caietele cu
citate din cărțile citite. Aveam un ditamai dosarul, care începea cu Mark Twain, cam așa: „Una dintre
dovezile nemuririi sufletului este că milioane de oameni cred în asta. Dar tot milioane au crezut și
că Pământul e plat”. Aud că unii cred din nou… Iată un potpuriu (purpuriu îi ziceam când eram mică)
rapid și mai amestecat decât îi îngăduie definiția. Marcel Moreau, în traducerea mea: „Avem
remuşcarea de a nu fi zei, ca şi cum ar fi stat vreodată în puterea noastră să devenim; avem
remuşcarea de a fi muritori, ca şi cum asta ar fi urmarea ignoranţei noastre...”; „În fiecare dimineaţă
mă regăsesc cu mirarea de a fi viu […] Mâna mea pipăie căldura trupului şi-i măsoară deopotrivă
finitudinea şi atotputernicia”; „Cuvintele mi-au dat luciditatea, armele şi răscoala de care aveam
nevoie pentru a-mi salva adevărul – chiar nebunesc – de minciunile acestei lumi – oricât de
rezonabile”; „Singurul care ar putea face rânduială în lume e Dumnezeu. Dar el tot nu există”. Apoi,
din Eminescu: „Lumea nu-i cumu-i, ci cum o vedem”; „Suntem numai spre-a da viaţă problemei”;
„Poveşti sunt toate în lumea asta…”; „O lume ce pe nesimțite cade…”. Ion Creangă: „În toate zilele
sunt sfinţi, dar nopţile sunt ale noastre”. Lucian Blaga: „Cel ce creează nu simte nevoia mântuirii”;
„Drumul tău nu e-n afară / căile-s în tine însuţi”; „Mă îndemn să fiu / şi o clipă mai sunt”; „Omul nu-i
decât măsura unui drum de împlinit”. Camil Petrescu: „Vorbele pot forma orice fel de înţeles şi au
valenţe cu toate celelalte vorbe. Despre orice se poate afirma deci valabil orice”. Bacovia: „Viaţa se
duce în şir de cuvinte”; „Când scriu, aștept”. Cioran: „Se moare dintotdeauna şi cu toate acestea
moartea nu şi-a pierdut din prospeţime. Iată taina tainelor!”; „Faţă de totul morţii, nimicul vieţii este
o imensitate”. Sorescu: „Proţăpit / între cărţi şi idei / Când totul în univers trebuie să cadă / Şi chiar
cade de milioane de ani / Cade al dracului”; „Toate lucrurile seamănă îngrozitor / cu mine...“; „O, între
stele / E atâta timp degeaba”. Ana Blandiana: „Orice cuvânt e o încredere”; „Libertatea cuvântului a
diminuat importanţa cuvântului”; „Şi eu continui să înaintez / Pe nisipul umezit de moarte, / Vie şi
mândră / Că pot împinge hotarul, / Sau poate trecându-l puţin, / Fără să ştiu“. José Saramago: „Trăim
deja în epoca «gândirii zero», care e mai rea decât «gândirea corectă». Dacă mai există oameni care
gândesc? Nu mă îndoiesc. Pur și simplu, nu le dă nimeni atenție…”; „În toate timpurile a existat
mereu ceva sau cineva care să ne împingă și să ne conducă: cu promisiunile sale de eternitate, ne-
a legănat și ne-a condus religia, cu îndoielnice guvernări ale prezentului și câteva idei imprecise
despre viitor ne-au legănat ideile politice și au crezut că ne conduc […] Marile minciuni sunt primele
care cred profund în înșelăciunile pe care le proclamă drept adevăruri”. Gabriel Liiceanu: „Pe mine
tocmai siguranța celor care s-au înstăpânit pe Dumnezeu mă face să ridic glasul, lipsa lor de
precauție, complicitatea lor în ignoranță, ușurința cu care își apropriază nevăzutul, felul în care
vorbesc despre el plescăind de plăcere…”

Textul memorabil
Pentru acest număr am invitat colegii scriitori la o anchetă ușoară, de vară. Fiecare cititor și mai ales scriitorii,

deprinși cu frecventarea literaturii, cunosc texte ale altor autori, mai mult sau mai puțin celebri. Acestea le revin
mai des sau mai rar în memorie. Care este strofa ori secvența de text literar pe care v-o amintiți cel mai des, care
vă place sau vă displace în mod deosebit, încît n-o veți putea uita niciodată? 

Irina Petraș ����Gheorghe Grigurcu ����Horia Bădescu ����Mihai Măniuțiu ����Ardian Christian Kycyku ����radu-
Ilarion Munteanu ���� Lucia Verona ���� Adrian Lesenciuc ���� George Volceanov ���� Miruna Drăghici ���� Dinu
Grigorescu  Florina zaharia ���� Gabriel Burlacu ���� Gela enea ���� Florica Bud ���� Petre Ioan Crețu ����Vasile
Poenaru ���� Adrian Costache ���� Paul Sârbu ���� Lucian Vasiliu ���� Menuţ Maximinian ���� Olimpiu Nușfelean
���� Iacob Florea ����ramona Műller ����Constantin Iftime ����Dumitru ungureanu ����Horia Gârbea
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Gheorghe  Grigurcu
Iată răspunsul la ancheta dvs. O poezie a lui Lucian Blaga, „Cânele din Pompei”, despre care

acesta mi-a spus că-l reprezintă cel mai fidel. „Văzui în Pompei acel câne roman./ Așa ni-l voiră zeițele
sorții -/ mulaj conservat în materia morții,/ să nu-l putrezească nici ploaie nici an.// Ieșise să scape
de norul din ușă,/ de noaptea căzută din munte cu foc./ Dar cânele, scurt răsucindu-se-n loc,/ se
stinse rânjind și mușcând din cenușă.// Te văd Dumnezeule - plumb, scrum și nor - / odată venind
peste mine prin ușă,/ din muntele cerului, cutropitor.// Scăpa-voi doar până în poartă. Apoi/ mușca-
voi în Tine a lumii cenușă./ Tiparul în Tine păstra-mi-l voi”.  

Horia Bádescu
Perenitatea memoriei

Un poem îmi locuia memoria încă din vremea adolescenței, de la primele întruchipări ale
conștiinței poetice: Stelele-n cer. Cu o înțelegere difuză a frumuseții și sensurilor sale. Poate datorită
atracției eufoniilor sale,  dar și grație sensibilității omului de munte care sunt, acolo unde, în seninul
nopților de vară dar și al geroaselor ierni, cerul se deschide până-n adânc, iar stele ard, cu adevărat,
depărtărilor, către care te cheamă.

Mai târziu, o altă înțelegere, mult mai apropriată și mai profundă, m-a apropiat de uraniscul
eminescian. Ea pornea din ceea ce Negoiţescu numea atât de inspirat  „umbra de palori sublunare”,
acea zonă endymionică peste care stăpâneşte, fără tăgadă, chipul Selenei. Lumina ei magică,
revărsată peste tărâmuri înstăpânite somnului şi viselor, dăruieşte lumea  uimirii de sine şi dezleagă
vămile miturilor. Ea instituie lentoarea hipnotică şi imperialitatea hieratică prin care lucrurile se
despart de povara lor materială, moştenirea bizantină pe care Eminescu o aduce cețosului
romantism european.  Continuată de  sfera hyperionică, zonă de lumină hiperboreică veghind
hotarele thanatice, lumină din plasma căreia se zămislesc ideile pure şi se instituie solemnitatea
singurătăţilor fără de capăt.

Iar dincolo de ea, orizontul ne numit al astrelor, lumea izvorului primordial, în care până şi lumina
hyperionică este o intruziune vinovată. Un univers închis gândului, raţiunii, în care se poate accede
doar prin dorinţa irepresibilă a cuprinderii în necuprins. Poate că nicăieri această sfâşietoare dorinţă
a pierderii, acest dor de întoarcere în Fiinţă nu şi-a găsit o exprimare mai fidelă, mai profundă, decât
în Stelele-n cer. Îngenunchiere cutremurată în faţa nemărginirii, privire imploratoare către necu -
prinsul în care stelele ard bântuite de patima întoarcerii în primordial ; rugă neauzită ce străbate
poemul. Este lepădarea de sine în faţa acelei vibraţii universale care împinge lucrurile, după un
semn nevăzut, către maelströmul căderii în chaos. Subsumată acelei universale dorinţe de extincţie,
aspiraţia omenească a eternei reîntoarceri alungă răceala din universul uranian al poeziei emi -
nesciene, încălzeşte cu flacăra sufletului imensele spaţii stelare. Ea este aceea care dă dimensiunea
cosmică viziunilor şi înfiorarea calmă a singurătăţilor sale.

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor,
Până ce pier.

După un semn
Clătind catargele
Tremură largele 
Vase de lemn ;

Niște cetăți
Plutind pe marile
Și mișcătoarele
Pustietăți.

Stol de cocori
Apucă-ntinsele
Și necuprinsele
Drumuri de nori.

Zboară ce pot
Și-a lor întrecere
Vecinică trecere – 
Asta e tot...

Floare de crâng,
Astfel viețile
Și tinerețile
Trec și se stâng.

Orice noroc
Și-ntinde-aripele
Gonit de clipele
Stării pe loc.

Până nu mor
Pleacă-te îngere
La trista-mi plângere
Plină de-amor.

Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat?
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Mihai Màniut,iu
Răsfoind, pe la șaptesprezece-optsprezece ani, Caietele lui Paul Valéry, am dat peste o notă care

literalmente mi s-a înfipt în creier: „Luciditatea – acest Eden arid”. De ce mi-am repetat-o de atunci
de sute de ori? Ca asumare tacită a ceea ce sunt – sau a ceea ce nu aș vrea să fiu? Ca pe o consimțire
ori ca pe un avertisment? Cei lucizi sunt oare cei care știu să poarte lupta cu demonul, ori,
dimpotrivă, demonul lucidității, în creație, e unul dintre cei mai periculoși agenți ai abandonului?
Nu știu nici azi... dar gândul că luciditatea e un Eden arid mă urmărește în continuare. 

În anul trei, la IATC București, ca student la regie teatru, am montat Oedip salvat de Radu Stanca.
Și, mai în glumă, mai în serios, am tot citat una din replici: „Toate lucrurile lumii au două fețe”. Fapt
e că, după aceea, în nenumărate împrejurări − dintre cele mai diverse – unele jucăușe, altele
dramatice și tensionate, viața mi-a dovedit că așa este. Da, toate lucrurile lumii au două fețe. Dublul
face parte din structura vizibilă și invizibilă a lumii.

Ardian Christian Kycyku
Printre multe versuri și expresii despre care marele liric albanez Lasgush Poradeci (1899?-1987)

ar fi spus ”Nici eu n-o puteam scrie mai bine” îmi amintesc deseori versurile altui liric albanez, Frederik
Rreshpja (1940-2006):

”... beau singur și spun: prietenii nu vin,
atunci cine mă va trăda?”

Radu-Ilarion Munteanu
„Zeiţa celor patru vânturi te salute, îndrăzneţ navigator! 
Ea te însoțeșe în toate drumurile tale, cu veşnica ei nelinişte şi nu-ţi cere credinţă oarbă. 
Ci numai să te gândeşti uneori la e şi s-o adori întotdeauna”. 

(Leonida Neamţu, Frumuseţea pietrei nevăzute)

Lucia Verona
Karel Capek: „Criticul este cel care spune cum ar scrie el cartea pe care ai scris-o tu - dacă ar fi în

stare.”
George Bernard Shaw: „Cine poate, face. Cine nu, îi învață pe alții.”
William Shakespeare: „Să-i ucidem pe toți avocații!” (Henric al VI-lea, partea a II-a)
„Ce dezmăț, ce dezmăț! Numai războaie și curvăsărie! Nimic altceva nu prinde la public.”
(Troilus și Cresida)
„Din vise-avem făptura plămădită
Şi scurta viaţă ne-o-mpresoară somnul.” (Furtuna)
„Nu-mi place să privesc nepricepuții
Cum strică rostul artei bâjbâind.” (Vis de-o noapte-n miezul verii)
„Lunaticul, îndrăgostitul și poetul
Au cam același fel de rătăcire. ” (Vis de-o noapte-n miezul verii)
Traducerile din Shakespeare din ediția Opere, coordonator George Volceanov.

Adrian Lesenciuc 
Textul memorabil pe care îl am în minte nu se rezumă la o entitate textuală distinctă. Nu mă

opresc la o strofă sau la o secvență literară anume – memoria mea de scurtă durată funcționează
suficient de prost încât să suplinesc refrenul unei sâcâitoare referințe cu memoria de durată medie,
presupunând focalizarea pe idei –, ci la întreaga operă, coerentă și capabilă să realizeze mutații în
mintea mea, a lui Jorge Luis Borges. Această continuă raportare la o reorganizare borgesiană a
conținuturilor m-a împinsă să scriu Cartea de apă ca pandant la Cartea de nisip și să motivez scrierea
ei astfel: „Textul acesta s-a născut la o regăsire. Am recitit din Borges şi am rămas uluit cât de mult
semănăm (ce înseamnă relativitatea punctelor de vedere!). Dar am uitat că Borges, odată citit,
pătrunde în tine şi te schimbă radical. Şi dacă m-am regăsit în Borges este doar pentru că Borges
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s-a ascuns în mine. Citind o pagină din Borges cum – zicea el – citesc oamenii din anul două mii,
Borges descoperă în el literatura anului două mii. Borges speriat de Borges, ca-n oglinzile paralele,
se priveşte trăind mai autentic în Borges care îl citeşte, peste decenii, pe Borges. Unde sunt eu în
această ecuaţie? Nu exist, cum nici Coleridge n-a existat vreodată, atât timp cât Kublai Khan a durat,
din piatră şi vers, aceeaşi realitate. Nu exist pentru că aici e locul întâlnirii tale, cititorule, cu Borges.
Pe care îl modifică, îl recreează texte pe care niciodată nu le-a scris, ele fiind deja scrise prin el. Şi mai,
e, cum aţi văzut, locul întâlnirii lui Borges cu Borges. E, dacă vreţi, o fasciculă a catalogului Bibliotecii
din Babel. O fasciculă neînregistrată, dar ordonând cu rigoare, cu minuţie, un univers ireal şi real
deopotrivă, tocmai prin ruptura de reprezentarea fidelă. Un univers în care Borges îşi devine sieşi
contemporan printr-un salt de decenii. Şi care prin tine, cititorule, va face saltul peste un alt timp.
Căci Borges nu se scaldă mereu în aceeaşi apă, ci Borges e râul ce mereu alte ape lasă să scalde
trupul unui personaj colectiv cu numele Borges”. În jurul aceluiași Borges se învârte, ca în jurul
călugărului Jorge de Burgos din Numele trandafirului al lui Umberto Eco, inspirat de prozatorul
argentinian orb, și în romanul Limbile vântului, în care personajul central e ciobanul Gheorghe
Borghescu. În jurul aceluiași Borges, care nu s-a infiltrat cu un text care să sune sâcâitor în minte, ci
ca o rețea de idei, se învârt subiecte, teme, poziții din aproape tot ce am scris.

George Volceanov
Răspunsul meu la această anchetă literară vine, în mod inevitabil, dinspre universul pieselor

shakespeariene. Ar fi, mai întâi, un citat drag și mentorului meu, Leon Levițchi, o învățătură pe care
am aplicat-o în întreaga mea carieră didactică: „There is some soul of goodness in things evil, / If we
observingly distill it out.” Am îndurat multe umilințe ca elev (din ciclul primar până în ultimul an de
liceu), fiindcă, mărturisesc, eram dat dracu’ și eram foarte abil în a-mi câștiga antipatia „profilor”.
Când am ajuns de partea cealaltă a baricadei, am avut grijă să-mi apropii toți studenții, până la
urmă, chiar și cei mai neînzestrați, leneși sau obraznici pot fi aduși pe linia de plutire și integrați în
societate – trebuie doar să știi cum să-i iei și să le dibui grăunța aia de omenie despre care ne
vorbește Henric al V-lea în piesa Marelui Will.

După ce am vizionat de șapte ori Eduard al III-lea, n-avea cum să nu-mi rămână în minte și replica
marelui Caramitru dată lui Marcelo Cobzariu în deschiderea spectacolului: „Robert d’Artois, deși
ești exilat,/ Din țara ta de baștină, din Franța,/ Rămâi același mare senior,/ Căci noi te vom numi
conte de Richmond.” Zbang! Și uite-așa începe Războiul de o Sută de Ani!

Închei cu un citat memorabil care a făcut carieră în cultura engleză – la concurență cu
„To be or not to be” – „Cover her face; mine eyes dazzle: she died young” din Ducesa de Amalfi

de John Webster.

Alexandru Jurcan
„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată:
Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi”

dar și

„Pe mine/Mie redă-mă!”
EMINESCU

Miruna Dràghici
Fragmentul meu favorit este o mică poezie din primul volum al trilogiei „Stăpânul inelelor”, al

maestrului genului fantastic, J.R.R. Tolkien. O redau aici în traducerea oferită de editura Rao, 1999,
dar și varianta originală, în limba engleză, cea care este cel mai bine întipărită în sufletul meu:

Nu-i aur tot ce strălucește
Nu toți sunt rătăciți în viață
Ce-i tare nu se învechește
Și rădăcini adânci nu-ngheață.

All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.
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Cenușa-ncinge foc deodată
Lumini iau umbrele la goană
Ca nou tăișul rupt se-arată,
Și regi, cei fără de coroană.

Luând cunoștință cu opera lui Tolkien încă din copilărie, în mintea mea, aceste versuri au crescut
în înțeles de-a lungul timpului, asemeni unei flori prețioase ce-și dezvăluie treptat frumusețea și
bogăția corolei.

Marele scriitor și lingvist britanic, eminent specialist în literatură medievală (profesor la Oxford),
un adevărat creator modern de mitologie, ne oferă în „Ghicitoarea lui Pas Mare” o adevărată cheie
de interpretare (deși încifrată, la rândul ei!) pentru parcursul ontologic al personajelor principale
din trilogie și nu numai.

Pentru cei care cunosc în detaliu biografia marelui scriitor este ușor de înțeles că faimosul vers
„Not all those who wander are lost” (pe care eu l-aș traduce „Nu toți cei ce rătăcesc sunt pierduți”)
este atât o profesiune de credință, cât și o referire la propria sa viață, extinzându-se, într-un dialog
literar și spiritual, către toți cititorii săi care au un anumit fel de parcurs în viață.

Într-o adevărată tradiție a scrierilor inițiatice, Tolkien se folosește de o simbolistică de inspirație
medievală, chiar arthuriană aș zice, pe alocuri: în legenda regelui briton întâlnim ținutul pustiit, care
la Tolkien devine sabia frântă, copacul lumii, cu ale sale rădăcini rezistente la asaltul vicisitudinilor
insidioase, alături de simbolistica alchimică a aurului și a focului, ca instrument al transformării
spirituale și al vindecării lumii, prin intermediul intervenției regelui ascuns, care se va revela la
momentul potrivit. Personajele care ilustrează cel mai bine acest fragment sunt Aragorn (Pas Mare),
Frodo și vrăjitorul Gandalf, fiecare dintre aceștia urmând calea rătăcitorului, a celui liber de
constrângerile unui mod de viață fix și rigid, a celui ce-și asumă riscurile și costul social al unei astfel
de căi, dar care, mai presus de orice, își păstrează propria identitate axiologică. Angajați cu tărie în
urmărirea unor scopuri de înaltă ținută morală, țeluri care pentru profani rămân, de cele mai multe
ori, de neînțeles, astfel de personaje/persoane sunt cele care văd și înțeleg țesătura socială și de
evenimente cu o privire de ansamblu, comprehensivă, încercând să intervină și să contribuie în
mod lucid, direcționat și rațional la mersul roților lumii. Pentru astfel de indivizi, călătoria prin viață
este prilej de inițiere a sinelui interior dar și de construcție exterioară conștientă, în marele mers al
lumii, în care fiecare ființă are rolul și locul său. Iar dacă stau să mă gândesc bine, chiar și Buddha a
fost... doar un rătăcitor, nu-i așa?

Dinu  Grigorescu
„Curat murdar” și „Eu pentru cine votez?”

Florina Zaharia
Textul memorabil. Textul inimii

Când am fost întrebată de cât timp scriu, am avut cel mai simplu și spontan răspuns: de când
am făcut rost de pixuri. Completarea prezentului ar fi: de când mă hrănesc cu alte texte, cu o
literatură care ține de cald, de foame și de sete, de când scriitorii și textele lor au devenit pentru
mine un teritoriu al normalității. Iată una dintre paginile normalității din inima mea: „Îmi smulg de
la gât o mână ce mă sufocă. Și îmi dau seama atunci că tocmai mâna mea, cea care smulgea de la
gât mâna ce mă sufoca, îmi aruncase deja un laț în jurul gâtului cu același gest cu care mă elibera.
Inlătur prudent coarda și aproape că mă strâng de gât cu propriile mâini” (Pessoa, Cartea neliniștirii).

Mă răscolește enorm acest text pentru că mă explică atât de concret încât toate teritoriile mele
interioare și exterioare care se ocupă cu scrisul și cititul sunt dezarmate.

E ca atunci când rămâi tâmp, cu privirea în gol dar respiri încă, și viața ta continuă aparent la fel.
Și duci mai departe luptele de zi cu zi, îți iei doza de sens din lucrurile mărunte și pui esență în ceea
ce te pasionează. Apoi încerci să înțelegi emoțiile și să le lași să îți traseze un soi de adevăr care să
îți arate drumul. Acel drum către textele salvatoare sau revelatoare. Sau memorabile. Care schimbă
mentalități. Și vieți. Acea lume scrisă care va dăinui. Textele memorabile sunt cele care imaginează
pagini între gândire și simțire, între suflet și conștiință, între oboseala fizică și oboseala emoției,
între realitatea cuvântului care învinge uneori realitatea din jur. Și închei tot cu o apoftegmă
memorabilă, marca Pessoa: „dacă ar putea să gândească, inima s-ar opri”. Dar nu s-ar opri din scris.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king.
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Gabriel Burlacu
În îndelungata mea carieră de cititor atent al literaturii române și străine, este neîndoios faptul

că pe cortex mi-au rămas imprimate multe secvențe de text literar care mi-au plăcut și pe care le-
am reținut. Pe primele locuri se află, tot neîndoios, marii clasici: Caragiale, Creangă, Eminescu cu
operele lor. Și pentru că e musai să și exemplific, l-aș cita pe Slavici cu a sa Moară cu noroc în care
mama Anei, soția lui Ghiță, îi spune acestuia: „Omul trebuie să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă
e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit“. Altfel spus, în sens larg, omul în viață este
bine să se călăuzească după principii morale, să fie echilibrat și cumpătat.

Gela Enea
Desigur că într-o viață de cititor descoperi atât de multe universuri în care te pierzi, cu bună

știință, o vreme. Și atât de mulți scriitori care te fascinează sau îți dau fiori. Întrebarea însă vizează
o singură operă (strofă/fragment). De aceea, mă voi opri la drama Iona de Marin Sorescu, autor
pentru care eu am un adevărat cult și pe care am avut bucuria să-l cunosc în adolescență, la o
lansare de carte, organizată la librăria Cartea Rusă din Craiova, librărie dispărută de mult timp.
Cred că opțiunea mea se leagă și de faptul că nu doar am citit, repetitiv, piesa, dar am și văzut-o
pe scena Teatrului Național ce poartă numele autorului, rolul lui Iona fiind interpretat de
inegalabilul Ilie Gheorghe.Da, îmi revine în minte secvența scrisorii, din Actul III, aud vocea
profundă a actorului, mi-l imaginez pe Marin Sorescu în momentele când a creat această dramă,
despre care mărturisește : 

„Știu numai că am vrut să scriu ceva despre un om singur, nemaipomenit de singur.”
Iată și fragmentul care este un fel de strigăt al acelui om nemaipomenit de singur:
„ -Dacă ar fi vreo sticlă goală pe aici, aș scrie un bilețel, l-aș pune înăuntru și l-aș lansa pe mare.
- Mamă -aș scrie- mi s-a întâmplat o mare nenorocire.
- Mai naște-mă o dată!
- Prima viață nu prea mi-a ieșit ea. Cui nu i se-ntâmplă să nu poată trăi după pofta inimii? Dar

poate a doua oară...
- Și dacă nu a doua oară, poate a treia oară. Și dacă nici a treia, poate a patra oară. Poate a zecea

oară. Tu nu te speria numai dintr-atâta și naște-mă mereu.
- Ne scapă mereu câte ceva în viață, de aceea trebuie să ne naștem mereu.”
Cine nu și-ar dori să se mai nască, măcar o dată, ca să îndrepte ce a greșit, ca să-nțeleagă la
timpul potrivit ceea ce a-nțeles prea târziu?!

Florica Bud
Viața… între corzi

- O, timpule, te-oprește !
Alphonse de Lamartine

Îmi vine în minte o expresie școlărească arhicunoscută, „matematică pură”. Îmi place afirmația
lui Kant referitoare la acest termen: „… la baza matematicii pure trebuie să stea o intuiție pură
oarecare, în care ea își poate reprezenta sau construi, toate conceptele sale in concreto și totuși a
priori” (Immanuel Kant „Prolegomene”, Editura științifică și enciclopedică, București, 1987). Dar, când
repet cu voce tare, de mai multe ori, „matematică pură”, începe să îmi sune ciudat alăturarea celor
două cuvinte. Adjectivul „pur” mi se pare poetic, iar matematica… impurificată de oftaturile atâtor
generații de elevi înspăimântați. Este apoetică în ciuda faptului că, măcar: ”Un trandafir…”, cel al
poetului Gheorghe Grigurcu, „învață matematică”. Chiar dacă am iubit cândva această materie, ea
rămâne un munte greu de accesat. Doar un dascăl bun, pe care eu l-am avut, poate să te ajute să îi
deschizi ușa. Îi voi rămâne în veci recunoscătoare profesorului, - despre care nu știu dacă era
absolvent de matematică „pură” ori de matematică-fizică, cum erau unii dascăli pe vremuri - dar și
materiei în sine ale cărei instrumente de lucru, cifrele, îmi făceau scrisul cât de cât citeț.
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Pentru că doamna dirigintă era profesoară de franceză, o profesoară îndrăgostită de lirica
franceză, am urmat-o:

„O, timpule, te-oprește ! 
Și voi, grăbite ore.
Lăsați al vostru zbor;
Cruțați pe-aceia ce voiesc să se adore
Tot timpul vieții lor !” (Alphonse de Lamartine). 

Și pentru că ne-a dat voie să ne jucăm, construcția mea liceana a fost: - O timpule! Oprește
zborul acestor clipe / ce prea grăbit își trec fiorul/ soptește-le că-n urma lor/ vom ști iubi, vom ști
clădi, vom ști învinge!

În adolescență și în tinerețe mă scotea din sărite expresia: Trăieşte clipa! (Carpe diem, Horațiu).
În coconul meu, traduceam expresia astfel: trăiește clipa cum se nimerește și cu cine se nimerește.
Mi se părea că este un îndemn vulgar, superficial, sinistru , chiar de prost gust. Anii au trecut și brusc
am avut revelația pe care, poate, a avut-o fiecare pământean la un moment dat.

Adică aceea clipă despre care vorbește Horațiu este chiar viața fiecăruia dintre noi; atât de bine
exprimată de Omar Khayyam în poezia: Trăiește-ți clipa!

„Viaţa se grăbeşte, rapidă caravană.
Opreşte-te şi-ncearcă să-ţi faci intensă clipa.
Nu mă-ntrista şi astăzi, făptură diafana,
Mai toarnă-mi vin! Amurgul m-atinge cu aripa...
Bea vin! În el găsi-vei Viaţa-fără-moarte.
Pierduta tinereţe din nou ţi-o va reda,
Divinul timp al rozei şi-al inimii curate!
Trăieşte-ţi clipa dată! Căci clipa-i viaţa ta.”

Tot în adolescență declamam pompos:
„O, deşertăciune a deşertăciunilor! Totul este deşertăciune.” (Solomon).

Între timp mi-am dat seama că, dacă toții oamenii ar fi acceptat zicerea „mot á mot”, lumea s-ar
afla tot în Orânduirea Comunei Primitive. Nu spun că învățătura nu are miez, dar, chiar dacă viața
poate fi deșertăciune, noi trebuie să ne luptăm cu ea. Atunci când, după fiecare dintre noi rămâne
ceva, putem spune că nu am trăit deșertic. Și, pentru că trebuie să revenim pe Pământ în realitatea
noastră, voi încheia, citându-l pe Mihai Eminescu: „Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna
pe ei, / Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei…”. Versurile rămân actuale, ne place ori nu!

Petre Ioan Cret,u
Răspuns telegrafic:

„Ceea ce este mai departe de mine, fiind mai aproape de mine, tu se numește”

Nichita Stănescu - Lupta lui Iacob cu îngerul sau despre ideea de „tu”

Vasile Poenaru
Nimeni nu este același mereu
Dar asta e altă poveste
E altă poveste și este
O tristă poveste.

Și cine se naște  târziu,
O, cât mai târziu,
Acela e veșnicul viu.
Dar asta e altă poveste.

Tiberiu utan

I sat upon the shore
Fishing, with the arid plain behind me
Shall I at least set my lands in order?
London Bridge is falling down falling down falling down
Poi s’ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon—O swallow swallow
Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie
These fragments I have shored against my ruins
Why then Ile fit you. Hieronymo’s mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih

T. S. eliot
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Adrian Costache
În școală primară, în clasa a IV-a, învățătorul, care fuse prizonier la ruși ani buni, mi-a cerut într-o

zi  să învăț un text de Mihai Eminescu pentru serbarea de sfârșit de an... Am învățat , eu am ales ,
fără un motiv anume,  „La steaua”... Mai târziu, în școală primară - clasa a II-a - mi-am „terorizat”
nepotul cu „La steaua” . Dar nu cu toată poezia, ci cu: „Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie/
Era pe când nu s—a zărit/ Azi o vedem și nu e; / Tot astfel când al nostru dor/ Pieri în noapte-
adâncă,/ Lumina stinsului amor/ Ne urmărește încă”...

Adică mă urmărește încă!...

Paul Sârbu
Borne lirice

Această temă ,,ușoară, de vară”, nu mi se pare deloc facilă. Nu e deloc ușor ,,să culegi” de pe
întreg firmamentul câteva din cele mai strălucitoare versuri, care să se și încadreze în limita
eterică de ,,semne și spații”... Ca să nu mă expun cârcotelilor, precizez încă de la început că
strofele (în diferite traduceri) sunt redate din memorie (încă o dată se va dovedi că ,,uitarea e
omenească”) și nu respectă topica originală (aceasta fiind mai degrabă un ritm interior al
selecționerului).

Referitor la secțiunea din ,,Anabasis”, mărturisesc că aceasta este ușor ajustată, permutată,
însăilată de mine, din motive mnemonice - memoria mea comodă, ,,de vară”, care se relaxează, la
soare, pe un șezlong al lui Procust, fiind singura vinovată de această malformație lirică!...

,,Și trebuie să spunem
puținele noastre cuvinte
pentru că, mâine, sufletul
își înălță pânzele!” (Ghiorghios Seferis)

*
,,Simt cum dragostea ei
îmi colorează cuvintele.
Voi face din cuvintele mele un colier infinit!” (Pablo Neruda)

*
,,Chiar când memoria mea ostenită,
asemeni tramvaielor de la miezul nopții,
va opri doar în stațiile principale,
nu te voi uita!” (Ismail Kadare)

*
,,O femeie asemenea focului(...)
cântecul mi s-a aprins de la ea și ea s-a dus de la mine
cum pleacă flacăra de pe tăciuni așa s-a dus ea spre păduri noi...” (Ezra Pound)

*
„Copilă
tu subjugj inima bărbatului
fără să știi!...
Îți va fi singura lampă
în apus!” (Edith Sodergran)
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*
„Primește-mă în cortul tău și,
de afli în mine greșeală,
să fiu izgonită!
de nu, să merg sub cort
alături de urcior,
să merg goală
și, mută, te voi sluji
sub copacul rămuros al vinelor mele!

Primește-mă în cortul tău
căci știu să ies
înainte de zori,
fără a deștepta
nici țârâitul greierilor,
nici steaua cea verde,
nici lătratul câinilor din mahala!

Primește-mă în cortul tău și,
credincioasă,
tovarăș al colțului tău de mormânt
multă vreme mă vei priveghea!...” 
(,,Anabasis”- Saint John Perse)

*
„Vei înțelege: noaptea suie deasupra casei
un soare rece, ucigaș, lumina lui vânătă
cade cu rafale de grindină,
peste acoperiș,
o auzim numai noi, o vedem numai noi,
altfel, de ce crezi că ieșim în fiecare dimineață
pe drum clătinîndu-ne, cu ochii halucinați,
cu cearcăne mari cât cearșafurile?!
crezi că bem tot timpul?
de asta ne ocoliți?”
(...)
,,Pentru că ochii tăi sunt mari și nu privesc în lumea asta,
pentru asta te-am iubit atât de mult,
pentru că de la fereastra lor nu s-a uitat
nimeni niciodată-n lumea asta!” (Ioan Es. Pop)

*
„Când nu mai ai nici măcar
această unică putere, de a scrie
pe țărmurile vântului,
când nu mai nici măcar

puterea de a scrie
că nu mai ai putere (...)
ce va rămâne din tine altceva
decât ceea ce nu ai fi scris niciodată?” (Guy Allix)

*
„erau sfeșnice în întuneric,
stele rătăcitoare în noapte
ce străluceau în bezna fără de lumină a vieții,
faruri ale limanurilor
neclintite de furtună
arătând tuturor cum să se ferească
de valurile patimilor!” 
(Nil Ascetul, sec. V. d. Hr., Muntele Sinai)

*
,,Noaptea peste pământul nins
nu e decât un câine
cu dungi negre și albe.
Luna e limba lui pe care o scoate din când în când,
stelele îi sunt dinții sticloși.
Și iată că acest câine,

un câine slobozit de iarnă,
un câine care dă vigilent târcoale caselor,
folosindu-se de vântul de miază-zi,
latră a pustiu
pentru a ne trezi din somnul nostru liniștit!
Mă văd silit să deschid poarta,
îi spun supărat să plece-
e un protest împotriva nopții negre-
cară-te odată de aici!
Numai că noaptea nu mă ia în seamă
și câinele pământușui nins
întârzie ca de obicei,
urletele lui se țin lanț multă vreme
până când adorm extenuat
și-n visul meu văd florile primăverii!” 
(Poet chinez, nu-mi amintesc numele!)

*
„Privește, a și-nceput amurgul!
Plin de fiori, sub stele tomnatice,
an de an, capul se înclină tot mai adânc!

(...) Ochii de aur ai începutului,
Îndelungata răbdare a sfârșitului!... (Georg Trakl)

*
În final, fără a mă considera la înălțimea celor de mai sus,

îndrăznesc să mă laud cu două scurte poeme scrise în
noaptea comunistă (în prima fiind vorba de mașina de scris a
școlii, căreia milițianul de la post îi lua mereu caracterele,
amenințându-mă, în cea de a doua, despre economia de
curent electric (din vremuri apuse care încep să răsară din
nou!), căci nu aveam lumină în casă, în mijlocul iernii, în Deltă-
îmi făcusem chiar un acumulator cu acid sulfuric (care emana
un miros înțepător, letal!) cu un beculeț de lanternă (care se
ardea repede)!

„Disperat
ies afară, în pragul casei,
și apăs pe claviatura cerului-
stelele,
la această mașină de scris-
singura care nu poate fi considerată
un corp delict!
îmi dactilografiez poemele!”
(...)
„Dincolo de speranță
îmi era de ajuns
o lopată de zăpadă

pe masa de lucru
la lumina căreia
să scriu un poem!”
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Lucian Vasiliu
Am ales nu una, ci trei strofe eminesciene.
Vorba germanilor lui Goethe: Alles guten Dinge sind drei! (Toate lucrurile bune sunt trei!)

Cu mâine zilele-ți adaogi,
Cu ieri viața ta o scazi
Și ai cu toate astea-n față
De-a pururi ziua cea de azi.

Când unul trece, altul vine
În astă lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El și răsare undeva.

Se pare cum că alte valuri
Cobor mereu pe-același vad,
Se pare cum că-i altă toamnă.
Ci-n veci același frunze cad (…)

Menut,� Maximinian
Jocul lui rebreanu, sărbătorile lui Coşbuc şi credinţa lui Moş Tănase

Întotdeauna am fost fascinat de lumea satului năsăudean pe care am promovat-o prin cărţile
mele, adunând poveşti de la oamenii din cele mai izolate cătune. Mereu citesc, cu drag, secvenţele
ilustrate atât de frumos de Liviu Rebreanu despre jocul străbun care reprezintă mai mult decât ritual,
un mod de oglindire a satului şi a viaţii acestuia. Jocul someşean a fost descris amănunţit în romanul
Ion, a cărui fir epic începe într-o zi de duminică, în care toți locuitorii satului Pripas (Prislop) se află
adunați la hora tradițională. Nu lipsesc nici fruntașii satului, care cinstesc cu prezența lor sărbătoarea.

De tropotele jucătorilor se hurducă pământul. Zecile de perechi bat someşana cu atâta pasiune că
potcoavele flăcăilor scapără scântei, poalele fetelor se bolbocesc, iar colbul de pe jos se învâltoreşte, se
aşază în straturi groase pe feţele brăzdate de sudoare, luminate de oboseală şi de mulţumire. ... flăcăii
se îndârjesc, îşi înfloresc jocul, trec fetele pe sub mână, le dau drumul să se învârtească singure, ţopăie
pe loc ridicând tălpile, îşi ciocnesc zgomotos călcâiele, îşi plesnesc tureacii cizmelor cu palmele năduşite...

( Liviu Rebreanu, Ion, Ed. Litera, Bucureşti, 2001, p. 16)

Apoi, nu este  Înviere la care să nu includ, în textele mele, sau să nu recit în discursuri poezia „La
Paşti” de George Coşbuc: „Și cât e de frumos în sat! / Creștinii vin tăcuți din vale / Și doi de se-ntâlnesc
în cale / Își zic: Hristos a înviat! / Și râde-atâta sărbătoare / Din chipul lor cel ars de soare”.  Şi mai am
mereu ca exemplu de bun român pe ţăranul liber din Bichigiu, înrudit cu familia preoţilor Coşbuc
din Hordou, strămoşii poetului George Coşbuc, Tănase Tudoran, ce în 1763, pe platoul Mocirla din
Salva, este frânt cu roata pentru neclintire în faţa stăpânirii străine. O baladă păstrată până astăzi
arată influenţa pe care o avea bătrânul Tănase Todoran asupra maselor de români: „Sub un deal cu
stejăriş,/ Lângă Salva pe-un podiș,/ Într-o zi de primavară/ Granicerii se-adunară,/ Jurământul să-l
depună/ C-apoi toate or merge strună/ Steagul când l-au ridicat,/ Un bătrân a-nacălecat,/ Moş
Tănase Todoran,/ Nenfricatul bichigean/ În vârstă de ani o sută/ Şi-aceea de mult trecută;/ Iese-n faţa
lor călare/ Şi rosteşte-o cuvântare:/ Steagu-aiesta-i mincinos/ Slobozâţi puştile jos/ Şi-apoi iar le ridicaţi/
Şi spre domni să le-ndreptaţi./ Nu vă dați feciori cătane,/ Că-ți purta păduchi cu coarne,/ Asta v-o spune
de-un an,/ Moșul vostru Todoran./ În mormânt de m-or băga,/ Nu mă las de legea mea/ Asta-i legea lui
Hristos,/ Slobazâţi puştile jos./ …/ De la-nalta-mpărăţie/ O venit o comnisâie,/ Şi pe mulţi îi judecară/
Fiecare cum să piară./ Numa moşu Todoran,/ Nenfricatu Bichigean,/ El s-o sfârşit tras pe roată,/ Plâns
şi azi de lumea toată;/ Lângă Salva pe ”mocirlă”/ Şi codru-i plânge de milă./ Todoran când o murit/
Soarele n-o strălucit,/ Nici luna n-o luminat,/ Stelele s-o-ntunecat”. Tănase Todoran, “neînfricatul
ardelean”, este trecut acum în rândul sfinţilor, în calendar.  

E normal pentru mine, ca trăitor pe aceleaşi meleaguri cu aceşti promotori ai esenţelor
tradiţionale şi spirituale ale ţinutului grăniceresc, să-i citesc, să-i citez şi să-i port la inimă,
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minunându-mă de modul în care au ştiut să zugrăvească lumea plină de frumuseţi din mijlocul
căreia s-au ridicat, devenind nume ale literaturii sau să stea neclintiţi ca români demni, în faţa morţii,
cum a făcut-o Moş Tănase !

Olimpiu Nus,felean
și literatura proastă poate produce delicii de lectură

Memoria mea este plină de strofe, de secvențe de text literar, de… citate. Doar trăiesc literar.
Deși nu mă laud cu o memorie fabuloasă. Aș zice că e mai mult selectivă. Cînd citesc ceva, lucrez
cu sublinieri sau note - făcute cu creionul sau pixul - și nu-mi încarc memoria cu lucruri importante,
dar nu imediat necesare. Nu am, să zic așa, memoria profesorilor de modă veche, pe care îi prețuiesc.
În mod firesc, din copilărie ne rămîn în minte versuri memorabile, cunoscute multora. Dar, de prin
liceu, încă îmi mai răsună în minte, nici nu știu de ce, versurile „Vestalelor, numai o noapte de fericire
vă mai cer”, sau : „Orice durere să-nceteze, şi poezia să vorbească.” din Noapte de mai, de Alexandru
Macedonski, poezie pe care, pe atunci, am învățat-o pe de rost. Viața ne învață în cele din urmă că
poezia poate să vorbească și… în durere. Și aici rămîne însă, rege, versul „Nu credeam să-nvăț a
muri vreodată”, al lui Eminescu, uimitor mereu, versul, ca și poetul, o „învățătură uimită”, dacă mă pot
exprima așa, acest vers, plin de înțeles, dar situat mai presus de înțeles, așezat acolo, într-o izbîndă
absolută a poeziei. Și alături de acest vers, într-o rezonanță, „Se bate miezul nopții în clopotul de-
aramă”, osmotic, între subiectivitate și obiectivitate, reflexiv fără limite, reflexiv și mai presus de
rațional. Nu-l poți cuprinde doar cu rațiunea. Nici doar cu „rațiunea poetică”!... Ca balsam poetic, se
menține întrebarea retorică a lui Rilke „Cine, dacă-aş striga, m-ar auzi din cetele îngerilor?” Grea-i
viețuirea între cetele îngerilor. Dar aici, în mundan, cine, daca-aș vorbi despre poezie, m-ar auzi
dintre cetele… ascultătorilor? Oh, ce atrocitate, ce cădere în derizoriu, întrebarea mea! Și mai vin,
din proză, scena finală din Pădurea spînzuraților, de Liviu Rebreanu, sau Andrei Bolkonsky, rănit pe
cîmpul de luptă, din Război și pace de Tolstoi.

Auzite, însă, se fac și lucruri mai puțin mîngîitoare pentru inimă. Precum versurile caduce, cu un
tîlc ciudat, de rostogolit prin răstălmăciri. Mi-a rămas în memorie Th. Neculuță, „comentat” de
Topârceanu în Noapte de mai (în oglindă parodică la „Noaptea” lui Macedonski?...): „Sărman cizmar!/
Ce demon te-a ursit să stai/ Pe trepiedul tău barbar,/ În noaptea limpede de mai?...// O, cum ai
răscula norodul, / «Sărmana plebe care-asudă»,/ Ai da nebun cu calapodul/ În rînduiala asta crudă!”
Sau arta poetică a lui Mihai Beniuc. „Cînd voi izbi o dată eu cu barda,/ Această stîncă are să se crape/
Și va țîșni din ea șuvoi de ape!/ Băieți, aceasta este arta!” Arta făcută cu barda!...

Ce fapt/ act teribil este să mergi cu plaja de lecturi de la Neculuță la Rilke! O plajă, cum să-i zic?,
concomitentă, dublă, suprapusă, chiar dacă la dimensiuni diferite. Nici nu știi dacă e bine sau e rău,
dacă e de bine sau de rău. E o forjare a sensibilității, o întărire a acesteia, dar și un proces de poluare.
Poluarea literară nu-i mai puțin nocivă decît poluarea cu substanțe ce atacă firea naturii. S-a obișnuit
corpul literar cu ea? Au fost niște ceasuri de lectură risipite? S-a obișnuit corpul lectorului/ „corpul
de lectură” cu noxele unor delicii vinovate? Căci, hélas!, și literatura proastă poate produce delicii de
lectură, precum ascultarea unor anecdote licențioase într-un cerc de prieteni, care nu pot fi lansate
în spațiul public.

Iacob Florea
Multe sunt „strofele” care îmi dau târcoale în zilele caniculare, dar și în cele mai ploioase. Sau

chiar răcoroase de-a binelea. Între toate însă tronează nestingherit Cogito-ul lui Bacovia: Mi-am
realizat/ Toate profețiile politice./ Sunt fericit.../ Frumos/ Este cerul/ Senin, sau mânios./ Un aforism
celebru/ Te face să trăiești.../ Nu-i mâini,/ Nici azi,/ Nici ieri, -/Timpul...

Cât privește „secvența de text literar” pe care mi-o amintesc cel mai des, m-aș opri la o povestire
a lui H. Melville. Billy Budd, gabierul (O povestire văzută din interior). Mă întorc la ea de fiecare dată ca
să-i regăsesc strania frumusețe, dar și misterul. Pentru că de fiecare dată, ca în cazul tuturor lucrurilor
de bună calitate, misterul se adâncește. Și, într-un mod ciudat, nu resimt niciun fel de frustrare, ci
dimpotrivă. Sunt cidățenii pe care, îmi închipui, le trăiește fiecare cititor în preajma textelor pe care
le admiră. Pentru o minimă coerență, dar și pentru minimul meu confort, voi risca un mic rezumat.
Drama se petrece în 1797 pe un vas al flotei britanice. Protagoniștii sunt Billy Budd, un tânăr matelot
de o candoare angelică, John Claggart, subofițer plin de invidie și răutate, Edward Farifax Vere,
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comandantul vasului, onest și exact în aplicarea regulamentelor. Acuzat pe nedrept de complot de
către Claggart, Billy Budd îl lovește mortal pe calomniator. Căpitanul se vede nevoit să improvizeze
o curte marțială care-l judecă și-l condamnă pe Billy Budd la spînzurătoare. Deși nu crede în vinovăția
tânărului, căpitanul își face datoria cu rigurozitate. Simplificând nepermis de mult, povestea lui Billy
Budd a fost privită ca o luptă dintre bine și rău. O bătălie dintre inocență și forțele răului. Iată un
scurt fragment din textul antologic al Melville:

„Ultimele pregătiri legate de persoana condamnatului fiind făcute în grabă, prin grija a doi dintre
oamenii șefului de echipaj, execuția deveni iminentă. Billy stătea în picioare, cu fața spre pupa. În
clipa supremă, cuvintele sale – singurele sale cuvinte, rostite fără niciun defect de vorbire – fură
acestea: Dumnezeu să-l binecuvânteze pe căpitanul Vere! Aceste cuvinte, atât de neașteptate pe buzele
unui om cu ștreangul de gât (un om condamnat formal pentru trădare își trimitea binecuvântarea
spre careul de onoare de la pupa) – aveste cuvinte, rostite cu glasul limpede-melodios al unei păsări
cântătoare în clipa când își ia zborul de pe-o creangă, avură un efect formidabil, sporit și mai mult
de frumusețea tânărului marinar, spiritualizată parcă de dureroasele încercări prin care trecuse în
ultima vreme.

- Dumnezeu să-l binecuvânteze pe căpitanul Vere! răspunse într-un glas, ca un involuntar ecou,
mulțimea marinarilor străbătuți parcă de-un curent electric. Și totuși, în clipa aceea, desigur că numai
Billy era prezent în inimile lor, așa cum era prezent în ochii lor.

La aceste cuvinte, al căror ecou spontan le făcuse să răsune cu atâta putere, căpitanul Vere
rămase nemișcat, țeapăn ca o pușcă în rastelul unui armurier – fie datorită stoicei sale stăpâniri de
sine, fie din pricina unei paralizii de moment provocată de șocul emoției.”

Ramona Müller
Oamenii au moduri și ritmuri diferite de trăire și exprimare. Există sigur câteva laitmotive sau o

nevoie acută pentru care memoria noastră păstrează anumite strofe sau o secvență de text în care
cuvintele nu expiră, deci conținutul lor nu are un termen de valabilitate exact. Atunci când simțurile
stau la pândă, în funcție de bagajul de cunoștințe și experiențe al individului, ele capătă puterea
afectivă de pătrundere și potrivesc anume cuvintele pe calapodul personalității fiecăruia. Simpla
rostire a unui pasaj literar îți aduce aminte de un episod trăit cândva sau de o lume lăuntrică.
Cuvintele uneori se așază în noi. Alteori pleacă spre alte depărtări împreună cu întâmplările. Pe unele
chiar le dai de o parte în mod voit. 

În vacanța de vară a anului 1985, la trecerea din clasa a IX-a în clasa a X-a, după consumarea
bibliografiei obligatorii am descoperit Viața pe un peron, de Octavian Paler. Tatăl meu avea o
bibliotecă sigilată cu trei lacăte și fișe de împrumut pentru colegii care veneau să îi ceară câte o carte.
Multe dintre volume în vremea comunismului erau luate din librării pe sub mână. O avere, la propriu
și la figurat. Decalogul așteptării m-a impresionat. L-am învățat pe de rost! Păstrez și acum pe foile
îngălbenite de vreme, scrise caligrafic cele 10 porunci ale peronului, din care:

A cincea poruncă: Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa. A şasea
poruncă: Repetă că nu există pustiu. Există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim.

Din punctul meu de vedere sintetizează o realitate concretă și introspectivă. 
Dar până unde se poate împinge un anumit lucru sau/și sensul unei fraze? Spațiul mental al unei

persoane se dezvoltă direct proporțional cu sistemul de înțelesuri derivat din lectură profundă și
din formarea unui limbaj necesar. În actul creației sunt de acord cu folosirea unei exprimări simple,
pentru că trebuie să te adresezi pe limba oamenilor pentru a fi înțeles. Toruși, consider că observațiile
subtile ridică ștafeta și încorporează condiția originalității. În acest sens, pentru mine un etalon
stimulativ îl reprezintă Joc secund, de Ion Barbu. 
Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,
Intrată prin oglindă în mântuit azur,
Tăind pe înecarea cirezilor agreste,
În grupurile apei, un joc secund, mai pur.

Nadir latent! Poetul ridică însumarea
De harfe resfirate ce-n zbor invers le pierzi
Şi cântec istoveşte: ascuns, cum numai marea
Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

Fie că e vorba de un destin oglindit în sine sau de o mărturie lirică, marca distinctivă este
împletirea dintre simplitate și inovație. 
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De cealaltă parte mintea mea refuză să rețină și condamnă superficialul. Pentru unii
autosuficienți, dimensiunile superlative sunt dintre cele mai modeste, formate doar din cuvinte
emoționante și poate, sonore. Un exemplu de Așa NU! este Ioana Conduraru:

Am așteptat pe căi de dor
O șoaptă înflorită-n zâmbet.
Tu, erai veșnic călător, 
Eu, visuri împleteam pe umblet. 

La urma urmei, cuvintele pecetluite în soartă ne conturează de multe ori spațiul, sufletul și
valoarea. 

Constantin Iftime
Poezia e un mijloc de a te sustrage tiraniei unor stări primare, inexplicabile, greu de suportat.

Când eram copil, desigur, natura din jur, din acel sat minunat, sălbatic, în care trăiam, îmi punea
mari probleme. Asociam natura cu violența celor din jur, copii sau maturi, țărani în mare parte.
Părinții mă protejau, frații, la fel. Dar existau o mulțime de lucruri care îmi scăpau. Mi-l aduc aminte
pe tata cum recita, în felul lui, mecanic, dar și încântat de vorbele oarecum străine lui, în iernile pline
de întuneric, dușmănoase. Mecanica acelor versuri, ale lui Alecsandri, despre ierni primare, mă ajuta
să mă detașez de peisajul natural. Era și un anumit idilism care mă împingea în sus. Eram de partea
focului uriaș din sobe, de partea căldurii cuptorului bunicii, acelei atmosfere cu totul speciale care
se încropea în casele țărănești. Pe ferestruica minusculă, care dădea afară de pe cuptorul bunicii,
priveam troienele și mișcarea umbrelor din grădină, noaptea când uneori mă trezeam. De acolo
am zărit animalele fioroase ale nopților cu geruri crâncene. La versurile tatei, această stare creștea
în bogăție și forță.

Pot spune că instinctiv am simțit atunci forța poeziei. Expresivitatea imaginilor, dar și conținutul
unor stări, să le spun poetice, care se detașau și de realitatea aceea atât de amenințătoare, dar și de
ritmul artificial pe care tata îl urma, cu vocea lui sumețită, de copil întârziat, mi-a rămas în memorie.
A fost un prim pas în a simți poezia cum mă împinge pe o cale stranie, ușoară și sigură, de-a
cunoaște lumea. De a o numi și de a o integra în materia pe care psihicul acela proaspăt o țesea.

Mai târziu, prin anii grei ai adolescenței, când apar din senin stări și gânduri ciudate, bucăți de
lume meteoric căzute din cer, care nu ne aparțin în totalitate, dar vrem să ne aparțină, citeam în
fiecare dimineață câte un poem de Eminescu. Aveam o ediție frumoasă a operei poetice, o carte
groasă, solidă, cu note multe. Mă linișteau aceste lecturi de câteva minute. Bagajul de artificialitate
de tip romantic mă acomoda cu aventura culturală a literaturii. Eram deja obișnuit cu lectura,
practicam deja o lectură diversă. Eram abonat prin clasa a 7-a la revista „Luceafărul” și „Secolul XX”,
citeam „România literară” de la biblioteca comunală. Dar farmecul poeziei lui Eminescu – o
umanitate s-ar spune cu adâncime, numită atât de precis –, depășea aceste lecturi, care îmi cereau
un efort destul de  mare. Era, cred că îmi spuneam, un efort de ucenic în atelierele culturii. La vremea
aceea publicistica literară exagera prin aglomerări de cuvinte cu circuit redus, multe neologisme,
de idei abstracte. Poate complexul neputinței de a adera la cercurile vii ale literaturii din afară îi
făcea pe scriitori să exagereze astfel. Au urmat acomodările cu poezia mare. De la noi sau de afară.
Niciodată nu am simțit o tresărire mai mare în raport cu poezia ca atunci când am citit primele
versuri din Dante („Nel mezzo del cammin di nostra via/ mi ritrovai per una selva obscura”). Acele
stări, de o agerime ca a nebuniei, prindeau volum. Simțirea prindea mușchi. Veneau într-un ritm care
îmi convenea cel mai mult. Și cu vârsta, și cu ceea ce urma să fac. Mecanica aceea a poeziei care mă
făcea să mă detașez de trăiri intense, ca să și gândesc, sigur, la ceea ce mă obseda pe mine, a primit
ceva în plus. Versul lui Dante, care spune că, deodată, la mijlocul drumului vieții, m-am trezit rătăcit
într-o pădure întunecoasă, mi-a rămas și acum ca imagine a poeziei în manifestarea ei deplină,
plăcută, dar fructuoasă.

Numeau calea mea, întunericul pe care urma să-l înfrunt. Pot spune că de la acel vers – sigur,
însoțit de celelalte care descriu călătoria acelui spirit atât de actual, ca pe o „comedie”, pe o scenă
care implică joc – pot trăi sentimentul că mă mișc liber în lumea asta artificioasă a culturii, că pot
face orice lucru nou, pe măsura a ceea ce vreau sau intenționez, privind în urmă, la o tradiție
îngrozitor de vie și de bogată, și înainte, hohotind de plăcere,  împăcat.
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Horia Gârbea (inițiatorul anchetei)

Am o memorie bună, știu zeci de poezii și fragmente de proză pe dinafară. Deși am
inițiat ancheta, nu mă pot opri să răspund eu însumi. Nu pot uita primele versuri pe care
le-am învățat pe dinafară în copilărie: „...Dar cînd știu c-o să vă-nghețe/ Iarna mizerabilă/
Mă cuprinde o tristețe/ Iremediabilă”. Topârceanu e cel mai memorabil dintre noi. Alături
de Nichita Stănescu: „A mai venit și-un inorog străveziu,/ foarte stîngaci, foarte livid,/
locuia într-un viitor arămiu/ cu vedere la vid”. Și de Bacovia: ”Barbar cînta femeia-aceea”.
Din Shakespeare nu pot uita nici în somn versurile lui Macbeth: „To-morrow, and to-
morrow, and to-morrow,/ Creeps in this petty pace from day to day”, pe care le-am tradus:
„Dar mîine și cu mîine și cu mîine/ mereu se tîrîie din zi în zi/ (Spre ultimul cuvînt din
cartea vremii)”. Dar cea mai tulburătoare replică din Shakespeare, peste „To be or not to
be”, este pentru mine a lui Aufidius, referitoare la marele său rival, Coriolanus: „Virtuțile
sînt doar interpretări” („So our Vertue,/Lie in th’interpretation time”). 

La vîrsta pe care o am, e firesc să-mi amintesc strofa lui Cezar Baltag: „Ține-mă, pămînt
cu iarbă/ că vrea umbra să mă soarbă,/ călător, rătăcitor,/ azi fecior/ mîine ulcior”.

Din proză mă obsedează începuturi de roman. Între ele, mai adînc în simplitatea lui: 
„Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas.” (Camus, L’Étranger).  

La polul opus, am în minte un repertoriu indimenticabil de aberații: „Nu de moarte mă
cutremur, ci de veșnicia ei”. „Timpule, oprește-ți zborul/ se prăvale compresorul!”, „Venea
o nimfă depărtîndu-se spre mare” etc. La fel de ridicolă, încît devine de neuitat în
muzicalitatea ei elaborată, îmi pare strofa: „Par Saint-Gille,/ Viens-nous-en,/ Mon agile/
Alezan;/ Viens, écoute,/ Par la route,/ Voir la joute/ Du roi Jean.” Victor Hugo, hélas! Și
totuși mi s-a înșurubat în memorie precum „Les sanglots/ longs/ des violons/ de
l’automne” sau „Sous le pont Mirabeau/ coule la Seine/ et nos amours”. O prostie
memorabilă nu e un semn de geniu?

Dumitru Ungureanu
Cel mai des repet versurile lui Eminescu din Scrisoarea I:

„La început, pe cînd ființă nu era, nici neființă,
Pe cînd totul era lipsă de viață și voință,
Cînd nu s-ascundea nimica, deși tot era ascuns,
Cînd, pătruns de sine însuși, odihnea cel nepătruns,
Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă?
N-a fost minte pricepută și nici cine s-o priceapă
Căci era un întuneric ca o mare făr' de-o rază
Dar nici de văzut nu fuse, și nici ochi care s-o vază;
Umbra celor nefăcute nu-ncepuse a se desface
Căci, în sine împăcată, stăpînea eterna pace...”

Dacă n-am citat corect, este dovada că am reprodus din memorie, 
nu din pagina tipărită...

���
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Liviu Franga
Texte imposibil de uitat

Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este,
Lume ce gîndea în basme și vorbea în poezii,
O, te văd, te-aud, te cuget, tînără și dulce veste
Dintr’un cer cu alte stele, cu-alte raiuri, cu alți zei.

Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste,
Intrată prin oglindă în mântuit azur,
Tăind pe înecarea cirezilor agreste,
În grupurile apei, un joc secund, mai pur.

Nadir latent! Poetul ridică însumarea 
De harfe resfirate ce-n sbor invers le pierzi
Și cântec istovește: ascuns, cum numai marea,
Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

Daţi-mi voie! Termin îndată! Mai am două vorbe de zis. (zgomotul tace.) Iată dar opinia mea. (în
supremă luptă cu oboseala care-l biruie.) Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc!
Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo,
şi anume în punctele... esenţiale... Din această dilemă nu puteţi ieşi... Am zis!

Ca o(rice) melodie, indiferent de zona ei de proveniență – din muzica de operă, din cea
simfonică sau de cameră, din muzica instrumentală, din muzica ”ușoară” sau din nenumăratele,
variatele și divergentele înfățișări, caleidoscopice, ale ”muzicii” mai mult sau mai puțin actuale
(de la pop la rock și de la jazz, blues, folk și country la hip-hop, într-un periplu de aproximativ
jumătate de secol) –, și literatura, prin textele ei individuale, cu care intrăm în contact de-a lungul
vieții, începînd din frageda copilărie, ocupă memoria sensibilă, chiar afectivă, a fiecăruia dintre noi.

Pe măsură ce înaintarea în vîrstă – de la adolescență, de pildă, la deplina maturitate – lasă
urme tot mai adînci, iar educația școlar-universitară devine o amintire frumoasă, fără linii aspre,
înlocuită (sau nu!) de auto-cunoaștere și auto-educație, pe fundalul unei formări intelectual-
profesionale continue (de tipul învățării de-a lungul vieții: ”cît trăiești, înveți”, în formularea
anglo-saxonă lifelong learning și franceză formation continue), apar, reapar și rămîn – pentru
mult timp, dacă nu pentru toată viața –, fixate în memoria noastră (una prin excelență selectivă,
care poate sau nu să aibă la bază criterii emoțional-sensibile) și o serie de texte literare sau
similare ori asimilate cu acestea. Ele își fac apariția, la un moment dat, din străfundurile memoriei
noastre culturale și încep să ne viziteze și frecventeze o perioadă oarecare, mai lungă sau mai
scurtă. După care, în mod (cel puțin aparent) inexplicabil, pot dispărea, ca și cum n-ar fi existat
vreodată. Dar, în aceeași manieră, pot să reapară, cînd nici nu te aștepți, și, cum spuneam, să
dispară la fel, totul cu o periodicitate aleatorie și inexpli cabilă, pînă la extincția definitivă a
memoriei și a rememorării.

1. Primul meu contact cu Antichitatea clasică s-a datorat nu orelor de latină din clasa a IX-a (nu
am avut privilegiul de a începe latina cu clasa a VIII-a sau, ca mai recent, cu a VII-a), nici orelor de
istorie sau de literatură universală, din aceeași clasă a IX-a, în anii ’60, respectiv ‘70, ai unor atît de
îndepărtate decenii din cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Primul meu contact școlar cu
Antichitatea clasică, simțită ca vîrstă a omenirii, cu grecii și romanii care au populat-o și au
construit-o, s-a întîmplat mai tîrziu și la o altă disciplină decît cea sau cele la care ne-am fi așteptat.
S-a întîmplat la ora de română, în trimestrul al doilea al clasei a X-a. Atunci l-am studiat, mai mult
sau mai puțin sistematic, pe Eminescu. Prin Eminescu, deci pe o cale complet indirectă, am ajuns,
din prezent(ul școlar), înapoi, la Antichitate.

De ce tocmai aceste versuri eminesciene mi-au rămas în minte, și nu doar ca licean sau
student, ci pentru toată viața? Pentru că, aici, se află cea mai exactă și cea mai corectă – din punct
de vedere științific – definiție poetică  a Antichității greco-romane, din câte există. Totodată, și
cea mai completă. 

Romanticul poet român oferă Antichității clasice, greco-romane, imaginea sintetică – și,
totodată, panoramică (multum in paruo): 

a) unei lumi (nu doar a unei vîrste istorice), vie odinioară, însă nu moartă azi (de vreme ce
această lume continuă să fie ”tînără”, chiar dacă ea este ”pierdută în noaptea unei lumi ce nu mai
este”: în sensul că nu o mai vedem, astăzi, ca acum mii de ani – precum ”steaua care-a răsărit” –,
dar ea, lumea-ideal, există în continuare, în tiparele ființiale ale lumii cosmice); 

b) unei lumi ideale, incomparabil superioare ontologic oricărei alteia, inclusiv celei din prezent
sau din trecutul apropiat (”ideal”, primul cuvînt al versului, al strofei și al poemului); o lume ideală,
situată în transcendent (”dintr-un cer”);
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c) unei lumi pentru care modul de a gîndi și modul de a vorbi s-au dovedit – comparînd cu
evoluțiaulterioarăasocietățiiomenești–unicateirepetabile:căcinuamaiapărutniciodată,după
”pierderea” acestui ”ideal”, o altă lume, în care gîndul să ia forma mitului (”basme”), iar cuvîntul să
se întruchipeze numai în ritmuri poetice (”poezii”).

2. Pesteaproximativdoianișcolari,ajungîndînultimaclasădeliceu,amfăcutcunoștințăcuun
poet bizar. Bizar, pentru mine, elevul din clasa finală a secției de uman, cum se spunea pe atunci,
dintr-un liceu reputat al Capitalei, pentru că, eu unul, mă refugiasem, de-a dreptul, de oroarea
(declaratăpermanentdemine,cuoriceocazie,publicșiiconoclast)numitămatematică(dădeam,
încă, teză la acea disciplină în clasa a XII-a, la doar o oră pe săptămînă!) și continuam să dau bir cu
fugițiidinfațatăvăluguluimateriiloraferente,fizicăși,maiales,chimie.Completbizarpentrumine,
mai ales pentru că, scriind eu atunci și devorînd poezie și proză și participînd la tot felul de
concursuridecreațieșiolimpiadedeliteraturăromână,aveamsăaflu, tocmai laorelederomână,
căpoetulîncauză,autoralunorritmuri(Dupămelci)șicristalepoeticeunicat(dinciclulJocsecund),
era,defapt,unilustru...matematician,înplusșiprofesor,inițialdeliceu,ulteriorlaUniversitate. Mai
mult decît atît, era și autorul unor teorii absolut originale din domeniul matematic al geometriei
(singurulaccesibilunuiviitorlatinist-clasicist,camine),domeniuunde,pînăastăzi,sevorbeștede
spațiileBarbilian. Or, acestea aparțineau și vor aparține, pentru totdeauna, poetuluiIonBarbu.

Atuncișimultăvremedupăaceeadisjunse,celedouăipostazealeaceluiașicreatorsînt,pentru
mine,celdeastăzi,nudoarcomplementare.Sînt identice, fiecareînoglindaceleilalte.Poeziaeste
adîncul unei creste. Ea separă, matematic și fizic, întocmai ca o oglindă, azurul tangibilului
contingentde joculsecund,ascuns,dingrupurileapei.Acelaestecînteculpoeziei,pecareîl istovește
o ființă altfel decît în mod curent sacră: Poetul.

3. Tot liceul, în același an în care îl descoperisem pe Eminescu cel adăpat la izvoarele
clasicismului antic, dar într-un alt trimestru, m-a făcut să nu pot uita vreodată gustul – devenit o
pasiunenestinsă–pentruteatruîngeneral,pentrucelromânescșiistoric(darnunumai...), înmod
special. Piese jucate pe scena ”Naționalului” bucureștean sau a Teatrelor Bulandra și Nottara, a
TeatruluiMic(șiaceluiFoarteMic,maitîrziu)văzusemînainteșiaveamsămaivăd,caelevșistudent,
multe.Darmi-aurămasînmintemaicuseamăpieseleluiAlecsandri,cualuinemuritoarevreodată
CoanaChirița, înparalelcuFîntînaBlanduziei,apoiromanticulRăzvanalluiHasdeu,îndrăgostitde
ofatalăVidra,Delavrancea,undeCalboreanuaveasă-l întrupezemagistralși inegalabilpeȘtefan
al Apusului de soare, Al. Davila, în continuarea seriei voievozilor din tulburatul Ev Mediu al Țărilor
Române, pînă la capodoperele (cvasi-) contemporanilor Mihail Sebastian, Gheorghe Ciprian,
Tudor Mușatescu, Mihnea Gheorghiu, Ion Băieșu, Aurel Baranga sau Marin Sorescu. Teatru peste
teatru, construcții textuale și viziuni regizorale extrem de diverse, poliedrice, puneri în scenă,
scenografii, decoruri, interpretări și jocuri actoricești excepționale, o avere artistică națională, pe
care doar pelicula unor înregistrări radio și televizate le mai păstrează, astăzi, vii, întregi sau în
parte...

Peste toți și peste toate, Ion Luca Caragiale a reușit, grație unui geniu dramaturgic și literar de
care contemporanii nu au fost pe deplin conștienți – dată fiind, cred, și proximitatea cu Eminescu
și Creangă (în primul rînd) –, să ofere nemurire paginilor de teatru românesc, savuros ilustrate, cu
precădere, de faimoasa causticitate, îmbibată de un umor pe cît de imperturbabil, pe atît de
irezistibil, a replicilor diverselor personaje. Între ele, cea lui Farfuridi din O scrisoare pierdută
(identificabilăînactulIII,scenaI)mi-arămaspentrutotdeaunaînmintecaunapogeualabsurdului
logicelementar.Amputea-osintetiza,conceptualizînd,înurmătoareaformădisjunctivă:sepoate
admite fie o schimbare neschimbată, fie o neschimbare schimbată. Obiectul de referință îl
reprezintă ”Constituțiunea” și ”Legea Electorală”, la pachet. Să se revizuiască ele – deci, ”să se
schimbe” –, dar fără a schimba ceva, sau să nu se revizuiască, deci ”să nu se schimbe”, dar să se
schimbe ”pe ici pe colo” (unde, apoteotic din punct de vedere logic, ”pe ici pe colo” înseamnă
”părțile esențiale”)?

Aceastaesteșirămînehamletianaîntrebare,reformulatăcaragialian,aiciînmanierădilematică.
Și, cum conchide personajul, și aporetică pe deasupra.

Mă plimbam, în ultima clasă fiind și în ultima lună a primăverii, pe aleile purtătoare de vise ale
Cișmigiului învecinat cu liceul care a fost, în ceea ce mă privește, contrar părerii altor poeți (și nu
neînsemnați...),unparadis:esteadevărat,numaialtinerețiimele. Închiriam,înaintedeamădespărți
deparcșideliceu,obarcă, latarifdeelev(încă),doarpentruooră.Dîndleneșdinvîsle, îmitreceau
prinmintefrînturi: idealpierdutînnoapteauneilumicenumaieste...apoidinaceastădilemănuputeți
ieși... și din nou poezie: îngrupurileapei,unjocsecund,maipur.

Numaivîslesc,azi,demult,pentrucănumaiurcșinumaicobordinniciobarcă.PînășiCișmigiul
de odinioară, în acești ultimi ani de promisiuni mincinoase, a ajuns o paragină, chiar dacă rămîne
viu și verde în mintea mea și a noastră. În schimb, nealterate de toxicitatea și ”contagiozitatea”
vremurilor,cuvinteledinfrazeledemaisus–desigur,nucuexactitateaedițiilorfilologice,darfără
săseamesteceîntreele–s-ausăpatpentrutotdeauna,neșterse, înamintire.Șimăîntorc laaceste
cuvinte cu atîta drag, atunci cînd vreunul îmi răsare în minte și le trage pe celelalte după el.
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Oricărui rumân cu vârsta cu -
prinsă între șaptesprezece ani
și clipa morții, o ciorbă, ase zo -

nată eventual cu smântână și cu o îm-  
bietoare ciușcă (așa cum se zice, în mod
ciudat, și în molcomul Ardeal și prin Mol -
dova) pusă alături, nu poate face altceva
decât să-i lase gura apă, indiferent de
culoarea ochilor, de calitatea măselelor și
de puterea stomacului mai mult, mai pu -
țin sau deloc atins de gastrită. Bineînțeles,
în timp ce o înfulecă fie cu poftă fie cu
hămeseală, printre nelipsitele sorbituri și
exclamații de plăcere, își va da cu părerea
asupra produsului, va schimba rețete cu -
linare cu comesenii și va decide, suveran,
dacă prețul pe care urmează să-l plătească
este just sau nu, incluzând în acesta
ambientul, priveliștea, briza sărată a mării
sau vraja ei – toate acțiunile reprezentând
rațiuni de importanță capitală care să-i
dovedească inteligența, cultura, impor -
tanța și, de ce nu, greutatea pe acest pă- 
mânt. Cu emfază demnă de un judecător
aflat în prezidiu la Nürnberg va aminti
hohotind cum „desculții” dau prin Ma -
maia, așa cum informa amenințător-pre- 
venitor un articol de ziar, nu mai puțin de
douăzeci de lei pe o ciorbă la „împinge
tava” și cum în loc să se usuce de sete la
soare sunt uscați de prețurile la șezlonguri
– soartă pe care o și merită, întrucât omul
inteligent citește înainte, se informează și
acumulează astfel nu numai cunoștințe ci
și putere. Pentru că așa se spune, cunoaș -
terea înseamnă putere. Or, un alt articol
de ziar, unul pe care i-ar fi putut pica ochii
oricărui interesat, dezvăluia că pe litoralul
albanez șezlongul costă numai douăzeci
de lei (și chiar dacă îl rozi de foame, te
satură mai mult decât zeama chioară de
Mamaia), ciorba de pește este șaisprezece
lei iar berea, în mod încurajator, șase lei –
sume care adunate, până și grosier, nu
ajung să reprezinte echivalentul taxei
zilnice de parcare la Marea Neagră.

De partea a doua a mesei nu mai
vorbim, pentru că unii ar prefera să o sară
sau, mai degrabă, să o uite, așa cum alții,
cei închiși prin sanatorii ori mai rău, prin
camere capitonate, ajung să-și blocheze
amintirile sau să-și creeze alte realități în
care acestea să nu mai existe, să fie distor -
sionate și utilizate, în definitiv, pentru
crearea inclusiv a unui disconfort salvator
capabil să deveni rutină mângâietoare.
Însă, bineînțeles, după umplerea temei -
nică a burdihanului, un asemenea erudit,
dacă ar exista, cu siguranță s-ar îndrepta
cu pas greoi spre o binemeritată siestă pe
un șezlong de pe care să privească în voie
sirenele, cât mai inspirante, părându-i-se

normal ca dramul de cunoștințe etalat,
incontestabilul său savantlâc, să fie răs -
plătit cu o priveliște plină de, vorba unui
celebru influencer, țâțe și buci și piele fără
vergeturi, că de-aia mergem, de altfel, la
mare, indiferent că alegem Constanța,
nou descoperitele cotloane minunate ale
Albaniei sau alte destinații mai de dai
doamne.

Ca să nu fim învinuiți de vreo insolație
căpătată pe cine știe ce nisipuri fierbinți
așternute sub ceruri senine și ca să risipim
orice întrebări și confuzii care s-ar putea
naște până aici, ar trebui spus că în
demersul - lăudabil și înspăimântător
deopotrivă - de-a defini cultura unul
dintre primii pași a fost făcut de antro -
pologi, Edward Burnett Tylor afirmând în
cartea sa din 1871, Cultura primitivă, că
aceasta ar fi un „complex care include
cunoștințele, credința, arta, morala, legea,
obiceiurile și orice alte capacități și obi -
ceiuri dobândite de om ca membru al
societății”, adică, așa cum simplifică Mario
Vargas Llosa, „tot ceea ce un popor spune,
face, respinge sau adoră”. Pentru și mai
multă precizie, însă, ar trebui adăugat și
faptul că sociologii, într-un soi de act
revoluționar, și-au completat oarecum
premergătorii atrăgând atenția că din
cultură face parte, în același timp, și
incultura, numită în mod subversiv sau
ironic, cultură populară. Ca atare, orice
siestă făcută - musai după o ciorbă - în
fața valurilor, cu ochii în zare sau pe
trupuri dezgolite demne de a fi consi -
derate reîntrupări ale Venerei, poate fi
catalogată pe drept un act de cultură. Iar
sufletul se poate bucura liniștit, fără ca
mintea să-și mai ridice cine știe ce pro -
bleme. Pentru orice om ancorat în rea- 
litate lucrurile sunt clare, și numai nostal -
gicii sau șoarecii de bibliotecă, deveniți și
ei anacronici, mai ridică din când în când
câte o voce stinsă în pustiu, plângându-se,
ingenuu, că pe timpurile lor existau sis -
teme de irigare, sistem de învățământ,
respect pentru cultură – dar ce știau ei ce
e cu adevărat aia?! – și câte și mai câte alte

asemenea nostomanii, regrete, spleenuri
sau melancolii. Omul de azi, cel al mo -
mentului, atâta timp cât acceptă că în
vremurile noastre nu mai poate exista un
Leonardo da Vinci și nici un Pico della
Mirandola, își poate vedea tihnit de rela -
xarea meritată doar citind presa, liniștit să
vadă că lucrurile merg ca pe roate. Pro -
iectul de lege a educației, dacă va fi votat
cu prevederi aplicabile din 2027, coma -
sând într-o singură probă scrisă (eventual
grilă) limba română, matematica, științele
naturii, istoria și geografia, doar îi va per -
mite să spună sfătos și plin de supe- 
rioritate “pe vremea mea”. Un adevăr
incontestabil, pentru că vremurile se
schimbă, programele școlare se schimbă
și chiar modurile de examinare la un așa-
zis examen al maturității ajuns de râsul
curcilor se schimbă în funcție de nece -
sități, trecute fiind vremurile în care se
pretindea insidios că „partidul te vrea
prost”. În ziua de azi partidele, toate, își vor
copiii absolvenți – dovadă stă o știre care
anunță oarecum cu iz de fiere că în
sesiunea de admitere din iunie-iulie 2022
ultima medie de intrare într-un liceu din
județul Prahova a fost 3,34 – aproape
echivalentul lui pi. Și pentru că bacalau -
reatul s-ar trece, cu tot mai mici excepții,
absolvirea facultății ar deveni o forma -
litate, apoi doctoratele, indiferent de
soarta pe care o va avea Consiliul Național
de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certi -
ficatelor Universitare – alt scandal iscat de
rău-voitorii care nu au ce face cu timpul
lor pe timp de vară aprigă. Niște frustrați
care n-au bani de-o ciorbă sau nu și-au
putut folosi șezlongul nimerind pe plajă
în perioada în care ruga pentru ploaie a
Înalt Prea Sfințitului Teodosie, Arhiepis -
copul Tomisului, deja celebru, a fost as-  
cultată, de parcă pentru un concediu
reușit pe litoral trebuie să ceri prognoza
meteo și la biserică, propriului duhovnic.

Înclinația gratuită spre hedonism și
prețul pus pe propria persoană (nu pe
capul propriei persoane) ar putea fi ra -
țiunile pentru care, în vremurile pe care le
trăim nu de azi de ieri, atât înțeleptul cât și
prostul pot fi considerați, deopotrivă, per -
soane culte. Poate să mai fie vreo șansă cu
rugăciunile ridicate spre cer pentru cultu -
ra și limba română. Deși, dacă acestea
sunt făcute pe la Constanța pe drumul
dintre ciorbă și șezlong, s-ar putea să ne
trezim și cu limba română și cu adevărata
cultură înviate după aproxi mativ trei zile,
fără să li se fi cântat în mod explicit pro -
hodul.

Între ciorb[ 
§i §ezlong

răzVAn niculA
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Să continuăm analiza prozei lui Gabriel Chifu aprofun -
dând tema Răului în romanele sale și, mai cu seamă,
în Cartograful puterii, roman în care, așa cum vom

vedea, Răul cunoaște o nouă dimensiune.
Tema Răului este prezentă în întreaga literatură a lumii. Mai

mult, diferitele forme de expresie a creației, de-a lungul timpului,
de la muzică la dans, de la pictură la sculptură, au redat această
temă în grade diferite, din a căror succesiune putem obține o
înțelegere aprofundată a ideii de Rău și a evoluției acesteia,
urmând cursul unduitor al istoriei mentalităților.

În imaginarul popular românesc, Răul este unul concret, care
poate fi numit, chemat, văzut, întâlnit dar și amăgit, „prins în
capcană”, păcălit. Răul, departe de a fi o idee, un principiu, este o
ființă monstruoasă, antropomorfă dar cu atribute animalice, sigur,
reminescențe ale imaginarului păgân, reverberații ale vechilor
mituri. „Învrăjbitor al lumii”, cum îl numea Tudor
Pamfile, Răul este Dracul, însă are mai multe
apelative, întrucât exista credința că simpla rostire a
numelui său duce la apariția sa imediată – e vorba
aici despre o vreme în care omul și cuvintele pe care
le rostea erau încă investiți cu valențe după chipul
și asemănarea lui Dumnezeu, cel care a creat, s-au,
dacă vreți, a invocat, adică a chemat la viață, la
prezență, prin simpla rostire: „Și a zis Dumnezeu. «Să
fie lumină!» Și a fost lumină.” Din această cauză
Dracul, în popor, Diavolul ori Satana în rândul
clericilor, avea o puzderie de alte denumiri: unele
generice precum Ucigă-l Toaca, Ucigă-l Crucea,
Ducă-se pe Pustii, Necuratul, Spur catul, Nefârtatul,
altele mai specifice, distingând și ierarhizând,
Scaraoțchi, Samoilă, Sarsailă, Aghiuță, Michiduță,
Tartorul, Cel-din- baltă, altele specificând atribute
fizice, Slutul, Încornoratul, Tichiuță, Împie lițatul.
Atunci când nu e prezent în persoană, acesta are o armată de
servitori, adevărați dușmani ai omului, cum îi numea același Tudor
Pamfile, care îi fac lucrarea de învrăjbire a lumii: Joimărițele, Ielele,
Samca, Pocita, Pâca, Sperie torile, Mama-Pădurii, Strigoii, Moșul-
Codrului sau Murgilă, Miazănoapte și Zorilă. Legătura dintre drac
și femeie, izvorâtă din povestea biblică a căderii în păcat pricinuită
de Eva, prima femeie, cea din care toate celelalte descind, a
influențat puternic menta litățile și imaginarul creștin, fie el
popular sau cult, iar în cazul de față observăm că majoritatea
acestor ființe aflate sub stăpânirea diavolului sunt de genul
feminin. Din imaginarul popular dracul trece oarecum firesc în
literatura populară și în basmul cult. E suficient să privim înspre
Povestea lui Stan Pățitul pentru a observa că tranziția a fost una
cât se poate de firească. Preluat însă în proză, considerăm că
Dracul, ca personificare a răului, nu a fost un personaj exploatat
suficient, nedepășind o anumită formă de expresie – frustă,
folclorizantă, aureolată de culoare locală, arhaizantă, chiar dacă
forma literară se dorea una elevată. Este, în mod curios, o spe -
cificitate care „îngroapă”, în loc să uni versalizeze, spre deosebire de
maniera în care, e drept, contemporani, precum Orhan Pamuk,
Ismail Kadare, chiar Marguerite Yourcenar, reușesc să trateze teme
cu puternice accente locale, zonale, conferindu-le însă, prin
aceasta, universalitate și moder nitate. Nu s-a întâmplat în cazul

unor Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Vasile Voiculescu, Pavel
Dan și cu atât mai puțin Ion Luca Caragiale, dar nici în cazul
scriitorilor al căror univers literar este unul urban și la care satul,
natura, arhaicul, sunt umbra ce dă contur personajelor, ce
potențează evenimentele, precum Cezar Petrescu, nici în cazul
autorilor cu largă deschidere și recunoaștere universală, de la
Mircea Eliade la Mircea Cărtărescu. Dimpotrivă, când vine vorba
de exploatarea cu succes, atât de critică dar și de public, a temei
Răului „românesc” și a diferitelor forme în care acesta se
încarnează, de către scriitori străini e suficient exemplul lui Bram
Stoker și al lui Dracula pe care acesta, și nu altcineva, l-a făcut
celebru. Influența unor Edgar Allan Poe, Pierre Benoit sau Villiers
de L’Isle-Adam, sub a căror înrâurire s-au aflat, de bună seamă,
scriitorii noștri mai vechi, nu a fost una care să și ducă la reușite
autohtone. Despre înrăurirea unor autori precum Bram Stocker

sau, mai nou, George R. R. Martin, fără a intra în
zona de distopiilor propuse de diversele sub -
genuri ale SF-ului actual, nu poate fi vorba,
autorii noștri mai vechi și mai noi parând să fie
imuni la acestea dar, în același timp, incapabili de
a găsi o voce personală care să se impună și să
rămână în rândul valorilor autohtone și/sau
internaționale.

În romanele lui Gabriel Chifu, așa cum am
mai afirmat, Întunericul și corolarul său, Răul,
constituie mediul în care se desfășoară însăși
viața personajelor. Așa cum există ființe adaptate
la mediul acvatic sau la cel terestru, ființele lui
Gabriel Chifu sunt adaptate la traiul în întuneric,
fără să o știe, așa cum peștii, de ex, nu știu că au
nevoie de apă pentru a trăi. Nu este vorba de
întuneric în sensul nopții, prin urmare nu este
vorba de ființe nocturne, ci de întunecime, de

negru infernal, de rău. Ființele din romanele lui Gabriel Chifu,
atunci când e vorba de oameni, simt o extraordinară, imposibil
de numit lipsă, un gol imposibil de com pletat, cad pradă ororii
melancoliei, bănuind adevărul luminii, al unei alte lumi posibile,
mai bune, o lume restaurată, salvatoare pentru cei ce pot accede
la ea. Alte ființe care populează Întunericul gabrielit, îngeri sau
diavoli, au conști ința și siguranța deplină a existenței Luminii ca
reprezentantă a Adevărului și a Binelui. Între îngeri și diavoli se
poartă un război iar teritoriul în care se desfășoară acesta este
lumea, sufletele fiind prada de război. Dacă această realitate a
întunericului este suficientă în arhitectura multora din romanele
sale, în Cartograful puterii Gabriel Chifu realizează următorul pas,
unul firesc și riscant, acela al „încarnării” Răului. Riscant, deoarece
de atâtea ori înainte acest pas fie nu a fost deplin realizat, fie a fost
o realizare dezamăgitoare. Pivotând, ca marcă personală, în jurul
unui Calafat mitic, al unui fluviu dunărean demult transfigurat în
geografie simbolică, făcând din aceste elemente de biografie
personală mărci de referință și topos literar, Gabriel Chifu reușește
să nu eșueze în ceea ce constituie temerea de căpătâi a multor
autori români: balcanismul.

În cea de a treia parte a comentariului nostru vom vedea cum
reușește Gabriel Chifu acest lucru și cum construiește eroul prin
excelență negativ, diavolul.

Melancolia cu-al ei soare negru (II)
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Ce subiect alege Angelo Mitchie -
vici pentru volumul său de ese- 
uri! Ratarea (Farmecul vieților dis -

truse. Câteva reflecții despre ratare, Editura
Humanitas). A fi scriitor și a examina ratarea
este oarecum echivalent cu a vorbi de funie
în casa spînzuratului. Tudor Vianu, dacă nu
greșesc, spunea despre sine că este Vianu
din disperarea de a nu fi Goethe. Cu cît
autorii se nasc mai tîrziu față de fondarea
Romei sau vremea lui Pericle, cu atît sen -
timentul ratării crește în ei, mai exact le
apare, încă de la naștere, drept însăși con -
diția lor. A fi poet după Dante, dramaturg
după Sofocle și Shakespeare, filosof după
Platon – iată ceva ce sună a glumă și nu de
cel mai bun gust.

Faptul că scriitorii nu demobilizează
aruncînd uneltele de scris în fața acestor
modele ilustre, alături de care orice încer -
care este, cu mare probabilitate, un eșec,
are, pe lîngă aparența nebuniei, o anumită
măreție. Richard al III-lea, înconjurat din
toate părțile și blestemat de toate stafiile,
cere un cal nu ca să fugă, ci ca să lupte
eficient pînă la capăt. Găsim aici o dem -
nitate în raport cu sigura înfrîngere, prezisă
pe toate canalele. 

Autorul din care Angelo Mitchievici își
extrage majoritatea citatelor pe care le co -
mentează este Emil Cioran, scepticul ne- 
mîntuit, cu „gust bolnăvicios” (propria
opinie) pentru Tacit și Macbeth. Eseistul ia
din Cioran tot ce este mai aproape de
mizantropie, și cu referire la „infinitul ne -
gativ” al psihologiei naționale neconvertite
în eroism. Macbeth, pentru a veni la un
exemplu amănunțit de Angelo Mitchievici
în a șasea parte a operei sale, Macbeth sau
ratarea ca pierdere a sensului lumii, conver -
tește pe dos eroismul în ratare, manipulat
de sinistra sa soție. Chiar ea se îndoiește, din
start, de succesul lui Macbeth:

Ești thane de Glamis, Cawdor și apoi
Vei fi ce ai promis. Dar eu mă tem
De firea ta - prea înmuiată-n lapte
De-al omeniei, ca s-o iei pieptiș.
Vrei s-ajungi mare, ai ceva ambiț,
Dar nu cruzimea care-ar trebui. 

(I.5. trad. H.G.)

Dar Macbeth e un erou al faptei care și-
a cucerit titlurile, primele, prin luptă dreaptă

și vitejie: „El oțelul/ Îl vântură în ciuda sorții,
arma-i/ Dă fum de sângeroase hăcuiri./
Amant al gloriei, își croiește calea” (I.1.). El e
împlinit ca războinic și devine ratat ca rege,
hăituit de fantome, nu mai știe pe ce lume
e. Doar consoarta sa îi știe slăbiciunea:
laptele omeniei.

Într-o tabletă din cele „ale mizan tro -
pului”, G. Călinescu, care nu era deloc
mi zantrop și a virat rapid la „optimism” cînd
a fost cazul, scria, reiau ideea aproximativ,
că ratarea este imposibilitatea de a stabili
un obiectiv precis și a-l atinge cu mijloacele
care stau la îndemînă. El dădea exemplul
unui student mult întîrziat care voia să facă
o lucrare de licență „perfectă”, avea o ser -
vietă enormă plină cu fișe, disprețuia orice
altă lucrare, dar a sa nu se ivea deloc,
rămînea un proiect nebulos, exasperînd
profesorii. Acest personaj îl anticipa pe
domnul Grand din Ciuma lui Camus care,
din dorința perfecțiunii în scrierea unui
roman, nu putea trece de prima frază. Ne
putem întreba dacă ratatul suprem este
Grand, care nu depășește cea dintîi frază a
romanului, cea cu amazoana și iapa ei
alezană (roaibă, mai pe românește), sau
cutare „scriitoare” din cartierul meu, care a
scris opt romane în trei ani și, cînd mi le-a
dăruit, nu am putut trece de pagina 12 la
niciunul, încredințîndu-le fără remușcări

cutiei pentru „hîrtie curată” zisă „Recicleta”.
Deunăzi, al nouălea roman al ei a avut
aceeași soartă.

Mult mai departe de acești copii ai
nefericirii, Angelo Mitchievici ne demon -
strează că ratarea este infinit mai complexă.
Personajul lui G. Călinescu e un biet amator
al ratării, ca și Grand, față de atîția profe -
sioniști ai ei, unii pe deplin reușiți în viață.
Astfel sînt Jay Gatsby și Tom Buchanan, ba și
soția sa Daisy, iubita lui Gatsby, din Marele
Gatsby al lui J. Scott Fitzgerald, aleși de
eseist pentru reprezentativitatea lor. Ei sînt
bogați, nu trebuie să muncească, au vile,
mașini, Tom are și o amantă, cum Jay și
Daisy se au unul pe altul. Dar, vorba ro -
mânească e clară: „cînd e să se aleragă
praful…” Toți, în mod difuz, au conștiința
neîmplinirii lor. Mai ales Tom care a avut un
moment de glorie ca jucător de rugby, iar
după aceea, orice ar face, nu mai poate trăi
acel climax. Lui i s-ar potrivi întrebarea Vetei
Titircă din Caragiale : „De ce nu moare omul
cînd e fericit ?”

Angelo Mitchievici amănunțește toate
fețele ratării în cele 12 părți ale volumului
său, căci trebuie menționat: cele „cîteva
reflecții” umplu 350 de pagini. El gătește
subiectul la foc mic, una dintre operele
luate drept pildă fiindchiar La Grande Bouffe
(tradus Marea Crăpelniță, ar fi mers și Marele
Potol sau, eventual, Marea Îmbuibare), filmul
din 1973 al lui Marco Ferreri în care stră -
lucea Mastroiani. În fiecare parte a cărții,
autorul revine la Cioran, fiecare bucățică din
poliedrul imens al ratării poartă semnul și
vorbele lui Cioran. Căruia îi aparțin și patru
dintre moto-urile cărții, cel de-al cincilea
fiind al lui Nae Ionescu („Omul este singurul
animal care se poate rata”). S-ar putea glumi
în acest caz că Emi Cioran, adeptul sinuci -
derii și mizantropul absolut al condiției de
român, a continuat să (se) rateze și să
teoretizeze timp de 84 de ani, deci pînă la
adînci bătrîneți. La întrebarea „a fi sau a nu
fi?” a răspuns cu hotărîre: „a nu fi”, în timp ce
trăia pe săturate.

Cartea subtilă, rafinată, plină de obser -
vații orginale și de pesimism cioranian a lui
Angelo Mitchievici pe mine m-a interesat,
m-a reconfortat și m-a umplut de poftă de
trai. Viața – așa, distrusă – are gust !

Fe\ele e§ecului
HoriA GârbeA
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Situată la vârful anglisticii ro -
mânești, Pia Brînzeu ne-a dă -
ruit, de-a lungul timpului, o

lungă serie de discipoli eminenți, iar prin
opera ei scrisă a contribuit și la prestigiul
României în lume. Teza ei de doctorat, Dra-
matic Art and Technique in Othello, o lu-
crare de pionierat în domeniu – prin apli- 
carea analizei cibernetice la interpretarea
capodoperei shakespeariene – a avut un
impact extraordinar în studiile shakes -
peariene din lumea întreagă. Dar distinsa
anglistă nu s-a cantonat înlăuntrul unui
unic domeniu de interes, ci și-a lărgit per-
manent paleta preocupărilor, reinventân -
du-se și propunând noi și noi teme și
metode de abordare a textului literar. Se
numără printre inițiatorii studiilor feministe
și a celor dedicate reprezentării corpului
uman (cu precădere feminin) în literatură
sau relației dintre artele vizuale și literatură,
sintetizate în studiile despre ekphrasis. Pia
Brînzeu a surprins de fiecare dată prin ele-
mentele de noutate, originale, prezente în
scrierile sale, situate de fiecare dată dea-
supra reluărilor sau sintezelor servile atât
de frecvente în mediul academic de la noi
și de aiurea.

O asemenea contribuție originală la re-
ceptarea lui Shakespeare în România este
și Fantomele lui Shakespeare (Editura Uni-
versității de Vest, Timișoara, 2022), care
prezintă impactul operei shakespeariene
asupra romanului și teatrului anglofon (și
nu numai) al secolelor 20–21. Voluminoasa
monografie umple un imens gol cultural și
racordează cultura română la evoluțiile în-
registrate de literaturile și culturile occi-
dentale în procesul de receptare, adaptare,
rescriere a operei celui mai important scri-
i tor al lumii. O încercare anterioară de a
ilustra ubicuitatea lui Shakespeare în lite -
ratura universală ne dăduse John Gross în
After Shakespeare – Writing Inspired by the
World’s Greatest Author (După Shakespeare
– scrieri inspirate de cel mai mare autor al
lumii, Oxford University Press, 2002). Acolo,
pasaje captivante decupate din piese și ro-
mane inspirate de opera Bardului, frag-
mente de eseuri, studii, jurnale și scrisori,

poezii sau fragmente poetice, crochiuri es-
tetice, judecăți de valoare, confesiuni, frag-
mente de metaficțiuni biografice și tot felul
de texte literare derivate din lumea ficțio -
nală shakespeariană alcătuiesc un caleido-
scop fascinant, în care W. H. Auden, care
comentează și rescrie Furtuna, apare alături
de Feodor Dostoievski, Emily Dickinson,
Duke Ellington, Jean-Paul Sartre, Alfred
Dreyfus și Nelson Mandela sau Alexandre
Dumas, care, anticipându-l pe Sorescu,
susținea că, după Dumnezeu, Shakespeare
este cel mai mare creator.

Performanța Piei Brînzeu (cele două
volume însumând peste opt sute de pa -
gini) o depășește pe cea a lui Gross. Au-
toarea discută producția bogată de re scri- 
eri generate de douăsprezece piese din
canonul shakespearian: Richard al III-lea,
Îmblânzirea scorpiei, Richard al II-lea, Romeo
și Julieta, Vis de-o noapte-n miezul verii, Ne-
gustorul din Veneția, Hamlet, Macbeth, Othe -
llo, Regele Lear, Poveste de iarnă și Furtuna.
(...) Rescrierile analizate amănunțit includ
texte de teatru de Brecht, Beckett, Ionescu,
Stoppard, Bond etc. și romane ale secolelor
20–21 semnate de nume mari precum
Salman Rushdie, John Updike, Ian McEwan
sau exponente ale celui mai recent val fe -
minist (Marina Warner) etc. Citez din Intro-
ducerea Piei Brînzeu: „Până și celebra
edi tură londoneză Hogarth a considerat
oportun să aniverseze cele patru secole de
la moartea lui Shakespeare cu o comandă
făcută mai multor scriitori cunoscuți, ofe -
rindu-le spre rescriere Hamlet (Gillian
Flynn), Othello (Tracy Chevalier), Macbeth
(Jo Nesbø), Regele Lear (Edward St Aubyn),
Îmblânzirea scorpiei (Anne Tyler), Negus-
torul din Veneția (Howard Jacobson), Po -
veste de iarnă (Jeanette Winterson) și Fur- 
tuna (Margaret Atwood). Sunt, de fapt, pie -
sele cele mai des repovestite până acum
datorită acțiunii atractive, persona jelor cu -
noscute și frumuseții limbajului.”

Monografia Piei Brînzeu este profund
originală și am alăturat-o volumului apărut
la Oxford tocmai pentru a sublinia con-
tribuția originală a autoarei timișorene. Nu
e vorba, în cazul de față, de o simplă an-
tologie, ci de o cercetare exhaustivă, rezul-
tat al unei vaste documentări efectuate pe
paliere multiple (textele shakespeariene

originale și traducerile lor românești,
operele literare derivate din acestea, un
noian de exegeze shakespeariene și sur -
sele cri -tice secundare, extrem de bogate).
Se simte la Pia Brînzeu, dincolo de efortul
pe care e clădită această monografie, bu-
cu ria scrisului, plăcerea comunicării cu citi-
torul, vizibilă în discursul clar, coerent,
elegant, sobru și, în același timp, captivant.

Seria „fantomelor” este precedată de
un capitol introductiv ce propune mai mul -
te tipuri de taxonomie a „rescrierilor” inspi-
rate de Bard – un excelent punct de plecare
pentru tinerii cercetători dornici să apro-
fundeze ori să aducă la zi, în timp, acest
subiect. Iar rescrierile generate de cele
douăsprezece piese sunt precedate de tot
atâtea capitole introductive – sinteze cri -
tice de mare valoare dedicate pieselor cu
pricina, complementare, prin informație,
prefețelor din ediția Shakespeare (Tracus
Arte) și seriei de exegeze Shakespeare in-
terpretat de Papahagi.

Am reținut, cu ochiul specialistului,
exer cițiile de reinterpretare a istoriei (dis-
torsionate de Shakespeare și propaganda
di nastiei Tudor) în cazul pieselor Richard al
II-lea și Richard al III-lea; ca simplu cititor, am
învățat lucruri noi despre nume ilustre, pre-
cum Brecht și Ionesco, mi-am îmbogățit
cunoștințele de literatură universală prin -
tr-un prim contact cu nume demne de
reținut (sudanezul Tayeb Salih, brazilianul
Joaquim Maria Machado, americanii Chris -
topher Moore și Jane Smiley). Îmi permit să
am unele rezerve (de ordin estetic, lăsând
la o parte „agenda” autorilor) față de scrie -
rile lui Howard Jacobson, Tracy Chevalier,
Chris Adrian și Gloria Naylor, rezerve pe
alocuri împărtășite și de Pia Brînzeu sau ex-
egeții lor anglofoni. Și regret absența, din
lista operelor analizate, a romanului Pui de
cotoroanță de Margaret Atwood, consid-
erat de Jonathan Bate „cea mai bună re-
scriere a unui text shakespearian”.

Închei cu convingerea fermă că Fan-
tomele lui Shakespeare va înfrunta cu brio
trecerea timpului, rămânând o perenă lu-
crare de referință, aidoma Meridianelor
(1965) și Panoramei (1972) propuse, cu de -
cenii în urmă, unei alte generații de cititori,
de către un alt mare spirit enciclopedic al
culturii române (A. E. Baconsky).

Shakespeare reloaded 
GeorGe VolceAnoV
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Shakespeare se simte tot mai
bine în România! Pandemia a
limitat producțiile teatrale, au

fost afectate și reprezentațiile cu piesele
bardului, dar comentarea operei sale e
într-un moment fericit. După încheierea
seriei de 16 volume ale Operelor complet
retraduse de echipa coordonată de prof.
George Volceanov și din care am avut
onoarea să fac parte, coordonatorul edi -
ției a publicat două volume care s-au bu-
curat de multe aprecieri favorabile: Întoar-
cerea la Marele Will. Revizitarea canonului
shakespearian și Povestea unei ediții, de-
spre realizarea ediției încheiate și apărute
integral al Editura Tracus Arte. 

Aproape simultan cu încheierea Ope -
relor, a pornit o altă serie, de exegeză,
piesă cu piesă, sub semnătura lui Adrian
Papahagi, o faptă meritorie și semnalată
imediat ca atare încă de la aparția primu -
lui volum. Impresia favorabilă s-a conso- 
lidat cu fiecare nouă carte din seria de la
Polirom, cuprinzînd de regulă cîte două
piese grupate după tema lor. În cel mai
recent volum, eseistul se referă la două
piese „dificile” al lui Shakespeare, natura
acestora ca și multe dintre aspectele de
conținut fiind nelămurite, obiect de dis -
pute între cercetători. Acestea sînt, în
ordinea din volum, Troilus și Cresida, care a
beneficiat recent, în seria Opere de tra -
ducerea Luciei Verona și Timon din Atena,
tradusă de curînd de George Volceanov,
după ce anterior traducerea aparținuse lui
Dan Duțescu și Leon Levițchi (Shakespeare
interpretat de Adrian Papahagi. Troilus și
Cresida. Timon din Atena, Editura Polirom
2022). 

În mod justificat, Adrian Papahagi a
pus alături cele două piesa care, deși au
multe aspecte comice, în special din zona
grotescului și a comicului creat de situații
erotice și limbaj buruienos, sînt niște
drame ale urîciunii lumii și specei umane.
Autorul accentuează și exemplifică bogat
situarea dipticului dramatic (cu referire
explicită la Troilus) în „cel mai jos punct al
operei shakespeariene”, cu referire, desi -
gur, nu la valoarea textelor ci la umani- 
tatea putredă pe care, apreciază el, „nici
seva vitală a comediei, nici focul purifi -
cator al tragediei” nu o pot salva. 

Antieroii sînt peste tot, în frunte cu
Tersit pe care Shakespeare, cum arată
îndreptățit Adrian Papahagi în scoate mult
în față și îi oferă o partitură largă, față de
textul homeric și, în Timon, cu Apemantus.
Rămîne întrebarea dacă Timandra și Phry -
nia, tîrfe sadea, cu program, sînt mai rele
decît Cresida. Desigur, antierou perfect
este Timon însuși care „moare fără sens”,
așa cum de altfel a trăit și cum subliniază
exegetul. 

Într-un volum de dimensiuni relativ
mici, Adrian Papahagi a concentrat, ca și
în precedentele sale volume din serie,
multă erudiție și mult efort de interpre -
tare, cu ingeniozitate și formulări iscusite.
Promisiunea primelor volume este acum
o certitudine. Nu se poate face abstracție
în discutarea lui Shakespeare de seria
deslușirilor lui Adrian Papahagi.

Dacă profesorul clujean pornește de la
sursele lui Shakespeare spre textele lui,
cercetătoarea Pia Brînzeu, o veterană a
interpretării bardului, cu o operă impre -
sionantă în acest domeniu, pleacă de la
Shakespeare către cei care s-au lăsați ins -
pirați, seduși, provocați de acest centru
iradiant al canonului european (citatul e
emblematic). În cele două volume inti -
tulate Fantomele lui Shakespeare (Editura
Universității de Vest, Timișoara, 2022),
profesoara și eseista adună douăsprezece
piese ale elisabetanului și, la fiecare, se
referă la alte opere dramatice sau în proză
care își au sursa în acestea, remodelînd,
completînd, polemizînd cu ilustrele mo -
dele. 

Volume sînt masive, însumînd peste
800 de pagini. Fiecare dintre cele două -
sprezece piese la care se referă cunoscuta
exegetă a lui Shakespeare, își are locurile
ei de bîntuire, adică alte piese sau romane
care își au sursa evidentă în textele auto -
rului din Statford. Recordul îl deține – în
analizele Piei Brînzeu – Hamlet, cu șapte
creații „posedate” de duhul prințului da -
nez, de la Rosencrantz și Guildenstern sînt
morți de Tom Stoppard și Vărul Shakes -
peare de Marin Sorescu la Ian Mc Ewan (O
coajă de nucă). Ordinea capitolelor este
cea cronologică a scrierii pieselor lui Sha -
kespeare, de la Richard III la Furtuna.

Pia Brînzeu prezintă clar, cu multă
aplicație și subtilitate, felurile foarte dife -
rite în care s-a exercitat atracția fiecărei
piese dintre cele discutate, modul fertil în
care influența lui Shakespeare s-a distilat
în opere ale unor autori de primă impor -
tanță la rîndul lor: Brecht, Beckett, Eugen
Ionescu, Sorescu. Autoarea, deși volumele
sale au o vastă bibliografie și se referă la
multe creații care au ca punct de pornire
teatrul lui Shakespeare, nu cuprinde în
capitole decît o parte din bogatele urmări
ale acestuia. Așa de pildă, la Macbeth, sînt
alese, pentru comentarii mai ample, trei
revizitări ale piesei: Beckett (Come and Go),
Eugen Ionescu (Macbett) și Barbara Gar -
son (Mac Bird! – o piesă satirică, din anii
1960, netradusă la noi). Dar Pia Brînzeu
trece în revistă foarte multe creații tribu -
tare „piesei scoțiene”, pînă la recentul
roman, omonim acesteia, scris de Jo
Nesbø.

Efortul de documentare al autoarei în
parcurgerea și interpretarea operei dra -
ma tice a lui Shakespeare este un lucru
care îi poate ocupa unui critic întreaga
existență. Dar extinderea la (aproape) toți
continuatorii săi, pe diferite filiere este un
lucru care trezește oricărui cititor o deplin
justificată admirație. Trebuie amintite și
cele aproape o mie de note de subsol,
majoritatea fiind trimiteri bibliografice.

Consider că este foarte dificil de găsit,
așa cum izbutește autoarea, un ton simplu
și atractiv, deloc pedant, lipsit de rigi -
ditatea unei lecții și, în același timp, foarte
precis și înglobînd în text referințe atît de
bogate. Densitatea trimiterilor este excep -
țională și obligatorie. „Povestea” care
men ține atenția cititorului e condusă cu
multă abilitate. Adesea, criticul trebuie să
rezume cîte o operă derivată din Othello
sau Richard al II-lea, ale căror fantome o
stărînesc. De fiecare dată, Pia Brînzeu
alege soluții concentrate și elocvente,
pentru ca necunoscătorii scrierilor res -
pective să le înțeleagă și să priceapă
apropierea (sau depărarea) lor de originea
lor shakespeariană. Cititorul este îndru -
mat precis, îndestulător și convingător de
un ghid avizat. 

Shakespeare. Norocul bardului în România 
HoriA GârbeA
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Poetul este seismograful timpului și al vremurilor, înregistrează
ultrasunetele existenței, inefabilele și imponderabilele, mișcă -
rile insesizabile, ca-n dansul norilor, ale drumului pe care is-

toria îl îndreaptă pe om. Antenele sufletului poetei Victoria Milescu
prind și captează aceste semne ale timpului și le materializează în cu-
vântul care clarifică și transcende, prin metaforă, realul/realitatea
dibuite prin forța revelatorie a cuvântului-Logos.

Totodată, poetul este o voce a umanității și, din această postură,
a celui care, precum copilul din basm, are curajul să arate că regele
este gol, poate nu doar clama, ci releva și revela adevărul, în numele
unor drepturi pentru care antecesorii s-au luptat și pe care le-au câști-
gat prin însăși jertfa lor. 

De toate aceste prerogative se prevalează poeta Victoria Milescu
în noul volum Planeta stă acasă, pe care îl precedă de un motto din
Declarația Universală a Drepturilor Omului a Națiunilor Unite:  „Toate
ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”, care
constituie premiza și fanionul ce concentrează întregul imaginar ce-i
cuprinde gândurile, stările și trăirile, revolta față de fenomenul global
al declaratei pandemii de coronavirus, experiență pe care umanitatea
a experimentat-o pe parcursul anilor 2019-2022.

Ablutio, poezia care deschide volumul include în semantismul ei
ideea de spălare rituală, așadar, de purificare, dar și pe cea de eroziune
din interior, una care roade ființa în ceea ce are ea mai profund și esen -
țial. Gestul spălării pe mâini: „Ne spălăm pe mâini de ziua de ieri/ de
cea de azi, ne spălăm/ de trecutul prezent, de viitorul trecut/ de cei
pe care i-am cunoscut/ lăsându-i în urmă, fără șansă, agonici/ ne
spălăm pe mâini din lipsă de opțiuni/ de răspunderi/ ne spălăm pe
creier/ redevenind forma pură, primară/ a păcatului inițial, negândit,
nerostit...”, trimite la gestul lui Pilat din Pont, gestul care precede tră-
darea lui Iisus, condamnarea lui, în ciuda nevinovăției. Întreaga uma -
nitate este conotată în făptura lui Iisus, condamnată de nevăzuți,
obscuri Pilat din Pont care cred că ideologia pe care o slujesc le ab-
solvă păcatul crimei împotriva tuturor.

Imaginile realului au dramatismul ce derivă din modul în care
poeta le vede și le răsfrânge în interioritatea profundă a sufletului și le
reflectă în oglinda conștiinței. Masca este însemnul vremurilor, orașul
poartă mască: „Pomul de lângă casa noastră/ poartă mască/ strada pe
care alerg poartă mască/ gâzele poartă mască/ toți purtăm mască...”,
una care stigmatizează și condamnă. Masca peste măștile ipocriziei
dă întreaga dimensiune a zâmbetului mascaradei. Veacul e în de -
gradare, megafoanele urlă interdicții, oamenii se mișcă între limite ca-
ntr-o cușcă a lui Faraday, atenți să nu producă mișcarea seismică a
liniilor care se deplasează. Totul este condamnat la domiciliu. Însăși
Planeta stă acasă: „Frunzele stau acasă/ nu mai pleacă din copacii în-
coronați/ păsările stau acasă/ puii lor s-au făcut mari/ dar nu mai
zboară spre alte zări/ țările și-au pus lacăt la cer/ la râuri, la drumul de
fier/ nisipul nu mai urcă lipit de/ tălpile temerarilor/ până pe culmile
munților/ unde zăpezile nu se mai topesc/ au rămas unde s-a întâm-
plat să cadă/ cu fulgii în balans/ așteptând soarele să facă dreptate...”
E un acasă limitativ, coercitiv și restrictiv, atât timp cât nu este opți-
unea celui consemnat, care ține ființa, zeitate înlănțuită de circum-
stanțe, în lanțurile condiționării unei istorii terorizante. Din acest nou
pavilion al canceroșilor, Victoria Milescu scrie poeme de înduplecat
moartea, mai îngăduitoare, sugerează ea amar, decât unii conducă-
tori ai planetei, intransigenți în a-și urma și urmări până la capăt ex-
perimentul care include viața a miliarde de oameni.

Restricțiile stării de urgență și ale stării de criză sunt consemnate
liric în realitatea lor absurdă, filtrate prin conștiința liberă a poetei care
afirmă dreptul de a gândi liber, de a exprima în întregime și în abso-
lut adevărul personal în Și eu..., Afacere, În intervalul instituit, Un preț
bun, Nu trageți în pandemie!, Lațul se atrânge, Eutanasiați-ne!, Din izo-
lare. Parte a umanității: „Și eu sunt dintre cei sechestrați/ acolo unde
m-a prins ordonanța militară/ și eu am ieșit la lumină/ pe picioare de
gelatină neînțelegând când/ s-a făcut atât de lung drumul/ până la
primul magazin alimentar...”, poeta își exercită dreptul de martor al
prezentului în fața unei instanțe transtemporale, dreptul de a con-
semna, în această calitate, pentru viitor, semne și imagini ale unei noi
ere a ticăloșilor, în tragismul lor copleșitor, resimțit ca atare. Așa are
revelația unui nou sistem solar, în care canalele de comunicare se re-
setează pentru a relua, în metafizica realului, comunicarea cu stelele,
cu Dumnezeu: „Întreaga zi/ am umblat prin orașul sistemelor/ am um-
blat printre sistemele de iluminat, de încălzit,/ de alimenatre, de ven-
tilare/ ale poemelor/ am umblat prin subteranele cuvintelor/ de care
oamenii sunt atât de legați/ funcționau.../ funcționa chiar și sistemul
de îmbunătățire/ a relației cu Dumnezeu...” Posibila salvare este doar
în spirit, dimensiunea spiritualității este aceea care motivează spe -
ranța și credința în puterea umanității de a se reseta/restructura în
cuanta binelui.

Starea de tristețe a poetei este dublată de amărăciune. Angoasele,
fricile sunt respinse, întrucât ceea ce e nefiresc nu poate dura, speranța
ce o animă din interior se bazează pe credința în puterea binelui, a
valorilor, în ciuda lucidității care o conștientizează asupra finitudinii
(Sfârșitul, la început). Demnitatea ființei nu este monedă de schimb, o
spune poeta în Sunt pe picoarele mele.

Sentimentul împietririi în clipă și în timp îi acutizează trăirile. De
aici, interogația: Cât mai durează veșnicia?, căci noul normal îi lasă sen-
zația unei extensii la infinit. Un paroxism al trăirii zguduie conștiința în
Ziduri de aer. Eutanasiați-ne!, clamează, vituperând, poeta. Răul, noul
mal du siècle, se insinuează perfid peste tot, acel ceva care răsare nici nu
știi de unde și când, și cum: „Acel ceva invizibil/ intră tiptil în casă, în
obiectele uzuale/ te invadează lent/ fără gust, miros, pretenții/ te ia în
posesie/ să nu mai duci grija zilei de mâine/ acel ceva mușcă din toate
colțurile ființei/ ca dintr-o prăjitură cu miere/ acel ceva laș, alchimic/
nu lasă urme să poată fi depistat, anihilat...” Ora destinului pe care poeta
o simte și o conștientizează este ora deposedării de tot ceea ce, spiri-
tual, avea dreptul să dețină: „M-au scanat, m-au analizat/ au vrut să-mi
mai dea o șansă...” Neștiind a fi decât cuvânt, Logos și material de con-
strucție, poetei i se interzice și locul și locația viețuirii. Tragismul include
eul în colectivitate, îi uniformizează, acesta este destinul tuturor: „...nici
nu figurezi/ în noul nomenclator/ nu exiști/ ți-au greșit locația, seria/ ai
un defect din fabricație/ te-au rechemat în service dar n-ai răspuns/ tu
respiri și inspiri altceva, altfel/ cumva necunoscut și periculos.”

La punctul Terminus, după o călătorie în pădurea de simboluri a
realității dominate de flagelul coronavirusului, târziul umanității s-a ter-
minat și el. La traversarea infernului, Victoria Milescu lasă certitudinea
că nu mai există nici purgatoriu, nici paradis. Lumina călăuzitoare care
ar motiva urcușul nu mai există, ascunsă sub perdelele de întuneric ale
noilor artizani ai lumii noi. Omenirea se află în plin infern, își trăiește
coșmarul, căci lumea s-a terminat, un sfârșit al istoriei și al omului.
Mesajul poetei este cutremurător, vorbele ei par a fi ale unei Casandre
care avertizează, care semnalează dezastrul. Cine o ia în seamă?...

Imaginarul poetic al unei Casandre a actualit[\ii
AnA dobre
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Răzvan Voncu privește cultura ca
pe o prioritate, ca pe o problemă
esențială în dezvoltarea omului.

Vocația superior academică oferă demer-
sului său sentimentul adevărului, al sigu-
ranței. Într-o lume inundată de interese
obscure, de crize reale sau induse, de îm-
păunări și supraevaluări el este credibil.
Forța interioară manifestată în scris și în dis-
cursul public, credința într-o necesară rea -
șe zare în jurul valorilor validate de spe- 
cialiști, exprimate clar, sunt repere pentru
a pune lucrurile într-o perspectivă atitudi-
nală.

Inepuizabile, temele caracterologice
sunt o sursă bogată de inspirație și oferă
capacitatea de a dezvălui lumea sub toate
aspectele ei, a o prețui sau ironiza, în sensul
tuturor valorilor/ nonvalorilor ei. Abil în de-
voalarea caracterelor, Răzvan Voncu ex-
plorează terenul inepuizabil al medio- 
crității literare, clădită pe diferitele ei di-
mensiuni – de la derizoriu la grotesc -, ex-
ploatându-le creativ în volumul de poves- 
tiri Stele pitice. Opt ficțiuni, apărut la Edi-
tura Neuma în acest an.

Autorul și-a intitulat cele opt ficțiuni
Stele pitice, din astrofizica la care astăzi, ca
și la literatură, se pricep toți, creionând în
Postcuvântarea volumului, așa, en passant,
traseul prozei sale, prin zece posibile, (dar
luate) titluri, pe care le îmbracă într-o haină
jucăușă și bine dozată, sub care cititorul
atent îi poate ghici intenția dar și atenția pe
care o acordă fiecărui detaliu. 

Alegerea titlului, dificilă după mărturi -
sirea autorului, îi oferă posibilitatea să facă
o retrospectivă a altor scrieri și a altor au-
tori binecunoscuți care au mai decupat sau
au surprins realul pământean sau imaginar
al societăților din alte vremuri. Trecerea
timpului dă senzația multor schimbări, în
bine sau în rău. Răzvan Voncu sesizează
această diferență substanțială dintre viteză
universului și cea a individului și a societății,
care aduce cu sine apucături și obiceiuri ce
ar fi trebuit să rămână în trecut, dar care
sunt încă prezente și adaptate lumii de
astăzi.

Universul acestor opt ficțiuni este ani-
mat, populat de personaje, tipologii uma -
ne care sunt mici în realitate dar se auto- 
evaluează ca fiind mari, vanități personale

ce nu erau susținute de seriozitatea creației
ca în alte timpuri, frustrați, ratați, inadaptați
la schimbările sociale, cei care mor în viață
fiind, băutori pe datorie, oportuniști, at-
mosfera viciată din anumite instituții sau în
breasla scriitorilor, societate dar și perso -
nalități cu capul pe umeri. Devin o frescă
reală sau fictivă, ce îndeamnă la reflecție,
analiză, și, mai ales, la atitudine și intenție
corectoare, nu la expectativă. Este o gală a
stelelor pitice, a eului supraevaluat și auto-
proclamat în fel și chip, încadrat într-o
democrație cu repere de funcționare greu
de definit sau deliberat lăsate deoparte...

Într-o lume saturată de vanități și po -
lemici Răzvan Voncu se joacă, dar se joacă
serios, fixând caractere, ficțiuni interesante
atât din perspectiva acțiunilor directe cât
și din cea a dorinței pe care reușește să o
stârnească cititorului, aceea de a le găsi
personajelor corespondența în lumea rea -
lă, lume pe care autorul o cunoaște foarte
bine și pe care o folosește ca scenă. Atitu-
dinile sufletești care stau la baza ficțiunilor
sunt pagini de fină și malițioasă introspec -
ție, savuroase prin modul în care senzațiile
și faptele se întrepătrund.

Ca și La Bruyere, Răzvan Voncu anali -
zează tipologii, profilând cele opt povestiri
drept tot atâtea paliere de explorare, de ra-
diografiere a caracterelor. Realizează astfel
o posibilă frescă a lumii artistice cu racilele
ei, coagulând destine comune, insignifi-
ante, destine ce se consumă inutil în uzura
războaielor pentru afirmare în zona culturii,
polarizate în jurul unor structuri conflic -
tuale, ale unor dezbinări din interior. Prin
așezarea detaliilor sub lupa ironiei, prin
proiectarea realului în ficțiune iradiază
respingerea autosuficienței, a diletantis -
mului, a amatorismului care există și sufocă
cultura adevărată. Iuliu Petru Nenescu,
Nona Frăteanu, Bacalaureus K. sau Bujor
Paragină sunt doar câteva portrete din ga-
leria pe care Răzvan Voncu o desfășoară în
volum. Sunt personaje care își întrețin cu
voluptate captivitatea în situații defavora-
bile, cheltuind imaginație, energie, timp
pentru a-și motiva alegerile, eșecul fiind
pus, mai mereu, pe seama altora. Umorul
fin, fără a fi afectiv, reprezintă provocarea
voluntară al gândirii conștiente și conferă
autorului forța de a impresiona cititorul,

provocându-i  imediat zâmbetul. Se insta -
lează astfel comuniunea spirituală, cea atât
de necesară în crearea echilibrului dintre
scriitor și cititor. Prin toate povestirile sale
amărui ironice, autorul provoacă, de fapt,
gândirea, ieșirea din letargia indiferentă
față de fenomene care se extind vertiginos,
primejdios, agresiv... Tonul ficțiunilor sale,
dincolo de amuzament dă serios de gân-
dit.

Autorul caracterizează personajele și
scrierile lor folosindu-se de verdictele date
de alte personaje, scrierea unui întreg ro -
man leșinat și ridicol sau direct, Institutul
pentru Promovarea Operelor Literare și Artis-
tice finanța generos, din motive obscure…,
se apleacă atent, cu meticulozitate și în
fiecare dintre cele opt ficțiuni prezintă me -
diul, relațiile interpersonale, într-o atmos-
feră presărată cu cenușiu, cu ridicol impli- 
cit, uneori trist. Cadrul psihologic creat prin
detalii îl fac pe cititor să trimită personajul
în diverse proximități. 

Stele pitice este o carte așezată între
două repere bine definite și dorite: ati-
tudinea și judecata/analiza cititorului, ex-
primată chiar de la început prin motto-ul
lui Ion Neculce „Ce cine va vrea să criadă,
bine va fi, iar cine nu le va crede, iarăși bine
va fi; cine cum îi va fi voia, așa va face” și dor-
ința, speranța autorului că scrierea ei nu va
fi fost în zadar, exprimată în ultimul rând al
Postcuvântării sale. Aceste opt produse ale
imaginației se constituie în versiuni ale
rea lității autorului iar interesul pentru carte
este justificat atât de ipotezele conceptuale
lansate cât și de maniera profesionistă de
tratare. Reflecția activă pe care ne-o pro -
pu ne Răzvan Voncu ne oferă un vast câmp
de studiu, aș spune, ambivalent, plecând
de la fenomenul social, încărcându-l stilistic
și trasând reperele psihologice și analitice
ale societății la un moment dat. Studiem,
cu alte cuvinte, personajele literare la nive -
lul societății și, totodată, studiem societa -
tea, în ansamblul ei, prin literatură.

Gala stelelor pitice
eVelyne croitoru

Editura
NEUMA
2022

RĂZVAN VONCU
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Colect, ia
HORAT, IO

Amvrutsă intitulezaceastăculegeredepovestiri,
simplu și răspicat, Fiziologii.

Preț de câteva minute, mi s-a părut că narațiunile
care o alcătuiesc ar avea ceva în comun cu acele
iscusite compuneriprin careCostacheNegruzzi,Mihail
Kogălniceanu sau Alecu Russo înțepau cu acul ironiei
personalitățile cam umflate (și ușor deplasate) ale
precedentei tranziții din istoria noastră.

Însă personajele înaintașilor pașoptiști erau tipuri
decupate din actualitatea socială, în timp ce alemele,
mai modeste, sunt simple produse ale imaginației:
deosebire esențială, pe care, dacă aș ignora-o, criticii
literari m-ar trage de urechi.

Așa că nu mi-a mai rămas decât să o intitulez așa
cum am intitulat-o. Are legătură cu astrofizica, la care
astăzi, ca și la literatură, se pricep toți, mari și mici,
deopotrivă. Și, cu acest titlu, i-amdat drumul în lume.

RĂZVANVONCU

OPT FIC|IUNI
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Când într-un trup mai mult sau mai puțin apăsat de timp
se rupe vreun oscior, constatarea se face fără greutate
cu ajutorul radiografiilor. Când într-un trup mai puțin

sau mai mult apăsat de cele lumești se rupe sufletul, o constatare
este posibilă, dar cu ajutorul unei altfel de radiografii. Iar când în
sânul unei comunități se strică ceva, sau se distruge, nu numai
constatarea ci și datoria de a lupta împotriva răului cade în sarcina
vocilor care îndrăznesc și simt necesitatea să se ridice. Posibil ca
asemenea credință să-l fi îndemnat și pe Costel Nedelcu să se
arunce în valurile scrisului și să-și facă auzită vocea din paginile
romanului Până la cer te mănâncă pământul (editura Neuma,
2022). Ipoteza este indicată, de altfel,  inclusiv de Horia Gârbea în
textul escortă semnat pe coperta patru a romanului: „Autorul este
un observator fin și lucid al epocii pe care am traversat-o. (...) un
romancier care nu își ascunde impulsurile realiste și nici pe cele
pamfletare”. Afirmația poate fi extinsă, în note corect funda -
mentate, și asupra volumului pe care autorul îl aduce în atenția
cititorilor, acesta reprezentând un punct de vedere asupra a două
societăți diferite care se manifestă în aceeași țară, punctul de
ruptură, sau mai degrabă de transformare, reprezentându-l
revoluția de la 1989. Andrei Bărăganu, personajul principal, este
eroul unor întâmplări pe care le trăiește cu tot sufletul, le cerne
prin sita propriilor gânduri și sub povara lor, de parcă ar parcurge
un drum inițiatic, devine ceea ce îi este sortit a fi – fie un om cu
sufletul sfâșiat de pierderile suferite, fie unul împăcat cu fata -
litatea care-i permite, totuși, să aprecieze lucrurile frumoase din
viață. Acesta ar fi unul din punctele forte al romanului lui Costel
Nedelcu, anume că poate fi citit în chei diferite și că cititorul are
libertatea de a-și trage singur concluziile, fără a-i fi, așa cum se
întâmplă în cazul altor autori, impuse.

Odiseea lui Andrei Bărăganu începe în scara unui bloc din
Drumul taberei, în care populația de sex masculin se strânsese
să-și apere de teroriști familia și avutul, în zilele premergătoare
sărbătorii Crăciunului anului 1989. Tensiunea nocturnă provocată
de trasoare dar, mai ales, cea provocată de nesiguranța în fața
vremurilor care vor urma sunt foarte bine surprinse în paginile
de început ale cărții, file ce evocă, în același timp, obiceiuri străine
vremurilor de azi, atât de grăbite – bărbații strânși în scara
blocului, iarna, sau pe vreo bancă la umbra unui copac vara,
trecându-și timpul sau căutând să scape de consoarte și de gura
lor, făcând politică, povestindu-și viețile și întărind legături de
bună vecinătate. Tocmai în acest sens este de remarcat modul în
care, mai mult sau mai puțin ironic, Costel Nedelcu subliniază felul
în care mișcarea revoluționară își face simțite efectele în viața
oamenilor: „Groaza bântuia pe toate drumurile. Lumea inspira și
expira teamă. (...) După cinci ani, în fața liftului, soția colonelului
de la Externe îi povestea nevestei lui Andrei Bărăganu cum
pregătise ziua națională a României”. Cumva, din modul de a-și
expune radiografiile, autorul ar putea lăsa impresia că Revoluția
a fost o furtună într-un pahar cu apă. Una mai mult sau mai puțin
dictată de interese obscure, străine de nevoile și dorințele
poporului, cu efecte mai mult hilare – gospodine până nu de mult
(dacă un cincinal înseamnă puțin) înspăimântate devin matroane

implicate în organizarea evenimentelor oficiale. Iar societatea,
construită pe niște piloni cu oarecare rezistență, cade, decade, se
dă peste cap și devine o junglă în care dictează incompetența,
prieteșugul și dezinteresul. Dacă nu cumva dezinteresul ar putea
deveni echivalentul relei voințe și chiar al trădării de țară. Pentru
că subiectul propus de romancier nu este doar o comparație între
o societate dispărută și una nou-născută în spiritul democratic,
ci îngroparea unuia dintre cele mai importante domenii de
interes al unei țări: geologia. Andrei Bărăganu, absolvent de
geologie și mai târziu doctor în această știință, trăiește drama
năruirii unei activități alese din pasiune, devenit viață și mod de
viață. Susținător fervent al importanței cunoașterii solului țării și
a bogățiilor pe care le ascunde, acesta se izbește frecvent în
practicarea meseriei de o nebuloasă care ajunge să lase impresia
că destinul nu este orb, ci acționează, în multe privințe, ajutat.
Ajutat de oameni puși pe căpătuială, de dezinteresul societății și
de minciuna care guvernează în mediul politic – în definitiv, din
rândurile scrise de Costel Nedelcu reflectă inclusiv mult vehi -
culata concepție că politica nu s-a născut în vechile polisuri ale
Greciei antice, ci la prima întâlnire dintre hoț și prost. Drama
personajului principal este asemnător resimțită cu aceea a
pictorului care nu mai poate picta, a scriitorului care nu mai poate
scrie, a cântărețului pe care l-au trădat corzile vocale. În accese
de disperare, Bărăganu recurge la tot felul de mijloace care să-i
redea speranța că meseria sa, pasiunea și intreprinderea în care
lucrează ar putea fi salvate. Dar cum un singur om nu poate
schimba un sistem, se vede nevoit să se cedeze, lăsându-și
sufletul pradă frustrării înfrângerii și, în spatele unei vieți reușite,
regretul că nu a putut păstra libertatea pe care o ofereau munții,
coclaurii și gazdele din timpurile bune, ale căror povești de viață,
unele chiar terifiante, altele înduioșătoare, conțin, toate, sămânță
de morală.

Romanul lui Costel Nedelcu se poate citi, spuneam, în mai
multe chei, dar lucrul care pare să cântărească cel mai greu, în
oricare dintre ele, este durerea. Durerea oamenilor de rând, a
omului care și-ar da și viața pentru pasiunea care-i sclipește în
suflet, a țărilor devalizate din pricina lăcomiei și a intereselor
superioare celor ce aparțin strict omului simplu care după o zi de
muncă, mulțumit de sine, vrea doar să-și tragă sufletul cu
zâmbetul pe buze. Unii ar îndrăzni să spună, emfatic, că lumea
nu se schimbă și că nimic nu este diferit de momentul în care
Goethe afirma că „nu poate ajunge la cer cine n-a străbătut
pământul și iadul”. În volumul lui Costel Nedelcu, personajul
principal a făcut-o – s-a ridicat cu voluptate spre înălțimile
profesionale, spre frumusețile lumii descoperite datorită călă -
toriilor în diverse colțuri ale lumii, dar a simțit, totodată, cum totul
îi fuge de sub picioare în fața cruzimii umane, a suferinței pe care
o poate aduce, dar, mai ales, în fața gustului amar al eșecului și al
încrederii trădate fondată, probabil, pe speranță deșartă. De
aceea, dincolo de celebrul dicton românesc „până la Dumnezeu
te mănâncă sfinții”, rămâne perfect valabilă și vorba autorului,
„Până la cer te mănâncă pământul”.

De la cer la p[mânt
răzVAn niculA
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Într-un registru poetic ce o carac -
terizează pe deplin, cu asumarea
existenței în diversitatea formelor ei,

inclusiv a durerii umane, până la transcen -
derea limitelor trupului și ale limbajului,
Flavia Adam vine în fața cititorului cu un
nou volum, Anotimpuri impare, Editura
Neuma 2022, care propune cititorului o
creație profundă și un limbaj poetic inedit.

Maturitatea creatoare este evidentă, de
la primul până la ultimul poem. Ea traduce
în cuvinte ceea ce trăiește cu fluxul și
refluxul sângelui: „acum că în sângele meu/
exiști cât să nu spun c-ai murit/ cât să mai
cred că/ dacă aș bate din palme/ s-ar scu -
tura toți salcâmii/ acum că pot pluti  de una
singură/ cât aripile îngerului meu se-
odihnesc/ sunt fericită/ atât de fericită încât
mă cutremură gândul/ că intr-o dimineață
ca asta/ cineva/ poate vântul/ va sufla
deasupra mormântului meu/ fără ca eu să
mă clatin (noaptea ca o mare).

Flavia Adam nu caută modele și nici
repere artistice. O mai apropiată înțelegere
a sensului autentic al creației sale indică,
desigur, o atitudine simpatetică pentru
originalitate: „m-așez și cuvintele se albesc/
și vocea-mi încărunțește/ și brațu-mi încă -
runțește/ și brusc încheieturile capătă
greu tate// dar e un suflu nou aici/ un imn
ce aduce a înviere/ tot ce credeam că e
praf/ e un râu/ cu cea mai limpede apă” (în
poemul acesta nu-i nimeni)

În clipa actului liric, elemente biologice
trec din realitatea fizic-exterioară prin cea
psihologic-interioară către un eu trans cen -
dent. Așa ne explicăm ținta spre esențe,
spre modelul exemplar al trăirilor, al mo -
dului de a exista în lume: „atâția ani/ am
descifrat acest cântec de moarte/ dumne -
zeu e un copil luminos/ ne face bărcuțe ne
așază/ pe apă// dumnezeu e-un poem/ pe
care nimeni absolut nimeni/ nu s-a încu -
metat să îl scrie” (bărcuțe)

Apa/ploaia, motiv liric frecvent în poe -
mele Flaviei Adam, are valențe mul tiple:
identitară a sensului libertății, a aspirației,
a deschiderii către un orizont nelimitat – „a
plouat toată noaptea/ și încă mai plouă/ și
urmele tale și drumul/ îmi par desenate cu
lapte” (ploaie de octombrie) - dar și capcană,
iluzie: „e ceva în apa pe care o beau/ un
întuneric ce-mi rămâne în gât” (leagăn)

Viziunea poetică și formula acesteia
eliberează energii creatoare în semnul și
afirmarea valorii Logosului, în general ca

teritoriu al comunicării și în special al
autocunoașterii: „scriu dimineața scriu
seara scriu noaptea/ o fac pentru că altfel
nu pot și nu știu/ pentru că-ntreaga mea
viață se-ndeasă aici/ în câteva rânduri”.

În labirintul trăirilor neliniștitoare, stă -
rile își trag seva din cutele cele mai adânci
ale sufletului. Și dragostea, și uitarea, și
fericirea, și singurătatea, și teama, și dure -
rea, și regăsirea, și despărțirea, și uimirea, și
iubirea, și tristețea,  și îndoiala, și strălucirea,
și coșmarul, și frica, și vindecarea etc. sunt
trecute printr-un concept  ca fiind filtrul
unor posibilități de concentrări metaforice,
simboluri ale unui nucleu liric reliefat cu o
fascinantă pregnanță lingvistică: „mărit să
fie/ Cel ce îmi pune cuvintele la picioare/ eu
nu sunt doar trup/ eu sunt rândul/ pe care
urmează să-l scriu// un corp/ prin care
soarele cade/ ca o ploaie măruntă/ de
zahăr/ în cana cu ceai” (ce spun alții s-ar
putea să nu fie adevărt)

Conștientă de rolul cvasidivin pe care-l
joacă, prezentă în cartea sa nu doar ca o
voce a nevăzutului, se dovedește a fi o
foarte fină observatoare, care surprinde în
mod absolut esențele, contopindu-le cu
universul făurit. Meditația asupra condiției
umane, pornind de la dureroasa contem -
plare de sine, conduce către un adevăr cu
inflexiuni dramatice. Captivă în cuvinte,
parcurge drumul prin labirintul plin de
capcane, își vorbește mereu, ca în propria
oglindă se privește, pentru a reface direc -
ția/direcțiile greșite, pentru ca mai apoi, cu
fermitate să revină la sine: „odată și-odată/
oricine-mpietrește/ în fața unui superb
răsărit/ un răsărit precum acela pe care/
mi-aș fi dorit să îl scriu/ lângă tine” (un oraș
plin de flori).

Anotimpuri impare este volumul ce
sporește axele poeticii Flaviei Adam, un
alter ego al dublului realizat din scindările
eului. O tristețe amară și simboluri poetice
grave stau la baza poemelor, în care mis -
tuite ca un rug flacăra zbaterii ființei, până
la asumarea destinului. O interioritate ab -
solută își găsește raportarea de sine la
cuvânt, a cuvântului la poezie, în care
identificăm o multitudine de sensuri, până
la trezirea în propriile abisuri: „viața mea ca
un foc viața mea/ o groapă pe cinste/
pândindu-mă cu nesfârșită răbdare/ așa
cum o mamă și-așteaptă pruncul/ din
pântec/ să vină pe lume” (învățam să fiu
fericită).

Vocația Flaviei Adam ni se descoperă
aici și în înclinația sa pentru esențializări în
dimensiuni concentrate, aducând a „cuge -
tări” care, prin profunzimea gândului se
relevă a fi o filozofie a existenței. Ea nu
multiplică modele, cum am mai spus, ea
este Ea! Transfigurează adevăruri  prin
sensuri noi, tulburătoare meditații asupra
trăirii: „dragostea e/ un mic accident/ o
vânătaie/ de care pot scăpa dac-o acopăr
cu haine” (dragostea e o vânătaie); „dra -
gostea e o piatră/ de care ne-mpiedicăm/
câteodată” (talere); „eu cred că dragostea/ e
un concept inventat/ de oamenii foarte
singuri” (trafic); „să fie dragostea/ un cântec
de toamnă/ un cer/ pe care-l răstorni peste
trup” (scrisoare de seară); „în dragoste nimic
nu e simplu” (te iubesc e un lapte amar);
„numai dragostea mă va ține-n picioare”
(râsul tău cheamă altă ninsoare).

De o inedită, sensibilă și profundă
cugetare a spiritului sunt cele despre viață
și moarte, iubire și frică, uimire și gând, scris
și poezie, detașate prin densitatea lirică și
ideatică propusă: „când nimeni nu mai
vorbește/ totul se aude mai clar/ mai ales
viața pe care nicicând/ nu m-am oprit s-o
ascult” (rummy).

Un univers poetic tulburător, prin forță
limbajului, trimite la vârsta pasiunii și a
durerii,  a nașterii perpetue prin cuvânt, din
perspectiva propriei filosofii a poeticității:
„am un tablou/ în care toată lumea zâm -
bește/ eu nu/ dar dacă asta nu-i nașterea
mea/ a cui e/ și dacă asta nu-i moartea
mea/ ce vrea de la mine” (trup nou).

Între „noaptea e vie” și „dimineața ca o
cădere în somn…” (timpul de început și
timpul de sfârșit al spațiului liric), și din
perspectiva simbolisticii descoperim poe -
me de dragoste, tulburătoare, fulgerate de
un tipar de idealitate. Tonul grav, răscolitor,
este ilustrativ pentru natura discursului
poetic și pentru unitatea de viziune artis -
tică. 

Când am scris în revista Luceafărul de
dimineață, nr.5 (mai 1083) 2017, p. 14,
despre volumul de poeme al Flaviei Adam,
Raiul de urgență, Editura Neuma, 2017,
mi-am exprimat cu toată convingerea
încre-  derea în „revelația unei voci distincte,
în al cărei viitor cred”.

Și acel viitor nu a fost departe, este el,
prezentul de acum al Poetei, care își ur -
mează cu succes destinul, sub zodia
metaforei cuceritoare!

Sub zodia metaforei cuceritoare
nicoletA mileA
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nicoletA mileA

P ovestea bărbatului care a visat
foarte mult, Editura Neuma 2021,
este un volum exemplar pentru

lirica rafinată a lui Valentin Busuioc, rod al de-
cantărilor succesive și al esențializărilor. Cu o
inventivitate atât de pronunțată, încât se im-
pune distinct într-o ipostază inedită, ca un
moment nou, marcant, în evoluția poeziei
românești, dezvoltă, dintr-un unghi personal,
teme și motive ale căror izvoare pulsează în
adâncurile vieții.

Motto-ul este un verset din evanghelia
după Ioan care orientează spre coduri spiri-
tuale, culturale, lingvistice și estetice, acti -
vând, prin forța Cuvântului, un codex de
interpretare specific, în relație cu „pre-textul”:
Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la
nimic. Cuvintele pe care Eu vi le-am grăit, ele
duh sunt și viață sunt. Ioan, 6:63.

Volumul se deschide cu un poem con-
centrat, reflecție ce are profunzimea unei
meditații existențiale: „spre a nu ne orbi cu lu-
mina din el/ orbul își pune mai întâi/ oche -
larii” (Lumina). Expresivitatea artistică este
dată de bogăția imaginii, de utilizarea limba-
jului adecvat, sugestiv. Recunoaștem super-
bia vocii poetului, a raportului admirabil
dintre grav și acut.

Urmează un Mesaj ascuns, o confesiune
a poetului care-i deosebește arta și prin care
se desemnează pe sine: „ca o poezie/ prinsă
între două pagini de carte/ lipite între ele din
tipografie/ așa a fost dragostea mea pentru
lume”. Este în acest poet un spiritual din
stirpea trăitorilor în cunoașterea și în iubirea
artei cuvântului.

Timpul, aducând în amintire tot ce ține
de domeniul trecutului, înalță în lumină ceea
ce în ea este compatibil cu toate vârstele și
manifestările omului. Depășind circumstan -
țele începuturilor, adultul de acum păstrează
vie ordinea și misterul în interacțiunea lor
permanentă. Dintre toate darurile, a ales linia
vieții – devenit leit-motivul cărții -  care de-
schide astfel calea oricărei înțelegeri, și nimic
mai firesc, din moment ce pentru poet există
o strânsă interdependență între toate stra-
turile ființei: „aș fi putut alege o carte/ o
icoană/ ori poate un pix/ însă dintre toate
darurile care mi s-au pus pe tavă/ am strâns
în mâna mea de copil/ numai linia vieții”
(Tăierea moțului).

Pătrunderea în miezul înțelesurilor ei este
o transfigurare ce dă noi reliefuri valorilor, în
funcție de fiecare strigăt și clocotul din el:
„bunica își deschide palma/ și zâmbind/ suflă
în linia vieții” (Seară de toamnă); „…lui

(tatălui) nu-i pasă/ de cum dormim/ umblă
dintr-o cameră într-alta și ne pupă pe frunte/
ne învelește și ne mângâie linia vieții/ ca o
substanță de contrast” (Inima); „va fi bine/ a
spus mama pe patul de spital/ în timp ce își
trecea anevoie privirea peste linia vieții” (Va
fi bine); „singurul/bețivul/ care știe cum să o
bea/ întotdeauna cu ochii închiși/ și numai
de pe linia vieții” (Amintiri).

Universul cărții, de sine stătător, se dez-
voltă singular, ordonat în poeme de mare di-
versitate poetică, realizate ca lirică a eului
rostitor. Protagonist, Poetul! Explorând imag-
inația și gândirea, bine ordonate până în cele
mai tainice unghere, aduce în prim plan sim-
bolurile unei realități, de acum lăuntrice:
bunicul, bunica, tata, mama, termeni meniți
să sugereze sentimentul descendenței, al
apartenenței și al dependenței de verticala
timpului, Dumnezeu, iubita, copilul, etc. Și
odată cu ei/ele, viața, moartea, iubirea, ino -
cența, copilăria, timpul, dragostea, fericirea,
nostalgia, credința.

Pe reconstituirea unității lor, întemeiază
universul propriu, evidențiind un fapt cert:
între limbajul poetic și limbajul în sine există
mai mult decât un prag estetic: „nu de
moarte ne pasă/ ci fiindcă cei dragi ne lasă în
urmă/ însă dacă ar rămâne/ și-ar părea că
dorm cel mai frumos vis/ dacă uneori ar
zâmbi/ cât de ușor ne-ar fi să ne așezăm
lângă ei/ ori de câte ori ne este greu/ și pen-
tru viață primim/ același răspuns (Cei dragi).

Simbolistica visului în alternanță cu ger-
menii filosofiei lui sporesc semnificațiile du -
blului. Desăvârșindu-se pe sine, înainte de
a-și deschide spiritul, poetul amplifică prin-
cipiul activ al combustiei lirice, ca și al vieții
omenești. Emoția universului lăuntric con-
tribuie nemijlocit la răspunsurile întrebărilor,
între ceea ce suntem și ceea ce nu suntem,
bazate pe dubla natură a lucrurilor. Libere de
prejudecățile raționaliste, ele – visele – des -
chid calea imaginației, a lumii „stranii” și a
„refugiilor” somnului: „atunci mă întind în
pat/ și-mi dau seama că habar nu am ce
visează vecinii/ ba chiar că e posibil să avem
cu toții același vis/ fiindcă noapte de noapte/
fix la aceeași oră/ cățelul scheaună/ papa-
galul se izbește cu capul de gratii/ viermele
luminos al străinului coboară în stradă/ se
târăște de acolo-acolo/ tânjind după niște
ochi/ care să-l vadă (Singurătate).

Cât este starea de a visa provocare și cât
este  sugestie care dezleagă lectura? 

Rămâne la latitudinea fiecărui cititor să
descopere înțelegerea mecanismului de de-

plasare  a sensului de la conotativ spre deno-
tativ:  „știam cu toții/ că bunicul nu părăsise
satul vreodată/ însă la fel ca orice copil/ o fi
visat și el să cutreiere lumea” (Fericirea); „cum
se face/ că cei născuți să se târască/ visează
că zboară/ iar cei ce zboară nu știu că visea -
ză?” (Poem pe un ou de țestoasă); „curcubeul -
/ așa ne arată apa/ că și ea visează (Curcu- 
beul).

Pentru poetul Valentin Busuioc, limbajul
nu este un simplu instrument, nu este doar
un mijloc de comunicare și de expresie. El
este substanța vie a limbajului artistic, gene -
rator de metabole. Un poem-cheie este cel
care dă și  titlului volumului, Povestea bărba -
tului care a visat foarte mult, o alegorie a înțe-
lesurilor existențiale profunde. După titlu,
pare o poveste care urmează un scenariu cu
imprevizibile și profunde înțelesuri simbo lice.
Limbajul transcende realul, exprimă în ace -
eași măsură în care și codifică. 

O bogăție de motive se intersectează aici,
unde  recurge la vis, ca să evidențieze mai
bine legătura dintre viața, artă și destinul cre-
atorului,  care duce cu el lupta forțelor de o
extraordinară tărie. și totuși, nu-și pierde nă -
dejdea. Flacăra sufletului îl ajută să desco -
pere chipul mult râvnit: „iar bărbatul/ care nu
mai visase de mult/ s-a întors și nu mică i-a
fost mirarea/ când a văzut că în fața lui se afla
iarăși/ cea mai urâtă femeie din lume” (Po -
vestea bărbatului care a visat foarte mult)

Viziunea artistică, de rară subtilitate, mo -
delată după aceea a visului poetic, poten -
țează în poeme o replică provocatoare la
ceea ce înseamnă să fii poet: „să fii poet/
înseamnă să fii sincer/ mai ales cu cei aseme-
nea ție// de pildă/ piatra pe care am găsit-o
de dimineață/ în sufragerie/ după ce a lăsat în
geam o gaură/ cam tot de mărimea ei/ stă as-
cunsă în pumnul meu/ neștiind dacă o încăl -
zesc/ ori o apăr de ceva/ dacă mi-e dragă/ ori
îmi stârnește milă/ dar mai ales/ neavând nici
măcar sentimentul/ că o țin așa pentru a o
arunca la rându-mi/ mai departe// cât mai
departe de lumea asta/ în care există cel mai
cumplit și mai neînțeles cuvânt// singurul
care/ atunci când îl înveți să-l pronunți/ îți
umple gura cu pământ”.

Valentin Busuioc, poetul pe care lăuntric
îl devorează complexitatea firii umane cu
care se confruntă, prin volumul Povestea băr-
batului care a visat foarte mult, se detașează
de generația sa biologică. Neîndoielnic, el se
încadrează în direcția de substanță ontolo -
gică a poeziei contemporane.

Ce înseamn[ s[ fii poet!
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Într-o amiază incandescentă, când
lucrurile, gesturile și simțurile, deo -
potrivă, zac încremenite sub toro-

peala inevitabilă a unui sfârșit de iulie
do  goritor, un titlu de carte provocator, pre-
cum La cules de flori și oase, pare a fi unul
promițător.

Mărturisesc că nu eram familiarizată cu
poezia Cătălinei Hașotti, autoarea volumu-
lui. Mi-am amintit că citisem, în schimb, de -
stul de recent, un eseu publicat de autoare,
în România literară, fără a avea cu noș tință
despre afinitățile acesteia pentru poe  zie, cu
toate că nu este vorba despre un debut.

După cum putem afla din descrierea de
pe copertă, aparținând lui Horia Gârbea,
avem de-a face cu un volum sincer, con -
vingător. Începând cu Picnic cu Pogany și fi-
nalizat cu Sentimente albastre, o ars poetica
în care autoarea își definește poezia și pro-
priul crez literar, volumul reprezintă un șir
de infiltrații și scarificări lirice în cotidian, în
artă, în religie, în iubire, materializând un
edificiu labirintic lăuntric, pe al cărui par-
curs cititorul este stimulat să identifice căi
de ieșire adaptate și personalizate.

Viața și moartea, umila existență în
acest cerc vicios al perpetuării speciei, sunt
elemente care configurează împrejurări
lirice favorabile, cu tonajul simbolistic afer-
ent. Șarpele, arhaicul simbol al ispitei, al pă-
catului și al vicleniei, în religia creștină,
simbol al ciclicității naturii, al comuniunii
perfecte dintre Yin și Yang, în cultura egip -
teană, al unirii teluricului cu cosmosul, în
cultura greacă, al stabilității, în cultura in-
diană, dar și al fecundității sau al renașterii,
în culturile altor popoare, este expus, în viz-
iunea autoarei, ca o prezentă și continuă
amenințare, având în vedere faptul că șar -
pele e cel care, prin capacitatea sa persua-
sivă, folosindu-se de fragilitatea și vul ne-
ra bilitatea voinței umane,  a făcut posibilă
expulzarea omului din nemurire în efe-
meritate, schimbându-i condiția inițială:
șarpele vrea să zboare/ iată-l cum își înalță
capul/ din nisipul eternității/ și vrea să
zboare/ clipa asta e clipa lui.  Gloria șarpelui
este gloria morții asupra vieții: șarpele scoa -
te un sunet victorios/ din vârful limbii (Ritual

de vindecare), reversibilitatea acestui câștig
fiind obținută ulterior, prin sacrificiul Fiului
Domnului, fără de care triumful vieții asu -
pra morții și darul iertării și al vieții veșnice,
alături de Creator, nu ar mai fi existat: bem
vinul de culoarea beznei/ și renaștem mereu
(Tinerețe pe verso).

Nu puține sunt versurile în care e inser-
ată și tema iubirii. De la Picnic cu Pogany,
amintindu-ne de celebra poveste de dra -
goste pe care Brâncuși a trăit-o alături de
muza și iubita sa, pictorița maghiară, Mar-
git Pogány, la Fântâna cu fantezii, de la
Tinerețe pe verso, în care autoarea pare să fi
găsit rețeta iubirii de poveste: și-așa ne vom
iubi de o mie și una de ori/ în o mie și una de
nopți/ (...) acum îmi dau lacrimile când iubitul
meu/ îmi șlefuiește sclipitor picioarele/ și bea
în cinstea lor un set de tequila la Ora sfântă:
Sufletul meu (...)/ încearcă să se cuibărească
în sufletul tău/ să stea acolo așa/ ca o nea -
dormită pasăre întârziată/ respirația ei să
împingă în sus/ bătăile inimii tale, asistăm la
derularea unui concept idilic al unei iubiri
care nu pare să fi fost supusă unui proces
al maturării condiționate de un cumul de
factori externi și interni, ci, mai degrabă, a
rămas în stadiul inițial, vaporoasă, tulbură-
toare, fantasmagorică, adolescentină.

Detaliile suprarealiste dau savoare me -
ditației asupra temei timpului: ora îmi intră
degeaba/ într-o ureche și în alta/ printr-o
nară și prin cealaltă, proces de analiză pe
parcursul căruia sunt antrenate multiple
simțuri, așa încât abordarea să fie cât mai
complexă, holistică: încep să stau de vorbă/
cu respirația/ cu mirosul/ cu gustul viselor/
(...) ele se roagă pentru mine (Circuit invizibil).

Poezia predecesorilor este sursă de in-
spirație și de respirație. Cu emoția celui ce
conștientizează că poezia este o sumă a in-
fluențelor lecturilor, cizelării, exercițiului,
experiențelor de viață, dar și rodul talentu-
lui și al efortului individual, autoarea îi
dedică un poem lui Nichita: îmi pare / că ai
mult de murit/ (...) noi am crezut/ că viața ta/
a fost și a altora/ (...) acum tu/ și locul tău din-
tre stele/ sunteți unul și același/ atât de unul
și același/ că semănați/ cu Marele Anonim
(Calea copacului cosmic). 

Efemeride pe pământ, oamenii trăiesc
acut durerea pierderii celor dragi și doar
actele de rememorare, fie ele voluntare sau
involuntare, reduc sentimentul de pustiire:
nu mai privesc poze cu tine/ fotoliul roșu care
te răsfăța/ după ce terminai de spălat/ toate
oalele și tigăile/ nu mai există demult/ după
cum/ multe dintre obiectele tale nu mai sunt/
totuși lucrurile din cameră se agită. Momen-
tul propriei morți este expus ca unul al
ridicării, al înălțării, al trăiniciei, al transfer-
ului în lumină, nicidecum al coborârii spre
tărâmul întunecat al lui Hades: când se va
face lumină/ trimite-mi funia de argint/ să
urc pe ea (Glezna cometei).

În lupta pentru supraviețuire, cuvântul
se transformă în mijloc de căutare, identifi-
care și explorare a echilibrului, dar și într-un
potențial instrument letal: Ce repede se
poate omorî cuvântul/ la primul semn de
primejdie/ ce repede se poate da vina pe cuțit
(Asul din mânecă). 

Cu toate că, pe alocuri, am întâlnit și ex-
primări clișeice sau construcții cu grad de
credibilitate mai redus, sunt prezente sem -
ne ale dexterității lirice, pe lângă versurile
deja citate,  în multe dintre poeme: Umbra
orbită este rana/ soarelui din fântână (Hip-
notice), pielea mea valorează totuși/ mai
mult decât o tragedie de cartier (Crush), cu
restul zilei de-astăzi/ mă spăl pe mâini, pe
față (Veșnicie de provincie), poezia poate/ să
te izbească de zidul plângerii (Sentimente al-
bastre).

Fuzionând sacrul și profanul, concep -
tele credinței creștine și pe cele ale unor
străvechi religii ale lumii antice, mărturisi -
rile sincere ale cotidianului și ironia ca ma -
nifest civic, Cătălina Hașotti scoate la mezat
mărturisiri lirice ale unei apostazii exis-
tențiale asumate, volumul La cules de flori
și oase, publicat la Editura Neuma, în cursul
acestui an, fiind o oglindire a propriilor în-
doieli, o reîncarnare a unor ipoteze mai
mult sau mai puțin viabile, în ceea ce pri -
vește procesul introspectiv, dar și convin-
gerile variabile juxtapuse, în legătură cu
migrația spiritului.

Nuan\ele ini\ierii unui 
parcurs poetic sustenabil

Editura NEUMA
2022

C[t[linaHa§otti
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Cătălina Hașo�i este o poetă care și-a câștigat
un loc propriu în peisajul divers al liricii noastre
prin sensibilitatea combinată cu modul frust al
exprimării. Pe planeta locuită de opt milioane de
muribunzi, autoarea caută să se recompună și să
reinventeze femeia ruptă în fâșii care-i reprezintă
eul liric original. Un volum sincer, convingător.

HORIA GÂRBEAFlAViA AdAm
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Cu un titlu, după opinia mea, in-
spirat, și anume,  La cules de flori
și oase, Cătălina Hașotti publică la

Editura Neuma, sub coordonarea semnată
de Andrea Hedeș, un volum de poeme care
se adaugă celor ce fac din anul 2022, pentru
cunoscuta editură clujeană, un  timp dedi-
cat, în mare parte, poeziei contemporane.

La prima lectură, din chiar textul ce
des chide volumul, remarc trimiteri livrești,
asocieri interesante între domenii diferite
ale artei, prin sugestia celor două dom-
nișoarte Pogany, martore tăcute ale unui
scenariu erotic, unde, sub pretextul  picni -
cului, „zgomotul tăietorului de lemne do -
boară copacii în suspin indecent/cren gile
lor argintii se revarsă peste noi în sunet de
dușumea lemnoasă/inimile noastre prea
cuminți și speriate ies din starea de veghe”,
imagini sinestezice în măsură să funcțio -
neze ca un avertisment asupra unui cere-
monial ”pe mai multe nivele”, după cum
afirmă autoarea, mizând și pe acordurile
muzicii lui Beethoven, dar nimic nu pare su-
ficient, atâta timp cât între cele două Po -
gany, zace abandonată o rochie roșie.

De la sculptură și muzică, poeta trece la
simboluri biblice, sunt, în discursul său apa -
riții care s-ar putea anihila într-un Eden par-
curs de același șarpe insidios, a cărui misi- 
une este să aplice lovituri cu coada în ”copiii
morți ce nu vor să se mai nască încă o dată”.
Tripticul întruchipat de Moise, Isus și Șar -
pele victorios se alătură imaginii, cam apo -
caliptice, a copiilor morți care, ne spune
Cătălina Hașotti, ”nu vor să se mai nască
încă o dată”.( Ritual de vindecare)

Un alt text, o altă trimitere livrescă, de
data aceasta este vorba despre Grecia,
căreia Cătălina Hașotti îi adresează  între-
barea menită să pluseze  starea de bine,
deci, ”unde ești Grecia să dansăm  cu tine
ca Zorba?”

O declarație de dragoste sub forma
monologului adresat este poemul ”Ora
sfântă”, din care citez: ”Sufletul meu din ce în
ce mai greu de cărat/încearcă să se cuibă -
rească în sufletul tău/să stea acolo așa /ca o
neadormită pasăre întârziată”.

Poezia erotică are  evidente întoarceri în
trecut, retrospective ale unui cuplu practi-
cant al ritualurilor ce-l face un fel de stăpân
al luminii crepusculare, precum în frag-
mentul: ”Îmi amintesc stăteam îmbrățișați

sub ultima rază de soare/și-atât de tare ne
strângeam/că din ea adunam lumina în fla-
coane.” (Fântâna cu fantezii)

Cinetică valorifică mitul zidirii pe un ton
acuzator, Ana este interogată liric, desigur,
luată la întrebări pentru stoicismul cu care
s-a lăsat jertfită: ”Ană, de ce te-ai lăsat zi -
dită/vezi că nimeni nu îți dă să bei/când
gura ți-e uscată/nimeni nu îți dă să mă -
nânci/când ești înfometată/păsările ți le
prinzi în zbor iarna/le ții închise în firidele
zidului tău/și le dai drumul primăvara/ca să
zboare în toate părțile”.

Prima parte și ultima parte din această
poemă are câteva imagini  ușor teatrale,  cu
tușa prea accentuată, ceea ce impresio -
nează însă este  secvența-liant între cele
două părți, unde emoția este sinceră, iar
ideea de solidaritate feminină apare firesc
exprimată.

O confesiune a durerii asumate, din tex-
tul Ultima sintagmă, este conținută în ver-
surile: ”și îți dai seama că n-ai pătimit
de stul/dacă nu ai încasat nicio împușcă-
tură/și nu ți s-au scos schije din inimă”, după
cum, din poezia, Fermenți în mișcare (al cărei
titlu pare împrumutat din convenționalul
științific) am selectat acest fragment, pen-
tru mesajul său: ”mă joc cu degetele de la
mâini /mi le deschid și le închid/și încep
să-mi strâng în pumni savoarea nepu tin -
ței/până când printre degete îmi curge o
zeamă verde și vâscoasă/ea îmi alunecă în
mișcări șerpuite pe picioare/până la tălpi/
îmi intră în pantofii mei noi”. 

Aici lirismul concentrat dă forță poetică,
mai mult decât începutul, prin care au-
toarea ne propune viziunea lumii ca spec-
tacol de circ, unde e obligatoriu, pentru a fi
angajat, să-ți pui ”nas roșu și costum în rom-
buri”.

Lângă versuri subtile, despre  fragili-
tatea și candoarea copiilor, citez,  ”deja prin
pereții subțiri ai sufletului lor s-a auzit flu -
ierul de plecare”, se află alt gen de spuneri,
precum ”după ce au stat cu ochii lipiți pe va-
canțe în Caraibe/unde se poate ajunge
numai după diete obligatorii/și după ce au
aflat de prezervative și bilomag/ca să ia
foarte amine(!) ce să țină minte”. Acestea,
pesemne,  într-un alt context,  ar fi fost parte
a unui discurs mai convingător.

Prin poemul Calea copacului cosmic
poeta Cătălina Hașotti dorește să-i aducă

un omagiu lui Nichita Stănescu, așa cum și
mărturisește, încheind textul cu atât de
cunoscuta metaforă-simbol, din lirica lui Lu-
cian Blaga, și anume,  Marele Anonim.

Un alt text aduce în fața cititorilor ideea
de comutare într-altă ființă, prin asimilarea
aspectelor identitare, precum ochii vulpii,
transpirația ariciului (nu știam de o aseme-
nea caracteristică, dar trebuie să credem
poetul care percepe lumea înconjurătoare
cu totul altfel, decât în datele ei reale) sau
balta în care se odihnește un fragment de
cer, în preajma căreia ”ori te uiți la ea ca la o
ispită/ori o calci cu bocancii”.(Strategii)

Reperele temporale sugerate de ultima
dragoste și de  prima moarte par să funcțio -
neze ca veritabile borne existențiale în po-
emul Duet esoteric: ” e aproape târziu /stăm
nemișcați /și ușa se deschide/să intrăm/ să
ne așezăm /între/ prima noastră moarte/ și/
ultima noastră dragoste.”

Detectez în textul ”Asul din mânecă” un
fel de prevestire a Apocalipsei, căci poeta
recurge la alegorie, așază în  spații bizare
oameni care sar în picaj în apă și pe care
i-așteaptă  crocodilul (a se-nțelege că e vor -
ba despre cei naivi, potriviți ca victime si -
gure) apoi ”corul de broscoi”, ”gândacii”
triumfători, în sfârșit, o faună demnă de fa -
bula modernă a unei societăți unde scor-
burile sunt văzute drept sanctuare.

Cătălina Hașotti se-ntreabă și ne-n -
treabă: ”Și-atunci ce facem ca să uităm de
noi/de ore străine/de ziua de azi și de
mâine?”

Răspunsul ni-l oferă autoarea, opti-
mistă, prin credința că există, fie și ca mit, o
ființă generoasă, gata oricând să dezlege
sacul său cu daruri, dar tot Cătălina e și
puțin circumspectă, prin sugestia că, în loc
de Moș Crăciun, ar putea să apară Moș Ge -
rilă și asta ar deplasa emoțiile înspre o isto-
rie întunecată: ”Ce să facem/ ascultăm în
casă pereții suspinând/ îl așteptăm pe Moș
Crăciun/ori poate pe Moș Gerilă/și să nu-ți
faci griji/unul din ei tot o să vină.”

Nu știu care  dintre ei o să vină la Cătă -
lina Hașotti, dar sper ca autoarea să des -
copere printre daruri mai multe flori și mai
puține oase, așa încât  volumului La cules de
flori și oase, pe care îl propun cititorilor, să se
bucure de succesul meritat.

Vom culege ceea ce sem[n[m
GelA eneA 
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De numele lui Laurențiu Belizan
mă leagă experiența tradițio -
nalului Festival Internațional

de Creație Literară „Titel Constantinescu”,
ediția a VIII-a, eveniment care a conectat
scriitori din mai multe zone ale țării și din
afara ei și al cărui succes a fost validat prin
publicarea cărților premiate, la Editura
Rafet, din Râmnicu Sărat. La finalul festi -
vității de premiere, aveam să primesc, din
partea autorului, volumul Selfie cu Dum-
nezeu, pentru al cărui manuscris, poetul
aflat la al treilea volum de versuri, fusese
răsplătit cu Premiul Mircea Mincu. De
atunci, Laurențiu a continuat să scrie poe -
zie, chiar dacă a ales să o facă fără o pro-
movare foarte vizibilă în spațiul public, fie
el tipărit sau virtual, preferând alternativa
retragerii în sine, a sihăstriei poetice, a
contragerii ființei și a reducerii acesteia la
esență.

Aș spune că poezia lui Laurențiu nu e
o  poezie facilă, ușor digerabilă, ci, mai de-
grabă, una înscrisă într-un registru al unei
imagistici complexe, extinse, al unei ex-
ternalizări de factură exorcizantă a sinelui.
Imprevizibilul e ceea ce caracterizează
încărcătura poetică, oferindu-i savoare și
farmec, dar și menținând viu interesul
pentru lectură. El însuși un cititor fervent,
un fin intelectual și un excelent orator, au-
torul își proiectează în cele mai infime
amănunte discursul poetic, așa încât struc-
tura de rezistență a poemului să fie una vi-
abilă, stabilă și durabilă, fără a omite, însă,
însemnătatea de factură estetică a osaturii
acesteia. 

Întreg volumul, de la primul la ultimul
poem, e asemenea unui spectacol de arti-
ficii: nu știi în ce parte vor țâșni dârele lu-
minoase, ce culori vor avea, ce viteză, în ce
ritm se vor succeda, în ce formă. O ex-
plozie de culoare, de vitalitate, de energie,
un conglomerat de imagini de factură
modernistă, într-un angrenaj a cărui im-
petuozitate e impusă de dinamica alter-
nanței simbolistice a variatului areal lexi- 
cal utilizat în formularea ideilor conținu-
tului poetic, afinitatea autorului pentru
termenii neologici mai puțin utilizați în co-
municarea de zi cu zi, fiind evidentă în
aproape toate textele. 

Raportul cu divinitatea nu este unul al
subordonării, al smereniei, al ascultării

oarbe de o forță superioară, ci, mai de-
grabă, al îndoielii și chiar al sfidării, Dum-
nezeu fiind un surplus a cărui includere ar
însemna renunțarea la elemente vitale:
acum știu!/ ar trebui să-ți dau mai mult
decât inima și ficatul/ ca să-i fac loc lui
Dumnezeu (epifanie). Armonia divină e
pusă sub semnul întrebării, între om și
Dumnezeu transpare, prin păcatul mân-
driei, principiul egalității: Selfie cu Dum-
nezeu. Ne este înfățișat un sumar voit
denaturat al Celui ce ar trebui să reprez-
inte forța su premă, Creatorul fiind dez-
golit de natura sa omniprezentă și om- 
niscientă, privat de a reprezenta sursa
Adevărului și a Vieții. Deși, conform re-
ligiei creștine, omul a fost conceput după
chipul și asemănarea Sa, poetul ia în cal-
cul abordarea divinității ca potențială
sursă a bolii, a propriei extincții, act în-
rădăcinat în propria spaimă de moar te,
lăsând, concomitent, o ușă deschisă sper-
anței:  sper că/ oamenii nu sunt metastaze
ale lui Dumnezeu/ și nu mă voi topi în în-
tunericul umbrei mele/ la capătul curcu -
beului există totuși ceva (silhouette), așa
încât trecerea timpului să nu mai fie per-
cepută ca o amenințare, ca o apropiere de
momentul sfârșitului, ci ca o banală ru -
tină: dacă soarele s-ar învârti atât de re-
pede/ ca spițele unei roți rupte din osie/ ai
trece de ziua aceea/ ca și cum n-ar fi fost
(liziera dintre linii), capacitatea de reechi -
librare a spi ritului fiind posibilă prin sin-
cope ale respirației ce vizează corpul
profan: din purgatoriul minții tale/ se iese
doar prin apnee (amnezia).

Abilitatea de a construi tablouri în
cadrul cărora sunt impregnate, pe aceeași
suprafață fragmentată, imagini vizuale, ol-
factive, kinestezice sau de altă natură, pre-
cum și fluctuații orizontale și verticale ale
proiecției eului, conferă conținutului o ex-
presivitate specifică: soarele îți răsare dintr-
o rotulă și îți apune în alta/ începi să semeni
cu desenele copiilor pe asfalt/ te așezi pe
margine/ fumul de țigară devine un laț/ de
care se împiedică trecătorii (oniromahie)
sau  vei spune că suntem un apendice al ab-
surdului/ precum un poem perfect rupt în
bucăți și amestecat în Graal/ dar hârtia
poate redeveni pom/ un pom cântând din
rădăcini în urechile nopții (călătorie spre in-
terior).

Cuvântul ca modalitate de exprimare
a trăirilor interioare, ca instrument de ex-
plorare a nimicniciei umane, ca demers al
externalizării constatărilor despre sine și
lume, devine luntrașul ce netezește cărări
peste apa incertitudinii, un puternic ele-
ment cu încărcătură simbolistică, purtător
de mesaj: dacă la început a fost cuvântul/
poezia ar fi trebuit până acum să intre în
toate cotloanele/ ca o pastă multicoloră în
matrița unui membru amputat (invincibila),
în vreme ce decontextualizarea sinelui
prin poezie ia naștere ca formă de apărare,
ca urmare a necesității desprinderii de
ceilalți, de superficialitatea degradantă și
generalizată a naturii umane: doar să scriu
în altă tonalitate și inima inima se vindecă/
(...) lipsa desăvârșirii are farmecul ei/ (...)
inima mea trebuie să bată neregulat/ (...)
ceva trebuie să rupă/ atmosfera asta or-
welliană (mai ușor de suportat), strada este
un fermoar peste o rană/ ne închidem în ea/
câte poeme/ atâtea copci (plenitudine). 

Condiția poetului contemporan și
locul pe care acesta îl ocupă în lume sunt
aspecte văduvite de claritate sau certitu-
dini, existând o discrepanță majoră între
aparență și resortul ancorat în realitate,
între exteriorul fad,  vizibil și accesibil tu-
turor și trăirea interioară intensă, nimici-
toare: lumea te privește ca pe un om nor- 
mal/ nimeni nu știe cum vintrele ard/ mur-
murul cardiac întrece agitația străzii/ și un-
eori apari în fotografiile străinilor ca un abur
(ranfluare), dacă nu nimerești traiectoria
arzi/ ca pulberea de magneziu (țin brațele
ridicate și obosesc).

De la publicarea volumului Selfie cu
Dumnezeu, au trecut câțiva ani, niște ani
în care divinitatea a fost răbdătoare și, mai
mult de atât, darnică, așa încât Laurențiu
să poată multiplica talantul primit. Poezia
lui Laurențiu Belizan și-a continuat traiec-
toria, cucerind noi coordonate ale adân -
cimii, ale amplitudinii viziunii mesianice,
ale profunzimii sensurilor și simbolurilor,
ale expresivității frapante și, mai ales, ale
căutării de sine, întru și prin poezie. Cu
toată sinceritatea, pot spune că am de -
plină încredere în talentul lui Laurențiu și
că, din punctul meu de vedere, merită un
loc al lui și o recunoaștere a valorii liricii
sale, în literatura contemporană. 

Poetul, un mic dumnezeu
FlAViA AdAm
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Devenit un ritual, cel puţin
anual dacă nu de mai multe
ori într-un an, apariţiile an-

tologiilor Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Cluj, sunt salutate de întreaga
breaslă scriitoricească, dar şi de cititorii
care găsesc aici, poate mai mult ca în alte
cărţi, gânduri ale colegilor din Filiala Cluj
puse laolaltă de către preşedinta Irina Pe-
traş. Acest cuvânt - laolaltă - semnifică
multe pentru noi, din moşi strămoşi, să
stăm împreună, să povestim, să ne bu-
curăm de realizările frumoase, să fim în co-
municare şi comuniune.

Volumele FestLit ce pun laolaltă nu-
mele scriitorilor afiliaţi filialei din inima
Transilvaniei, cu „teme serioase, sobre“:
Școala Ardeleană și începuturile moder-
nității românești și Farmecul etimologiilor.
Elogiu limbii române (2016), Literatura
română – începuturi și Literatură și femini-
tate (2017). În 2018, am editat, de Cente-
narul Unirii, antologia Transilvania din
cuvinte 70 (Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor
și Almanahul literar/Steaua) ( 2019) au ur -
mat în anii pandemici, Istoriile literaturii
române (2020), Scriitorul și Lumea (2021).,
dar şi Cartea cuvintelor-madlenă, Rondul
scriitorilor, Autoportrete în oglindă.  Pentru
ediția a 9-a a FestLit Cluj (2022) Irina Petraş
a sugerat o temă interesantă – „Petrecere
cu stil”.

Viaţa omului este însoţită de hrană, în
jurul căreia, din sursă de supravieţuire, a
făcut un adevărat festin, toate momentele
importante ale ritualurilor fiind însoţite de
adevărate festine, iar în gospodăria noas-
tră, încă din primele secole, s-a dezvoltat
un adevărat cult pentru ceea ce înseamnă
roadele pământului, amintind aici doar
povestea bobului de grâu, de la semănat
până la făina pentru pâinea din cuptor.

„Omul se defineşte (și) prin pasul im-
portant pe care l-a făcut transformând
în artă nevoile sale fundamentale: hrana,
adăpostirea, perpetuarea; dar și datele
destinale, moartea, sau cele esențiale pen-
tru supraviețuirea sa ca om, comunicarea
verbală și gândirea… Odată cu desco pe -
rirea focului, apare gătitul. Nu întâmplător,
în limba română a găti e rudă cu a se găti,
cu împodobirea veștmintelor și a trupului;
amândouă trimit la senzația că lucrurile
nu sunt gata, că mai pot fi îmbunătățite,

că imaginația are spațiu de desfășurare.
Picturile rupestre sunt deja și înfru-
musețări/gătiri ale adăpostului. Arta culi-
nară stă alături de ars amandi, de ars
vivendi, de ars moriendi. Cum lor, scriito-
rilor, le e la îndemână și ars bene dicendi,
am fost sigură că vor ști să divagheze cu
stil despre ospețe, despre bucate. Mă gân-
desc la stil ca „talent, artă de a exprima
ideile și sentimentele într-o formă aleasă,
personală”, dar nu ignor sensul de „condei
de metal sau de os, ascuțit la un capăt și
turtit la celălalt, cu care se scria în Antichi-
tate pe tăblițele de ceară”…Dar ospețele
sunt și desfătări ale minții, bune prilejuri
ale schimbului de idei la un pahar de
vorbă. Comesind, bucatele sunt mai gus-
toase și lumea mai frumoasă. Să mănânci
singur nu are niciun haz. A comesi – verb
inventat de mine de la comesean, cu gân-
dul la plăcuta reunire în jurul unei mese
îmbelșugate”, afirmă, în cuvântul însoţitor,
Irina Petraş. Gurmanzi pasionaţi precum
Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi
sau Manolache Drăghici au redactat cărţi
de bucate. De numele lui Kogălniceanu şi
al lui Negruzzi se leagă volumul 200 de
reţete cercate de bucate, prăjituri şi alte
trebi gospodăreşti (1841, la Cantonarea
Foaiei Săteşti din Iaşi), volum ce marchează
„coborârea în stradă” a bucătăriei noi,
modeme, reţetele fiind acum şi la înde -
mâna târgoveţului, nu numai a bucătarilor

din marile case boiereşti. Mai târziu, în
1846, Manolache Drăghici aduce o altă
carte de bucate, Reţete cercate în număr de
500 din bucătăria cea mare a lui Robert, o
traducere şi adaptare a cărţii de bucate a
fostului bucătar al prinţului de Conde,
Robert Vinot, „întâiul bucătar al Franţei”. 

Cartea aceasta vine să ne amintească
despre bogăţia poveştilor pe care le au
legate de bucate transilvănenii, despre
delicatesele aşezate în farfurie şi despre
poveştile acestora, moştenite de la bunici.

În prima parte a cărţii, ne întâlnim cu
poveşti scriitoriceşti aşezate pornind de la
propriile întâmplări, spre exemplu, Ştefan
Borbely scrie despre bucuria bunicii de a
vedea sătui pe toţi copiii ce intrau în vi-
zorul ei: „Pentru ea fiecare copil cu care in-
tram în curte era o gură de hrănit. Dacă nu
avea prăjituri – ceea ce, de obicei, avea –,
ne tăia o felie uriașă de pâine, presăra pe
ea zahăr din belșug și ne expedia înapoi la
joacă în jurul Cetății, fericită că nici un pro-
tejat de-al ei nu va muri de inaniție înainte
de a se retrage la cină”. Dar oare cine nu se
regăseşte în această poveste a bunicilor
care făceau toate poftele nepoţilor ?

Constantina Raveca Buleu nu rămâne
de această dată acasă la bucătăria de la
Valea Bârgăului, ci ne prezintă bucatele
din Franţa mijlocului se secol XIX, iar
Mircea Gelu Buta ne readuce aminte de
bucatele aflate în scrierile lui Ion Creangă,
I. L. Caragiale, Mateiu I. Caragiale, neuitând
nici de Bartolomeu Anania. Câte feţe
poate lua tema propusă şi câte moduri de
abordare se pot găsi. Iată, de exemplu,
Ruxandra Cesereanu pliază tema vorbind
despre voluptatea culinară din banchetele
din 1001 de nopţi: „Deliciile culinare sunt
fățișe, iată câteva mostre: miel umplut cu
migdale, stafide și nucșoare, pui fripți,
plăcinte, tocături, sarmale cu lămâie, pilaf
cu stafide, dovleci umpluți. Peștele se ser -
vește întotdeauna pe frunze de bananier,
cu felii de lămâie. La banchet se beau șase
soiuri de vin, se arde tămâie, mosc, nard,
smirnă; oaspeții se spală cu mai multe ape
(de portocale, de trandafiri), pentru a nu fi
impuri în fața deliciilor culinare și pentru
a-și împrospăta papilele gustative. Patise-
ria orientală este fabuloasă, deși sună sim-
plu: împletituri din zahăr cu unt, paste
catifelate parfumate cu mosc și cu umplu-

Re\etar sentimental al scriitorilor
menuţ mAximiniAn 
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tură, plăcinte cu lămâie dulce, zaharicalele
numite mușabac (adică desfătările gâtle-
jului), gogoșile numite îmbucăturile cadi-
ului etc. Varietatea fructelor încununează
ospățul, printr-o întreagă geografie aro-
mată: mere de Siria, gutui osmani, piersici
de Oman, lămâi de Egipt, migdale, harbuji,
pepeni, curmale, rodii, smochine, toate
oferite pe paturi de iasomie, frunze de ba-
nanier, nuferi sau înconjurate de mirt,
anemone ori narcise. Dulcețurile și jeleu -
rile nu sunt de prisos nici ele: jeleu de
caise, dulceață de chitră cu zahăr aromat,
dulceață de petale de trandafiri și flori de
portocal, dulceață de curmale umplute cu
migdale și cuișoare, dulceață de morcovi
cu nuci aromate”. Nu-i aşa că, vorba aia, îţi
lasă gura apă doar citind ? 

Arta culinară japoneză este prezentată
de Rodica Frenţiu şi Florina Ilis, iar An-
dreea H. Hedeş vorbeşte despre caietele
de reţete pe care mulţi dintre noi le-am
des coperit în bucătăria bunicilor.

Laura Poantă ne reaminteşte despre
„elogiul adus plăcerii mâncatului” pe care
Jean Anthelme Brillat-Savarin, avocat,
medic și chimist îl face în volumul The
Physiology of Taste (Physiologie du Goût),
publicată în 1825, “ pe care el îl considera
o adevărată știință”.

Scriitorii adevăraţi îşi iau întotdeauna
rolul în serios, iată, pentru proza „Tânărul

Francisc”, Adrian Popescu făcând „rost de
reţete ale vremii, începutul veacului al
XII-lea, presupunând cam ce prefera ceata
de petrecăreți condusă de Francesco,
vinul colinelor umbre, cred, apoi rețetele
unor hanuri din Assisi, pe care le dau amă-
nunțit în carte, ca posibile. Dar faimoși au
rămas i mostaccioli, pesmeții cu miere și
migdale pe care-i făcea pentru Il Poverello
și priceputa matroană romană „fratele” Ja-
copa”. Interesantă abordarea lui Răzvan
Voncu despre simbolism şi scriitura crâş -
mei, por nind de la George Bacovia, dar şi
despre plaiurile pline de viţă-de-vie din
poezia lui Lucian Blaga.

Partea a doua ne surprinde prin frag-
mente din opera unor autori în care se
vorbeşte despre bucate (Simona Anto -
nescu, Hanna Bota, Gabriel Chifu, Horia
Gârbea, Leon Iosif Grapini, Adrian Lesen-
ciuc, Olimpiu Nuşfelean, Ovidiu Pecican,
Daniel Săuca ş.a.).

În partea a treia ne întâlnim cu alte
texte inedite, provocări pentru scriitori de
a avea o nostalgie a gustului şi de a aduce
în faţa noastră propriile reţete moştenite.
Ioana Bot ne spune cum este să mănânci
flori şi să-ţi placă gustul, Andrei Gazsi vor-
beşte despre ciuperci şi poezia acestora,
Alexandru Jurcan despre ciorba cu tarhon,
Ion Simuţ despre rolul nucilor în bucătărie
şi prezenţa acestora la marile sărbători

pentru cozonacul gustos, iar Radu Ţu-
culescu ne prezintă nu mai puţin de trei
reţete, un tort, un chec cu fructe şi ouă
umplute.

Inedit şi de această dată este Ion
Mureşan care ne spune „cum se prepară
hulpoii cu pene” într-o reţetă versificată.

Antologia gândită de Irina Petraş este
ca un reţetar sentimental al scriitorilor, iu-
bitori şi ei de petreceri cu stil, de festine,
de locuri în care se mai pot întâlni pentru
a sta de vorbă. O carte ca o sărbătoare,
lansată, de altfel, într-un adevărat eveni-
ment, cu bucatele întinse pe mese, la pro-
priu, de către scriitori. No, dacă nu mă
crdeţi haideţi în rândul oamenilor faini de
la mine de acasă, de pe Valea Ţibleşului. Şi
să începem aşa cum se face la casele noas-
tre, cu voie bună. Şi o hopăitură (strigă-
tură): “ Auzât-am o minciună / C-aicea-i
horinca bună! / Îndulcită cu zahăr, / Dă-ne
gazdă un pahar ! / Un pahar nu ni bugăt /
Dă-ne gazdă olu tăt ! / Că ni-i neamu bău-
tor / Be o cupă de tri ori / Şi un ol de nouă
ori”. Sunt convins că mulţi nu au înţeles
mare lucru. Staţi liniştiţi, e de bine. E vorba
de ţuică (horincă), pe care, fiind cea mai
bună băutură a românilor, o dorim în ol
(un fel de damigeană din sticlă) că o cupă
(un litru) nu îi bugăt ( destul). Şi dacă mai
îi şi o dărabă de slănină masa îi gata
întinsă. Ce ziceţi ?
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Irina Petraș, critic literar important, eseistă și traducătoare
apreciată pentru opera sa dar și pentru generozitatea cu
care dedică timp confraților, ne scoate din cenușiul exis-

tențial și ne bucură divagând cu stil despre ospețe și despre bucate
în savuroasa antologie Petrecere cu stil, Editura Școala Ardeleană,
Cluj Napoca, 2022.  Și cum Ars culinaria este mai mult decât o sim-
plă gastronomie autoarea a adresat o invitația celor patruzeci și
nouă de scriitori la o petrecere cu stil, și a realizat o antologie de li -
teratură și gastronomie asezonată cu istorie și etnografie. Sunt
oferite cititorului pagini frumoase, captivante, cu trăirile, gân-
durile, sensibilitatea și preferințele autorilor privind bucatele, în-
cadrate de toate celelalte aspecte ce conduc la o petrecere cu stil:
ambientul, invitații, maniera dialogului, servirea și alte detalii ce îi
dau strălucire. Fiecare dintre secvențele prezentate în volum con-
stituie un rafinat discurs gastronomic ce face apel la simfonia or-
chestrată de culori, forme și gust și ne poartă spre un final al stării
de bine. 

Primul pas îl face domnul Nicolae Manolescu care abordează
domeniul gastronomic cu firescul omului cu gusturi alese și cu
credința că se încadrează la gourmet. Descoperim, apoi, o frescă
a lumii monahale interbelice ce prezintă disputa dintre spirit,
norma religioasă și teluricul existențial, cel din urmă triumfând
mereu. Meniurile sunt desprinse, parcă, dintr-un catalog înstelat
Michelin din alte vremuri. Suntem purtați și prin Roma antică unde
ospățul nu era totul, unde locul, atmosfera defineau educația; în
înalta societate ospățul era hărăzit unor convorbiri savante, struc-
turate în jurul valorilor morale, lexicale și artistice, pe când în
stradă se petreceau toate ororile lumii răsturnate unde toate li-
cențele sunt îngăduite. (Ștefan Borbély) Ne oprim în Franța sec-
olului nouăsprezece unde imperiul papilelor gustative nu func- 
ționa în afara codurilor sociale. Purtați cu eleganță prin definiții,
aforisme și analize pe domeniu, de data aceasta cafeaua este
regina prezentării. Cu un mic istoric se conchide pentru noi, cei
de astăzi, că ea este obligatorie.(Constantina Raveca Buleu).

Literatura română a surprins o multitudine de detalii gastro-
nomice în Ciocoii vechi și noi, Kir Ianulea, Craii de Curte-Veche, Cro -
nică de familie, La paradis general ș.a... Interesantă și plăcută este
împletirea felurilor de mâncare tipice momentelor zilei cu locurile
din București și cu apucăturile diferitelor clase sociale. Nostimă
povestea cafelei marghilomană, incitantă observația referitoare
la Cronica de familie: poate fi citită și ca un manual al bunelor
maniere, respectiv ca un îndreptar în materie de gust, inclusiv sub as-
pect vestimentar. (Mircea Gelu Buta) Apoi, din considerațiile lui
Răzvan Voncu asupra poemelor bacoviene desprindem concluzia
că alcoolul este o constantă, o dimensiune a stării de spirit ce stră-
bate versurile și un neobișnuit vehicul al lirismului. Modern în mij -
loace, Bacovia este tradițional în gusturi.

Sunt prezenți la această întâlnire și o serie de prozatori și poeți
ruși avangardiști pentru care gastronomia nu a însemnat doar gust,
rafinament, plăcere, întâmplându-se oarecum și reversul, aversul dar
și aversiunea față de ea. (Leo Butnaru) Periplul se continuă cu as-
pecte specifice bazinului mediteranean, apoi cu pitorescul stră -
zilor Bagdadului în căutarea ingredientelor rare și scumpe, cu

ritualul ceaiului și arta culinară la japonezi. Este amintit acest de -
licat parfum al hoinărelii urbane, gastronomia privirii întâlnită la
Balzac, Baudelaire, Virginia Wolf, Ben Wilson. (Doina Curticăpeanu)

Mai descoperim parcurgând prima secțiune a cărții, printre al-
tele, amintiri de toamnă lirică din Desești/Maramureș cu scriitori,
oamenii locului și ospitalitatea lor ce nu se poate măsura, (Gheo-
rghe Pârja) câte ceva despre savarină, dulcele cu o savoare aparte,
dar și istoricul cărților de bucate la români (Mircea Popa) precum
și absolut necesarul caiet de rețete (Andrea H.Hedeș) Cultul mesei
la români este rezultat din continuitatea și statornicia unui popor,
(Ilie Rad) cina fiind cea mai importantă masă a zilei; timpurile
moderne aproape că au anulat acest detaliu născut din statorni-
cie. 

Cea de a doua secțiune debutează cu o caldă și delicată
secvență a Bucureștiului de început de secol douăzeci, fiind
prezente meniul și ritualul unei aniversări din societatea timpului;
într-o altă secvență facem cunoștință cu armeanul Manuc și in-
tenția acestuia de a ridica cel mai strălucitor han din București. (Si-
mona Antonescu) Apoi  plecăm din acest rafinament gastronomic
și atitudinal și ne pierdem undeva, pe o insulă unde totul, chiar
totul (meniu, igienă, maniere) ne transportă mult în trecut, chiar
dacă relatarea particularizează o stare de fapt a zilelor noastre.
(Hanna Bota) Periplul gastronomic continuă în Bulgaria la un chef
de pomină, cu mâncare din plin, unde pana scriitorului pare să
spună: „așa nu” atitudinii, nu și meniului. (Gabriel Chifu) Aproape
în același ritm și manieră, un alt stilou ne prezintă sarcasmul
suprarealist al unui botez târziu. Repede pășim într-un restaurant
bucureștean unde împătimiți ai locului se desfată cu un meniu
savuros, prin comparație cu alții care mănâncă cu oroare diverse
orătănii jegoase care se târau pe fundul mării crezând că fac o cură
de rafinament. (Horia Gârbea) Cu o abordare postmodernistă a di-
alogurilor ne întoarcem în vremuri împărătești ce încearcă să de-
finească cum ar trebui să meargă lucrurile atunci când Măria-Sa va
fi prezent. Geografia gastronomică ne poartă și în nordul Africii
unde pregătirea și aranjarea într-un vas special a couscous-ului,
este asociată și cu  o cerere în căsătorie. (Vera Ieremiaș) 

Secțiune a treia conține amintiri împănate cu mâncăruri și bău-
turi, rețete. Dar poți să redescrii cum se face o afinată cu afine de
munte cu horincă de prune galbene (Alexa Gavril Bâle) sau clătite cu
flori de salcâm? Nu poți! Preiei rețeta sau treci prin locurile amin -
tite și le guști pur și simplu. Te bucuri de ele așa cum s-au bucurat
și cei care le-au descris în antologia coordonată cu atâta empatie
de Irina Petraș. 

Putem vorbi, așadar, despre patrimoniul literaro-gastronomic,
ca despre o memorie/istorie a valorilor și judecăților morale și so-
ciale, a sistemelor de norme ale unor perioade istorice, o expe-
riență a identificării menită să reveleze complexitatea omenească.
O analiză a multitudinii meniurilor, a artei preparării lor, implicit a
societății care se bucură de acestea o vei întâlni parcurgând în
tihnă antologia Petrecere cu stil. Vei gusta, cu siguranță, acest in-
teligent mélange de literatură și gastronomie.

Alt catalog Michelin
eVelyne croitoru
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Opoveste pe structura scenariului
de inițiere este noul roman al
Luciei Ovezea, Dacă lumea s-ar

sfârși mâine. 
Traseul, în plan fizic și, mai ales, spiritual,

pe care-l parcurg personajele, are similitu-
dini cu acela din Mănâncă, roagă-te, iubește!
al prozatoarei Elizabeth Gilbert. Ștefan și
Ludmila, personajele principale ale roma -
nului Luciei Ovezea, străbat, independent,
și, până la un punct, paralel, un labirint, ur-
mând meandrele unui destin care se de-
cide, parcă, pe deasupra lor. Întâlnirile,
ex periențele lor se înscriu sub această
cupolă mitizantă.

Concepția componistică este, deopo -
trivă, arhitecturală, organizatătă pe trei sec -
vențe mari – Începuturi (cu 9 secvențe epi- 
ce), Căutări (11), Inițierea (13), corespunză-
toare etapelor parcurse în scenariul inițierii
în viață și destin, și simfonică, cele trei capi-
tole fiind trepte ascensionale, incluzând o
uvertură, urmată, apoi, în ritmuri diferite, pe
tonalitatea rapid-lent, de evenimente sem-
nificante, în funcție de experiențele-inițieri
ale personajelor, de ritmul și intensitatea
trăirii lor. 

Timpul epic cuprins în străbaterea aces-
tui traseu labirintic, dublu orientat – în afară
și în interior, în sine, cuprinde o perioadă re -
lativ mare de timp (1981-2009), perioadă
din care autoarea alege momente semni-
ficative pentru destinul personajelor, decu-
pate din anii 1981, 1984, 1985, 1988, 1989,
1991, 1993, 2003 și 2009. 

Ludmila și Ștefan străbat, așadar, nu
doar un labirint personal, dar și un labirint al
istoriei. Destinul lor este influențat, până la
un punct, de acest mers al istoriei, fără, însă,
tensiunile generate de o cenzură copleși-
toare, marca terorii istoriei. Ei se simt sub
vremi, dar nu clamează teroarea, nu trăiesc
sentimentul sufocării în durata istorică dată
pentru a-și afla, odată cu partea de fericire,
și sensul vieții. Deși trăiesc în istorie, una a
dictaturii comuniste, Ludmila în Basarabia,
Ștefan, în România, deși sunt conștienți de
schimbările ei, personajele sunt preocupate
de istoria lor, de metamorfozele interioare,
de armonizarea cu sine. Drumul lor este un
drum al căutării de sine, un drum pe care
Ludmila crede a-l găsi în armonia familiei,
iar Ștefan în armonia cu Dumnezeu. Sensul
final al căutării lor, același, este iubirea, înțe-
leasă personal, dar nu diferit, în sensul că

amândoi înțeleg, ca Dante în Divina come-
dia, că iubirea este forța universală care
mișcă lumile și aștrii.

În structura componistică, simfonică a
poveștii, concepută ca țesătură de fapte, în-
tâmplări, detalii, întoarceri în sine, retros -
pective clarificatoare pentru profilul psiho- 
logic și mental al personajelor, Lucia Ovezea
răsfrânge tehnici și procedee clasicizate,
inedite, însă, prin asamblare, prin noile
func ții cu care sunt învestite, pentru a sluji
unei proiecții epice moderne. Notația locu-
lui și timpului (București, 1981), de exemplu,
ar sugera tehnica jurnalului, impresie con-
trazisă de nararea obiectivă, din perspectiva
unui narator omniscient, niciodată imper-
sonal sau impersonalizat. Narațiunea obiec-
tivă se relativizează în stilul epistolar, prin
scrisorile pe care le scriu, în faza lor de in-
ițiere, familiei, Ștefan și Ludmila, aflați în
Bhutan, locul fizic, ce surmontează realul,
devenind topos, un loc în care se produce/
petrece inițierea, permițând transcenderea
din planul fizic în cel spiritual, transcendere
conștientizată de cei doi, marcată de reve-
lație, de cunoaștere și de înțelegere, de ac-
cesul la cunoașterea complexei relaționări
cu lumea ca istorie și loc de inițiere, revelație
ce conduce la înțelegerea, la cunoașterea
de sine.  

Observația naratorială pare, ca în lite -
ratura comportamentistă, orientată mai
mult spre exterior, atenția concentrându -se
asupra comportamentului, prin puncta rea
relațiilor pe care le stabilesc personajele.
Semnifiactive sunt, în acest sens, relațiile
dintre Ludmila și Lena, prima fiind copila
adoptată iar a doua fiica naturală a părin -
ților, pe fondul sugestiei perfidiei istoriei,
imagine fulgurantă a terorii istoriei, mani-
festată prin ocuparea Basarabiei, cu conse -
cințe nefaste pentru destinul multor familii,
dintre Ludmila și părinții săi, dintre Ludmila
și fiica sa, Karina. Nici Ștefan nu este omis
din această viziune deterministă. La fel de
semnificative sunt relațiile lui cu părinții,
mai ales cu mama sa, apoi cu Ana, soția
care-i dăruiește un fiu, pe  Cosmin. 

Punctul în care se situează naratorul
este cel al unui regizor care imaginează, prin
decuparea momentelor semnificative, ce
includ un semnificat și un semnificant, acele
situații potențial pline de semnificații, care
să pună în evidență momentele de viață, ce
pot alcătui sau prevesti un destin. Foca -

lizarea internă e realizată prin relativizarea
realizată de personajele înseși, care devin
personaje-narator și/sau personaje-reflec-
tor, reflectori ai propriei vieți, viață care
tinde să devină, prin înțelegerea sensului
înaintării prin labirint, al treptelor parcurse
în scenariul de inițiere, destin. Ștefan și Lud-
mila par a fi predestinați să fie împreună
după o rătăcire în propriul labirint/destin,
dar fiecare dintre ei își ia o altă perioadă de
reflecție pentru a (se) decide. 

Relația necesitate-întâmplare, parte a
destinului fiecăruia, se scrie permanent
odată cu trecerea prin spațiul și timpul isto-
riei, ca și prin spațiul și timpul personal,
intim, al duratei hărăzite pentru a căuta, a
afla, a cunoaște și a se cunoaște, pentru a
ajunge la acel înțeles care să motiveze o
viață și să reveleze un destin. 

Sensul ultim la care accede Ludmila
(nume semnificativ, însemnând lumină)
este cel al conștientizării rotației perma-
nente, panta rhei, trecere și pe-trecere,
așadar, succesiune în timp a generațiilor, cu
sugestia unui regizor universal, acel cineva
care trasează liniile vieții, punând limite și
hotare, fără complexul zădărniciei, însă: „...în
esență, fiecare era unic, o verigă a unui lanț
care unea ce-a fost cu ce va fi. Viitorul părea
o pagină albă, pe care fiecare era invitat să
scrie ce voia el, dar... cineva trăsese deja
niște linii. Toate-s vechi și nouă toate...” 

Antrenant, cu suspansuri ingenioase,
motivate psihologic, romanul Luciei Ovezea
conține, ca histoire și discours, o poveste de
viață despre eterna aspirație a omului de
a-și afla rostul în lumea care i s-a dat pentru
a cunoaște, pentru a se cunoaște, pentru a
se acorda ritmurilor ei eterne în aura unei
filosofii a seninătății, a acceptării condiției
umane. De aceea, tristețea, asociată unei
melancolii a trecerii, nu copleșește, are chiar
o aromă tonică, optimistă invitând la me -
ditația asupra propriei condiții. Trebuie să
acceptăm ceea ce nu putem schimba, dar
să luptăm până la capăt pentru ceea ce cre-
dem că putem. Lumina ce însoțește întâm-
plările îi călăuzește. Aflarea luminii este o
izbândă, la care amândoi au dreptul.

Oare Ștefan și Ludmila și-au găsit feri-
cirea?... Finalul deschis se înscrie în moder-
nitatea unui viziuni care și-a anexat ambi- 
guitatea, luându-l pe cititor copărtaș la
creație.

C[l[toriile inimii §i meandrele sufletului
AnA dobre
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Cartea doamnei Lucia Ovezea este
jurnalul unei ubicuități mondiale
– București, Chișinău, Bangkok,

Madrid etc. – într-o perioadă de circa 28 de
ani. Narațiunea debutează la București în
1981 și se încheie la Londra, în 2009, ceea
ce înseamnă, aparent, o călătorie de la Est
la Vest, dar avansând cu lectura, ne dăm
seama că lucrurile se complică, și că aceste
indicații geografice ascund altceva, în
niciun caz nefiind vorba despre o călătorie
„șnur”, cronologică,  de la Răsărit la Apus.

„București, 1981” este locul și momen-
tul în care copilul Ștefan își serbează ziua
citind „Insula misterioasă” spre nemulțu-
mirea mamei Alina, care vedea că are un fiu
cu totul altfel decât ceilalți copii. Autoarea
este o analistă desăvârșită a sentimentelor,
a limitelor și a evoluției acestora, descriind
iubiri de cuplu care nu se generează din
două sentimente, ci dintr-unul singur, vari-
entat în perspectiva fiecărui partener: 

- Prie tenia noastră e neprețuită, e pentru
totdeauna, nu-i așa? Ce bine că și tu gândești
la fel! El o aproba dând din cap. Aiurea! Nu, nu
simțea așa ceva! Nu credea că există prietenie
adevărată între un bărbat și o femeie. Mai știa
și că era prins într-o capcană, pentru că nu
reușea să-i spună adevărul (...) Autoarea
hașurează harta și-și revendică spațiul pla -
netar cu o fugozitate demnă de marii cuceri -
tori ai lumii. În fond, fiecare călător superior,
format și deformat de multele cărți citite,
devine un învingător al spațiului în con-
fruntarea lui cu timpul – „ehei, fugaces...!”

Universul narativ se configurează prin
personaje sportivi, interiorizați, trăindu-și cu
intensitate sentimentele, în atmosfera chi-
nuită de comunism, plină de interdicții și
lovituri aplicate fără măsură: antrenorul de
tir este „trimis la munca de jos”, programul
de viață al sportivilor era controlat în perma-
nență... Cu toate acestea, dragostea învinge:
Ștefan se îndrăgostește de Ludmila: Când a
zărit-o cu doi ani în urmă apropiindu-se de
masa lui, a simțit impulsul absurd de a plonja
în piscina verde a ochilor ei. Dar ritualul lui de

trecere la viața de bărbat matur se consumă
cu Ana, pe care n-o iubește, dar se simte
„absorbit” de ea, iar lucrurile se petrec rapid,
ca de când lumea: ea rămâne gravidă, fa-
milia lui se arată bucuroasă, spre surprin -
derea lui Ștefan... 

Cartea este împărțită în trei părți, „În-
ceputuri” și „Căutări” și „Inițierea”,  iar sub-
capitolele nu apar totdeauna în ordine
cronologică, ceea ce arată că nici spațiul,
nici timpul nu sunt esențiale pentru au-
toare, ci evoluția interioară a personajelor.
Lumea sportivilor din atmosfera încorsetată
a comunismului dinainte de ’89 atinge
paroxismul atunci când Ludmila – sportivă
moldoveancă de la Chișinău – este răpită de
fostul ei prieten neamț, care nu mai apăruse
de multă vreme la competiții și care re-
gizează un accident pentru ca s-o poată sui
într-o ambulanță. Dar „iubirea nu există” îi
spune un psiholog fetei devastate de ru-
perea ulterioară a legăturii dintre ea și Kurt.

Autoarea folosește cadrul însemnărilor
de călătorie pentru ca să consemneze teri-
toriile devenite un spațiu spiritualizat după
ce a fost umanizat de fragila trestie gândi-
toare. Formula de a se exprima calendaris-
tic, dar după un calendar propriu fiecărui
personaj, în aventura spațială, deosebește
jurnalul de călătorie de memorialistică, prin
plasarea acțiunii peste mări și țări, prin sur-
prinderea evenimentelor fugitiv, a domi-
nantelor semnificante în teritoriul clipei, la
fața locului. În felul acesta, clipa și eterni-
tatea își găsesc armonia în amprenta telu -
ricului, ca semne ale lui Dumnezeu aflat, ca
întotdeauna, lângă „trestia gânditoare”. În
fond, înalta spiritualitate a narațiunii imor-
talizează timpul și sacralizează spațiul în
aceleași cuvinte lăsate de Dumnezeu.

Acest pseudo-jurnal nu urmărește o
evoluție cronologică, liniară, ci divagația
spațială, într-o lume care pare să se unească
de la sine, dizolvând frontierele. Este soluția
impusă de personaje sportivi care participă
la competiții internaționale, și – în plus – de
profesia Ludmilei care ajunge să-și împli -
nească visul și să devină stewardesă. Între
localitățile menționate și însoțite de anul re-
s pectiv, se află București, 1981, Timphu,
2003 (pe teritoriul Bhutanului, unde tem-
plul budist este descris ca o construcție
grandioasă capabilă să susțină ritualul puja,
un fel 

Fără să reactualizeze vechile și impună-
toarele referințe românești în India (sau fie
și în Bhutan), autoarea se situează în vârful
acestei tradiții, descoperind o lume nouă,
dar nu alunecă în pitoresc, senzațional sau
anecdotic. Discursul elevat susține atenția
cititorului la cote înalte de interes, inclusiv
prin abordarea acelei chestiuni care i-a mă-
cinat pe români în comunism: evadarea din
„lagăr”: Te rog nu scoate niciun cuvânt. Mergi
pe alee până la mașina de salvare. Dacă nu
ar fi știut a cui este vocea nu ar fi putut să-l re-
cunoască pe Kurt în bărbatul brunet, cu o
burtă generoasă, abia cuprinsă de salopeta
de infirmier. (...) – Pacienta ne-a fost adusă de
salvare în stare, aș zice, foarte gravă. (...) –
Mulțumim, domnule doctor. Ne puteți spune
ce s-a întâmplat? – Accident auto în apro -
pierea stadionului (...)

Descrierile autoarei caută să depă -
șească extraordinarul și gigantescul, care
n-ar avea loc în mentalul european, și le
aduce la dimensiuni potrivite sentimentelor
omenești, ele fiind de fapt doar indicatori ai
acestei veritabile călătorii a inimilor per-
sonajelor.

Din altă perspectivă, narațiunea ar pu -
tea fi o „saga” care se extinde pe mai multe
generații, care notează avatarurile vieții și
drumul sinuos al destinului: Ștefan e fiul
„ciudat” al Alinei și al lui Aurel și ajunge,
muncind din greu, la performanțe deose -
bite ca sportiv ce trage la țintă. O cunoaște
pe Ludmila, atleta cu vise de stewardesă,
dar deși se iubesc, drumurile li se despart.
În finalul cărții aflăm că s-ar putea să-și
unească destinele, iar lângă ei, Cosmin, fiul
lui, Karina, fiica ei și Jinge, fratele vitreg al
acesteia, aflați la început de drum, la cole -
giu, respectiv facultate: Viitorul părea o pa -
gină albă, pe care fiecare era invitat să scrie ce
voia el, dar... cineva trăsese deja niște linii.
„Toate-s vechi și nouă toate...”

Cartea doamnei Lucia Ovezea este o in-
cursiune reușită în viața românilor și moldo -
venilor de peste Prut, o narațiune care se
citește cu interes pentru că sunt multe „stră-
fulgerări” ale propriei noastre vieți. Și dacă
cititorul este mai tânăr, ea îi poate oferi un
tablou al societății părinților lui, respingând
ca nemeritate criticile care se mai aud când
și când, și acuzele de „comunist”...

Jurnalul unei ubicuit[\i mondiale 
Aureliu Goci
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În pofida aşteptărilor, Trilogia li-
gură de Mircea Petean nu este un
jurnal liric de călătorie în Liguria;

poetul nu descrie nimic, nu face trasee tu-
ristice proiectate în poezie, el asumă un
spaţiu pe care şi-l face fiinţial, îl face al său,
iar re perele geografice şi biografice (aero-
portul din Bergamo, Golfo dei Poeti, tur-
nul lui Andrea Doria, casele de piatră
dintr-un peisaj decupat, parcă, dintr-un
film al lui Visconti, un ţinut al pietrei, mă-
slinului şi viţei-de-vie, Villa Doria, Muzeul
Naval, anunţurile mortuare de pe ziduri,
casa „cu grădina şi acareturile țărănucului“
ouă de piatră pe aleea/ către vila Palavi-
cini - pe urmele/ omului cavernelor căl-
căm“, vremea cînd Ştefana a schimbat
„Carpaţii pe Apenini şi Marea cea Neagră
cu cea Ligură“, ritualul cotidian al plim bării
pe plajă şi al băii de soare în mare etc.) se
adună în figura unui poet care nu-şi refuză
reveria ascultînd „clopotele mării“ şi în pei-
sajul unui sătuc „crescut direct din mare
pe înălţimile pie troase de pe ţărm“ pentru
a primi, în viteza unor imagini cinemato-
grafice, biografia unui băiețandru cu părul
căzut pe ochi, dar şi a aedului dac: „un bă-
ieţandru cu părul căzut pe ochi/ cu mîinile
în fipte în buzunare/ păşeşte pe treptele
şlefuite ale minţii mele/ înfăşurat în mu-
zici/ un tînăr şi o tînără strîns înlănţuiţi/ în-
făşura ţi în zdrenţele colorate ale cuvin- 
telor/ sfîşiate de vînt/ păşesc pe aleile în-
sorite ale minţii mele/ un ins înveşmîntat
în bucăţi de ziare şi pagini de cărţi/ citite şi
răscitite face pe saltimbancul/ pe margi-
nea îngustă a unei stînci/ care ţîşneşte
vertiginos din un dele mării/ aedul dac
auto-  exilat într-un sătuc ca acesta/ cres-
cut direct din mare pe înălţimile pietroase
de pe ţărm/ a decis acum do uă mii de ani
că aşa se cuvine/ a-şi încheia ciclul vital/
într-o căsuţă de piatră simplă modestă
austeră/ înveşmîntat în faldurile tăcerii“.
Mai mult încă, peisajul ligur trece, prin im-
aginarul fas tuos al poetului, în ficţiune şi
fantasmagorie; poemele din Trilogia li-
gură văd figuri dintr-o altă lume, coborîtă
între reperele geografice şi biografice: „un
bărbat în etate/ îmbrăcat în negru/ ferit de
asaltul mulţimii/ zăboveşte pe un scaun
de piatră/ la umbra unui zid ros de sarea
mării/ privind abstras spre nicăieri“, ne-
buna oraşului care „trage după ea o jigo-

die“ şi sfîşie tăcerea strigînd „fugiţi,
sfîrşitul lumii este aproape„, în sfîrşit, tî-
năra singuratică a cărei apariţie, repetată
în momente strategic alese în cuprinsul
cărţii, marchează oboseala de a trăi:
„aproape ori de cîte ori ies în peisaj sin-
gur/ sau alături de ai mei/ mă intersectez
măcar o dată cu un personaj ciudat/ e o
tînără care mărşăluieşte singuratică/ cu
privirile goale bălăngănindu-şi poşeta
uzată/ în jos şi-n sus pe colinele oraşului/
ori pe faleza înţesată de lume/ pare întru-
chiparea perfectă, a oboselii de a trăi/ a
unei întregi civilizaţii“.

Nicanor, Ambrosio şi Maria sînt cele
trei personaje lirice în jurul cărora pivo-
tează structura de profun zime a poeme-
lor lui Mircea Petean; ele n-au chip şi nici
identitate, sînt nişte metafore obsedante
care însoţesc poetul în spaţiul identitar
din Jucu Nobil şi în cel fiinţial din Liguria;
Nicanor, căutînd „Întîlnirea de departe“, un
Budha transilvan, excedat de „ţara asta
care e raiul editorilor“, unde „toată lumea
scrie de istov„ şi nimeni nu citeşte, expert
în nostalgie este o summa a spa ţiului
identitar: „Nicanor e numai ochi şi urechi/
el e făcut să asculte şi să transmită mai de-
parte/ prin viu grai cele auzite/ într-atît de
specializat e încît/ adulmecă Întîlnirea de
departe/ astfel încît în apropierea «victi-
mei»/ faţa-i devine chip printr-o subti lă
metamorfoză/ zîmbetul joacă un rol deci-
siv în acest proces/ de transfigurare iar ex-
perienţa sa de ascultător eminent/ expe- 
rienţă care se întinde pe durata cîtorva
bune decenii/ i-a şlefuit un zîmbet care ar
muia mîna călăului/ iată-ne aşadar intraţi
în ţarcul zîmbetului său de mic/ Budha
transilvan/ împreună cu cel ce precum fa-
gurul va fi stors/ de mierea poveştilor şi
povestirilor sale/ şi abia într-un tîrziu/
după ce va fi gustată şi decantată în fel şi
chip/ scribul îşi va putea intra în rol şi în
mînă cu voia Domnului/ dar isprava lui
nouă nu ne spune nimic acum/ aşa că
zîmbiţi, vă rog/ și poftiţi la vorbitor„. Am-
brosio e umbra poetului, „impresa rul“ cîn-
tecelor din poemele lui Mircea Petean,
martor, paznicul de la „grota rostirii lăun-
trice“, care vorbeşte obteza, limba din „Ob-
tena, țara ascunsă a fetiţei din «casa
focilor»„: Ambrosio e numele poetului în-
suşi: „ambrosio nu e dublul nimănui,/ am-

brosio nu e un heteronim,/ heteronim
sunt eu/ ambrosio e un nume/ convenţio-
nal ca orice nume/ aş putea vorbi despre
el ca despre Acesta ori Celălalt,/ înlocuit
de o forţă extrasenzorială/ înlocuită de o
inteligență artificială/ şi așa mai departe/
dar nu-mi stă în fire/ ambrosio urcă, în fie-
care dimineaţă,/ din firida creierului meu/
unde şi-a aflat sălaş/ ca să-şi bea cafeaua
cu mine/ apoi pleacă în lume şi pe mine
aici mă lasă/ cu bătrînelul meu/ atent şi vi-
gilent cum îl ştiu/ ambrosio ascultă, pri-
veşte, tezaurizează imagini/ de bărbaţi
copţi și de femei mature,/ de copii bătrîni
şi de bătrîni infantili,/ de tineri obosiţi şi
de tinere dezabuzate,/ apoi le rînduieşte
frumos în sertarele cu multiple despăr -
ţituri,/ era cît pe-aci să scriu – vai de mine!
-/ sertarele cu multiple despărţituri ale me-
moriei/ să fie instinctul literaturizării mai
puternic/ decît cel de conservare?/ cine
poate şti?“. În sfîrşit, Maria e badanta ro-
mână din Liguria, care împinge la căru-
ciorul „în care şade impasibil, im pertur- 
babil, de neclintit bătrînelul meu“, spune
povestea înstrăinării, „în casa unei familii
burgheze dintr-un cartier rezidenţial/ al
unui oraş-port, un oraş-ex-republică din
peninsulă“: Maria e o „străină printre stră-
ini“, una dintre esenţele ligure distilate în
Trilogia sa de Mircea Petean, un poet, în
fond, religios care spune „rugăciunea ini-
mii“ în „abisul tăcerii“, se face ecoul cuvin-
telor, în parafrază, ale Eclesiastului („nimic
am fost şi nu va rămîne nimic“, scrie poe-
tul), punînd poezia în energia Genezei: „la
înce put a fost Cuvîntul şi Cuvîntul era un-
duire de suflete/ şi tăceri/ şi energia elibe-
rată din ciocnirea lor e la originea tutu- 
ror/văzutelor şi nevăzutelor/ şi la ce bună
scrierea/ dacă nu are ceva din frisonul ros-
tirii dintîi“.

Între cele patru paradigme care au de-
finit poezia modernă - a exprima expri-
mabilul, a exprima inexpri mabilul, a inex- 
prima exprimabilul, și a inexprima inex-
primabilul, de la clasicism, romantism şi
simbolism, pînă la dadaism şi lettrism -,
Mircea Petean o alege pe a doua, a mo-
dernismului, căutînd, cum spune, rostirea
nerostitelor şi nu scrierea lor, faţa văzută a
invizibilului: „dar nu despre mine e vorba,/
nici despre ideile mele clare şi distilicte,/
ci doar de întruchipările diurne ale vreu-
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nui gînd nocturn,/ de rostirea nerostite-
lor/ urmată sau mai degrabă nu de scrie-
rea lor/ nu mi-am dorit niciodată să scriu
un rînd,/ iar acum cînd o fac - nu mă în-
trebaţi din ce pricină/ căci n-aş şti să răs-
pund -/ constat că nu sunt deloc com- 
 plexată/ nici de mulţimea scrierilor - co-
pleşitoare, trebuie/ să recunosc - nici de
excelenţa unor auto ri,/ ca să nu folosesc
cuvinte mari precum genialitate,/ fabulos,
monumentalitate, cît de viclenia cuvîntu-
lui,/ care, rostit, are o neutralitate abso-
lută,/ iar scris, mă trimite în plină irea- 
litate,/ de aceea ţii tu să rămîi fidelă rostirii
lăuntrice,/ carevasăzică.../ de aceea mă voi
gîndi serios să-ți înregistrez vorbirea/ oniri -
că“. Poetul, aedul este cel care vorbeşte în
„voluptatea rostirii“ şi care, prin vorbele
sale, poate vrăji, asumînd gustul tăcerii
ca re comunică totul, asemeni tăcerii lui
Lucian Blaga din Hronicul şi cîntecul vîr-
stelor, pînă la sala de lectură unde, în fapt
e un vor bitor, marcînd, definitiv, triumful
oralităţii; „scriu ca şi cînd aş vorbi cu ci-
neva“, spune poetul în „grota rostirii lăun-
trice“, vegheată de Ambrosio, rostind
nerostitele (şi) în registrul vorbirii onirice.
Concepute în acest orizont, poemele lui
Mircea Petean mi zează pe ceea ce el în-
suși numește prelimbaj: „tra-la-li-lu tru-li-
lu-la-n pa-li-lu-la/ ciur-li-bur-li cior-mi-lin-
g va/ sunt mostre de limbaj/ de pre-lim-
baj - mai precis/ pe care-l folosim uneori
cînd vorbim între noi/ în obteză/ e ca şi
cum am vorbi în somn/ la marginea tăce-
rii -/ o întindere de vulcani noroioşi/ care
clipocesc generînd gheme de sunete de
felul acesta/ dar la ce-or fi bune toate
acestea/ de unde să ştiu eu nemernica/
cum aş putea afla eu becisnica“. În aceste
secvenţe, limbajul este tratat ca o mate-
rie muzicală, iar sonoritatea cuvintelor ca-
pătă o importanţă covîrșitoare. Pentru
T.S.Eliot, în eseuri, „un poem sau un pasaj
dintr-un poem, tinde uneori, să se reali-
zeze întîi ca un anume ritm şi abia apoi
ajunge să ia forma expresiei verbale; un
anume ritm poate da naştere ideii şi ima -
ginii“. Din acest prelimbaj rostit lăuntric,
incontinent, cresc textele din Trilogia li-
gură şi tot de aici vine Aedul: „Din norul
acestor muzici apăru el, AEDUL,/ apolo-
getul rostirii bine rit mate, atent cumpă-
nite,/ artistic livrate tuturor celor ce vor să
as culte“ .

Pînă cînd le va spune aedul, să citim
admi rabilele poeme ale lui Mircea Petean,
în aventura lor ligură, anulînd oboseala
de a trăi, în murmurul mării şi surîsul soa-
relui.

romulus Moldovan, militar de carieră, a
debutat în volum destul de târziu, la 60 de ani,
însă după ce a trecut aşa cum ar trebui să
facem şi noi, mai întâi prin cenacluri precum
Octavian Goga şi Cenaclul Universităţii „Ba -
beş-Bolyai”, dar şi prin paginile revistelor lite -
rare, amintind aici „Steua”, Tribuna”, Discobol”,
„Scriptor”. Poetul, aflat la al treilea volum de
versuri, Pe malurile Acheronului, a intrat în
atenţia unor critici precum Adrian Popescu,
Ion Mureşan, Ion Cristofor, Horia Bădescu,
ceea ce nu este puţin lucru. 

Volumul de faţă, structurat în cinci părţi,
ne duce pe ritmuri de vers pe malurile Ache -
ronului, apoi ne trezim într-un reflux freudian,
binefacerile poeziei ducându-ne spre propriul
feng shui, ca mai apoi să ne oglindim în apa
Someşului. „„Asemenea eroului din poveste,
Romulus Moldovan a străbătut un drum lung,
nu fără greutăți, nu fără sinuozități, a trecut de
cursele și mrejele întinse în calea sa, a străbă-
tut pădurea de aramă, de argint și de aur și a
ajuns acum la un pod fermecat, un pod peste
care pot trece doar aceia care au ceea ce tre-
buie pentru tărâmul înalt al Poeziei. Paginile
ce urmează demonstrează că Romulus Mol -
do van este pregătit să treacă acest pod, îm-
blânzind prin vers păzitorul pragului. Avem
încredere că nu v-a privi nicio clipă în urmă și
nu va luneca în Valea Plângerii, un alt nume
pentru uitare. În fața lui Romulus Moldovan
se deschide un drum luminos iar de numele
poetului vom mai auzi. Volumul de față o pre-
vestește”, spune Andrea H. Hedeş în prefaţă.

„Deşi a revenit la poezie la o vârstă la care
Shakespeare se retrăsese din literatură, poe-
tul a recuperat repede şi, căţărat pe cetăţuie,
a luat în stăpânire un univers liric variat, pito -
resc, pe care-l schiţează decis, cu duioşie şi
ironie, simţind binefacerile poeziei şi bucu -
rându-se de gândurile desfătărilor puse în
versuri profunde, dar şi dezinvolte. Principala
calitate a poetului cu nume moldovenesc, dar

cu artă negreşit transilvană, este bunul gust.
Intrarea sa în rândul poeţilor Editurii Neuma
o dovedeşte elocvent. S-o celebrăm”, scrie
Horia Gârbea pe coperta IV a cărţii.

Conştient că „nici suferinţa, nici iertarea/
nici iubirea oamenilor/ nu mai sunt ce-au
fost”, poetul intră în atelierul de creaţie
unde-şi conturează propria lume, acolo unde
„pe malurile Acheronului/ îngeri minusculi şi
palizi/ zboară ca nişte libelule albe”. Declarând
că pentru el poezia este o reflectare a realităţii,
dar şi a vieţii, dar şi o apropiere de fascinaţia
libertăţii depline, Romulus Moldovan îşi vede
propriile creaţii ca „expresii ale refulărilor lăun-
trice care împărtăşesc cititorilor suferinţa şi
deopotrivă bucuria”: „cuvintele ard deasupra
noastră/ aleg cuvinte colorate, metalice/ in-
solente de plumb ori volatile/ cu aripi şi pi-
cioare lungi alerg/ cu mâini firave şi gheare
tăioase”.

Când „semnele îngerului păzitor/ sunt din
ce în ce mai rare”, poetul îşi caută „metodic
rostul existenţei”, credinţa fiind cea care-l
salvează precum în legendele în care poeţii se
plimbă nestingheriţi prin Grădina Raiului,
fiind mult iubiţi de către Creator: „îngerul mi-a
prăvălit în cale o stâncă/ apoi mi-a povestit
despre credinţă/ despre semnele divine ce se
arată/ şi despre râul de la marginea lumii”. Ce
bine ar fi dacă şi noi, cititorii, am crede precum
autorul cărţii în beneficiile poeziei: „poezia ni
se dăruieşte cu totul/ precum o zi frumoasă/
uneori surprinzătoare ori şocantă/ mângâin -
du-ne simţurile/ ea cerne linişte pe suflet/
emoţie, aleasă desfătare/ şi câte şi mai câte”.

Dincolo de toate, poezia lui Romulus Mol -
dovan este o declaraţie de dragoste pentru
Clujul brăzdat de Someş, pentru viaţa de aici,
fie ea culturală, militară sau a omului ce
trăieşte în Capitala Transilvaniei: „Pe zi ce trece
mă preocupă / tot mai puține lucruri concrete.
/ Mă las afundat în cugetare / ca într-o livadă
înflorită. / Din ambrazura minții țâșnesc /
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POEZIE

Pentru mine poezia este atât
o reflectare a realită�ii și a vie�ii,
cât mai ales o complementaritate
ludică a acestora, care pot să ne
apropie de fascina�ia libertă�ii de-
pline. Poemele mele sunt expresii
ale refulărilor lăuntrice, care îm-
părtășesc cititorilor suferin�a și
deopotrivă bucuria pe care mi
le-au pricinuit anotimpurile pe-
trecute și cele care urmează.

ROMULUS MOLDOVAN

O viziune
Pe malurile Acheronului
îngeri minusculi și palizi
zboară ca niște libelule albe.

Îl în\eleg prea bine pe Romulus Moldovan, poet îndr[gostit de Cluj, §i regret c[ nu
l-am întâlnit înc[ în ora§ul acesta, care mi-e drag §i mie. A§ opta oricând pentru

Some§ în detrimentul Dâmbovi\ei, cea cu ap[ dulce doar în folclor. Apa de b[ut din Cluj,/
poate sp[la ori dilua/ aproape toate nepl[cerile a scris foarte inspirat autorul, de§i tot-
deauna se poate g[si la Cluj ceva mai bun decât apa, pentru a dilua triste\ea. Prin micul
univers al Clujului,/ al meu, al nostru §i al omenirii, Romulus Moldovan î§i poart[ lirismul
cu siguran\a §i non§alan\a unui optzecist, cum §i este dup[ cartea de identitate, post-mo-
dern în lege, pendulând între spirit ludic §i melancolie. De§i a revenit la poezie la o vârst[
la care Shakespeare se retr[sese din literatur[, sub o lespede din Stratford, poetul a
recuperat repede §i, c[\[rat pe Cet[\uie, a luat în st[pânire un univers liric variat, pitoresc,
pe care-l schi\eaz[ decis, cu duio§ie §i ironie, sim\ind binefacerile poeziei §i bucurându-se
de gândurile desf[t[rilor, puse în versuri profunde, dar dezinvolte. Principala calitate a
poetului cu nume moldovenesc - dar cu art[ negre§it transilvan[ - este bunul-gust. Intrarea
sa în rândul autorilor Editurii Neuma o dovede§te elocvent. S[ o celebr[m!
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FLAVIA ADAM este o poet[ aflat[ acum la deplin[ ma-
turitate. Textele sale au fost validate prin lecturi în fa\a
unor jurii prestigioase, la TURNIRURILE LIRICE organizate
de Uniunea Scriitorilor, la care a participat în echipa
c]§tig[toare, a Filialei Bucure§ti-Poezie. Dincolo de acest
detaliu, poemele însele au c[p[tat, prin interiorizare §i pro-
funzime, capacitatea de a impresiona, odat[ cu o larg[
varietate de st[ri §i nuan\e. Prin ceea ce se configureaz[ de
pe acum ca oper[, Flavia Adam se va plasa, în opinia mea,
în r]ndul autorilor de poezie de prim[ importan\[ ai primelor
decenii din acest secol.

HORIA GÂRBEA

Editura NEUMA
2021

CALIGRAFIA DESTINULUI
CALLIGRAPHY OF DESTINY

CA
LI
GR
AF
IA
DE
ST
IN
UL
UI
/
CA
LL
IG
RA
PH
Y
OF
DE
ST
IN
Y
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Din pre uirea idealizată a poeziei și din încredin area
că aceasta poate caligrafia bătăile inimii și pulsiu-

nile sim irii se nasc mai toate versurile semnate de Evelyne
Maria Croitoru. Calitatea primă a acestor versuri e aceea
că nu vor și nu caută să fie altceva decât sensibilitate,
emoţie, trăire, toate transfigurate într-un discurs liric.

DAN CRISTEA

Most of the lines wri#en by Evelyne Maria Croitoru
have sprung out of the idealized praise of poetry

and out of the belief that the la#er can transpose heartbeats
and drives of feeling into calligraphy. The primary quality
of those lines is that they will be nothing else but sensibility,
emotion, living, all transformed into a lyrical discourse.

DAN CRISTEA
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Având un proiect bine structurat pe piaţa românească de poezie, Editura Neuma vine
în faţa cititorilor, anual, cu nume ce fac parte din galeria actuală a liricii româneşti.
Dintre acestea vorbim acum despre trei a căror cărţi au fost editate de curând.
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ganduri și lucruri luminoase, / uneori cu iz
Freu dian / și conotații sexuale, / ademenind
câte o muză curioasă. / Mai greu urc treptele
spre templul fericirii, / dar pot zbura ca vultu-
rul-bărbos / deasupra vilelor cu piscină, / a
limu zinelor de lux / și a iahturilor costisitoare.
/ Pot să mă plimb de mână / cu iubirea prin
parcul mare, / pe malul Someșului, ori să înot
/ prin tre rațele sălbatice. / Zburd netulburat,
mai ales noaptea, / prin micul univers al Clu-
jului, / al meu, al nostru și al omenirii”.

Flavia Adam este un nume deja conturat
în poezia actuală, fiind întru totul de acord cu
Horia Gârbea care spune, pe coperta IV a
noului volum de versuri Anotimpuri impare:
„este o poetă aflată acum la deplină maturi-
tate. Textele sale au fost validate prin lecturi
în fața unor jurii prestigioase, la Turnirurile
lirice organizate de Uniunea Scriitorilor, la care
a participat în echipa cîștigătoare, a Filialei Bu-
curești-Poezie. Dincolo de acest detaliu, po-
emele însele au căpătat, prin interiorizare și
profunzime, capacitatea de a impresiona,
odată cu o largă varietate de stări și nuanțe.
Prin ceea ce se configurează de pe acum ca
operă, Flavia Adam se va plasa, în opinia mea,
în rîndul autorilor de poezie de primă impor-
tanță ai primelor decenii din acest secol”.

La cinci ani de la apariţia unui volum de
versuri, Flavia Adam revine, spunându-ne că
viaţa e însoţită de poezie şi că vremea potri -
vită pentru desluşirea frumuseţilor vieţii este
atunci când apare cântecul de la răsărit: „hai
să-ţi trimit fotografia/ cu marea/ tu eşti toată
marea, îmi spui/ vocea ta/e clinchetul/ lin-
guriţelor de argint”.

O poezie dedicată fiinţei dragi, pronu-
mele tu însoţind demersul liric din atelierul de
creaţie: „uneori mă faci să zâmbesc/ de pildă/
când arunc felia de lămâie în ceai/ şi tu ridici
suspect o sprânceană”. Lucrurile minuscule pe
are unii dintre noi nu le surprindem capătă
alte conotaţii pentru poetă pentru care
noaptea e vie, iar bărcile „se răstoarnă în vis/ şi
păsările nu văd/ şi apele nu se tulbură”.

Când soarele străluceşte pe faţa plină de
bucurie şi o fotografie imortalizează fericirea ar
fi vremea mărturisirilor „ar trebui să îți spun multe
lucruri / și totuși decid să le țin pentru mine // tu
nu înțelegi / oamenii nu sunt obiecte / au și ei
neputințele lor”, însă imediat apare o barieră„tu
știi cum stă treaba cu noi / cum ne privim din două
baloane / de spumă / fiecare în locul lui cald /
fiecare încercuit de brațe străine // tu știi am de-
venit / aproape singuri aproape reali / poate de-
aceea / viețile noastre vor exploda / în finaluri
celebre”, deşi poeta este convinsă că: „dacă tu vei
pleca  / și soarele va pleca / dacă eu voi refuza să
respir / plămânilor tăi le va crește volumul //și-n
tot acest timp / va fi doar toamnă / doar toam nă
/ și strugurii se vor coace degrabă / așa cum bu-
curia mea se-aureșete / acum / când îți scriu”.

Atelierul de creaţie este unul în care tim-
pul capătă alt sens: „scriu dimineața scriu seara
scriu noaptea / o fac pentru cî altfel nu pot și nu
știu / pentru că-ntreaga mea viață se-ndească
aici / în câteva rânduri”.

„Ca o Penelopa modernă, ea țese pânze
de versuri, în timp ce-și așteaptă Ulisele, com-
pensând astfel absența lui și comunicarea
deficitară. Poezia Flaviei din acest volum e în
mare parte o poezie de dragoste, cronica po-
etică a unei iubiri mature, matrimoniale, care
încă se descoperă, dar își descoperă și impu-
ritățile și fisurile, de care nu e ferită, ca toate
ale lumii”, spune Cristina Timar despre volum.

Conştientă că doar prin sacrificiu apare
creaţia, poeta declară: „să n-o mai lungim / îmi
place când sufăr / așa îmi amintesc că sunt
vie”. Bucuriile şi suferinţele unuia nu sunt
neapărat şi ale celuilalt „poate că tu/ niciodată
nu suferi/ poate că-n tot timpul tău/ fo-
tografiezi siluetele unor îngeri”, continuând
pe aceeaşi temă a înstrăinării unuia de altul,
„la fel a fost și când ai plecat/ și am rămas doar
eu într-o inimă goală/ deși râsul tău se mai
auzea în surdină”. Asta nu înseamnă că nu vor-
bim şi despre cum învăţăm să fim fericiţi, cum
râsul cheamă altă ninsoare, cum oraşul este
plin de flori, iar când versurile spun „am atâta
tristeţe încât/ nici că mâinile celorlalţi n-o
cuprind” apar poeme cu îngeri care ne apro -
pie din nou de fericire, făcându-ne să ex-
clamăm: „exişti şi asta e tot ce contează.../ mă
odihnesc la umbra braţului tău”.

„Căutându-se pe sine cu frenezie, interi-
orizată și preocupată să prindă tonul exact,
Flavia Adam se impune astfel ca una dintre
cele mai acute sensibilități ale ultragiului din
poezia ultimilor ani, o poetă de profunzimi ex-
cepționale prin căutarea expresiei cu largi
semnificații simbolice”, declară despre volum
Marin Iancu.

O poezie în care ne întâlnim cu un suflu
nou, cu trăiri intense, cu bucuria că viaţa
poate fi parte a ceea ce înseamnă veşnicia
prin lăsarea urmelor poetice.

Volumul Caligrafia destinului/ Calligraphy
of Destiny, semnat de evelyne Maria Croi -
toru, a avut, de la ieşire de sub tipar, un par-
curs frumos, fiind lansat la Muzeul Naţional al
Literaturii Române în prezenţa unor critici
precum Ioan Cristescu, Dan Cristea, Horia Gâr-
bea, Ana Dobre, Toma Roman. Evelyne Croi -
toru este premiată de Uniunea Scriitorilor din
România, este realizatoare de emisiuni cul-
turale de televiziune şi şi-a pus amprenta cul-
turală prin evenimentele unice realizate
„Festivalul de Muzică Clasică la Metrou” sau
„Lecturi Urbane”. 

Despre autoare, Horia Gârbea declara:
„apariția unei antologii bilingve se cuvine
salutată ca un moment important în traseul
literar al autoarei. S-ar putea ca ea să mar -

cheze desăvârșirea unei etape și următorul
volum de poeme inedite să ne ofere o nouă
ipostază a sa, neașteptată. Fie că-și va conso -
lida edificiul operei, deja important astăzi, ori
va porni la o nouă construcție, voi urmări cu
plăcere, alături, sunt sigur, de mulți alți cititori,
evoluția unei poete de indiscutabilă calitate
literară”. La rândul lui, Dan Cristea scrie pe
coperta IV: „Din preţuirea idealizată a poeziei
şi din încredinţarea că aceasta poate caligrafia
bătăile inimii şi pulsiunile simţirii se nasc mai
toate versurile semnate de Evelyne Maria
Croitoru. Calitatea primă a acestor versuri e
aceea că nu vor şi nu caută să fie altceva decât
sensibilitate, emoţie, trăire, toate transfigurate
într-un discurs lyric,” scrie Dan Cristea despre
cartea autoareiidealizată”.

Şi ce frumos începe antologia cu versurile:
„poetul singur este inima/ eternă a simţirii/
vâslaş printre/ false combustii/ are adesea
soarta/ nisipului spulberat/ de vântul deşer-
tului”.  Poeta înţelege importanţa cuvintelor şi
a sprijinirii pe vorbe şi, precum şoimii se înalţă
spre marginile cerului, pe drumul ei, vorbeşte
trecătorilor despre cartea ce poate rămâne
singurul mod de salvare în faţa nedreptăţilor
lumii: „ascultă copile/ cum cade/ o carte şi încă
o carte/ poteca e strâmtă/ şi în glie o frunză/
e iarăşi pe moarte”.

Rădăcinile sunt cele care ne dau identi-
tate în această lume, metaforic, tăcerea co-
pacilor însemnând o lume pe cale de dispa- 
riţie: „În tăcerea copacilor verzi / sunt doar
amintirile / rădăcinilor libere / crescute în aer
/ pe colinele abrupte / din care și-au tras
cândva / măreția și puterea. / Azi pălesc. / C-
un oftat zdrențuit / încurcă înțelesurile / ne -
deslușind / mânia din tăișul securii”.

În atelierul de creaţie, contopindu-se cu
cuvântul, poeta declară: „visez/ să fiu o literă/
smulsă de vânt/ din mesteacănul/ acela/ pur-
tată o secundă/ pe marginea norului/ să mă
topesc în ochiul tău/ apoi lacrima caldă/ să-ţi
picure în palmă”. Doar în poezie gândurile pot
prinde contur, stelele pot avea fructe, iar cân-
tecul devine o poartă „deschisă înspre/ se-
cunde îndrăgostită”. Doar aici descoperim că
„în om există lucruri adânci/ precum apa
mării/ în lumina lunii străvezii”.

Sunt de acord cu ceea ce spunea Ioan S.
Pop că „poeta trăieşte şi scrie cu o profundă
încredere în metaforă”, fapt ce se oglindeşte
din plin şi prin poeziile apărute în această an-
tologie.

Editura Neuma, parte a trustului în care
regăsim şi revista „Neuma”, ambele coordo-
nate de scriitoarea Andreea H. Hedeş, dove -
deşte şi prin cele trei cărţi prezentate aici,
precum şi prin întregul palmares de până
acum că ţine la calitatea scrisului şi că con-
tribuie din plin la promovarea literaturii ac-
tuale. 

���
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Debutul lui Vlad Mușat, la editura Junimea, 2020, pe ne-
drept nesemnalat corespunzător de critica literară,
descoperea un poet lucid și incomod. Unitar tematic,

cu o formulă estetică interesantă (distihuri tensionate prin tehnica
ingambamentului), volumul nu pare un debut, nu dă dovadă de
nicio stângăcie de exprimare, ocolește experimentul facil și te pune
pe gânduri. 

Tot la Editura Junimea, Vlad Mușat publică în 2022, O lume în-
treagă în picioarele goale, cu un cuvânt însoțitor semnat de Șerban
Axinte. Deși există continuitate de viziune artistică, reprezintă o
schimbare radicală de atitudine. Privirea nu mai acoperă lumea în
ridicolul ei tragic, ci se contorsionează în interior, iar în drumul
acesta care se configurează ca o elipsă, trage după sine ecouri din
lumea semnalată rece ca un decor fără nicio semnificație. Vlad
Mușat nu este un poet al urbanului, deși referințele sunt cât se
poate de clare (la un moment dat, e amintit orașul Ploiești). Vlad
Mușat are vocație de metafizician. Interpretează realul, îi oferă sens
profund, chiar dacă tonul său este dezarmant și supărător. Dar, ca
noutate față de debut, în O lume-ntreagă în picioarele goale, în ciuda
titlului, nu mai este interesat de analiza acestei lumi. La o adică,
lumea poate fi desvrăjită, prin notarea telegrafică a existenței ei ful-
gurante, în goliciunea de sens pe care o oferă luarea la cunoștință
precisă a unor repere ale continuității în cotidian. Mersul la serviciu,
vizionarea unor filme, muzică în căști, anxietatea specifică erei
noastre (un poem se numește, sugestiv, în numele anxieTatălui/ al
anxieFiului și-al anxieSfântului Duh/ Amin), fitness, psihologi și psi-
hanaliză, roboți și programatori, word calibri 12, magneți de frigider
și câte altele. Sunt simple însemnări, ca și cum s-ar merge cu trenul
sau automobilul și s-ar nota, indiferent, ce apuci din mers. Lumea
care se dezvăluie, astfel, în picioarele goale e penibilă pentru că e
nepotrivită ca semnificație: picioarele dezvăluie că e ceva incom-
plet în construirea ei, în cum se înfățișează celorlalți. Vlad Mușat
abandonează în acest volum demersul entuziast din debut când
lumea era echipată complet și oferea iluzia că poate fi și înțeleasă,
cu cinismul și umorul aferente unei astfel de îndrăzneli. Și asta în-
trucât volumul al doilea începe cu o poezie care definește precis
ce dorește să se surprindă în carte: lumea [trebuie] să rămână așa,
iar cei care vor ca prin scrisul lor să o schimbe îl fac și-l vor face să
râdă pe creator. O viziune stoică. Un bun simț și măsură a lucrurilor.
Ceea ce îl face pe Vlad un poet demn, mai matur și mai profund
decât mulți alți colegi de generație. 

Dar picioarele goale pot avea și altă semnificație. Un apel la
simțire, la freamătul existenței primare pe care am uitat-o. Mergi
cu picioarele goale prin iarbă, pe pământ, niciodată pe asfalt. Și
Vlad nu sugerează o schimbare de perspectivă a existenței, pen-
tru că îi place sau s-a obișnuit cu lumea așa cum e. Nu înseamnă că
sugerează posibilitatea alegerii unui trai rustic. Doar că lumea are
un imens potențial de a-și regăsi sensul care e atemporal, încrustat
adânc în conștiința noastră adormită și răsfățată de tehnologie. 

Dacă lumea e în picioarele goale, poetul este, categoric, des-
culț. E o diferență de nuanță aici. El nu o spune nicăieri, dar e des-

culț. Adică, vulnerabil. Nu are încălțări pentru niciun fel de lume. Îi
lipsesc din start supapele pentru care ar putea supraviețui comod
într-un univers uman oarecare. El conștientizează că singurătatea/
se va târî doar pe burtă și toate fricile/ se vor năpusti asupra mea și că
soluția unei existențe cu sens, în raport cu alienarea generalizată,
cu anxietatea irațională, este tocmai plonjarea în sine, în străfun-
dul unei conștiințe cu efect de lupă: mizez pe singurătate/ puțini au
curajul să o înțeleagă. Poetul este blazat, dar sfârtecat de luciditate
și, oarecum, insolit în aparenta pasivitate: semăn cu elefantul legat
cu lanțuri care toată viața va/ trăi doar pentru a se scutura de/ praf
înainte de a bea apă. Frumoasă legătură cu titlul debutului – La in-
augurarea cimitirului de elefanți –, frumoasă trecere de la o abilă
panoramă a deșertăciunii lumii la un singur elefant aici, întrucât
Vlad e mult mai preocupat acum de aducerea în prim-plan a sin-
gurătății creatorului de poezie. Un poet e ca un elefant închis în
cușca libertății sale, și îmi asum paradoxul exprimat. E o cușcă
trupul, e o cușcă determinismul existențial, cotidianul, raportul cu
ceilalți, relația în cuplu, conveniențele familiale sau sociale, e o
cușcă însăși libertatea de a fi lucid, de a scrie, de a conștientiza ceea
ce celorlalți le scapă. Libertatea de a fi poet, sensibilitatea sau
asumarea unei singurătăți care e, la o adică, și o singularitate, ei
bine, toate astea pot fi o închisoare. Din care se poate evada prin
forma precisă a poeziei. Care devine exorcizare. Și poate nu întâm-
plător, în acest volum, majoritatea poeziilor sunt scrise fără semne
de punctuație, cu ingambament năucitor, pe care, dacă le citești
repede, pierzi șirul ideilor. Sunt texte astrofice, care se învârt în gol,
ca o încercuire semantică și de trăire intensă. Iar textul cheie al cărții
– frumusețea vine din interior – funcționează ca un program poetic,
ca o definiție poetică inedită a naturii poetului și a raportului său cu
cititorii. Îl redau integral: în fiecare noapte adorm în burta unui/ ani-
mal erbivor mă trezesc cu pielea/ mirosind a măruntaie e un poem de-
spre/ anxietate și junghiuri intercostale caut/ un CEO să-mi gestioneze
viața eu îmi/ ispășesc pedeapsa într-o închisoare cu/ regim de maximă
siguranță cu ziduri de sticlă/ partea proastă e că fiecare vizitator
devine/ prizonier se trezește ieșind din burta mea/ mirosind a mărun-
taie de animal erbivor. 

Împărțit în trei secțiuni patronate de versuri ale lui Charles
Bukowski, Tom Waits și Leonard Cohen, volumul dezvăluie o
amărăciune care nu epatează și nu strigă pentru a fi compătimită.
Poate nu întâmplător e evocată de câteva ori Japonia sau limba
japoneză. E o demnitate a durerii ca în spațiul nipon, care doar e în-
registrată, nu blamată, nici culpabilizată. Iar în ghemul acesta de
senzații, idei și blazare, pe fundalul unei lumi indiferente în
mecanicitatea ei care alienează, dar cu farmecul său, se conturează
dragostea. Tihnită și calmă. Stranie, desigur, prin natura sa, pentru
că îndrăgostiții se sărută sub vâsc, deși e otrăvitor. Dar numai un poet
poate spune despre vocea iubitei care l-a părăsit că dresează toate
animalele pe cale de dispariție… Încep să cred că asta face și poetul
în general, că noi, iubitorii de poezie, suntem pe cale de dispariție.
Chiar dacă suntem dresați încă de voci originale, așa cum este
vocea talentatului Vlad Mușat!

De la cimitirul de elefan\i la elefantul în lan\uri – 
§i o lume cu picioarele goale

rAlucA FArAon
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Un amplu proiect realizat prin co-
laborarea mai multor muzee din
ţară ( Muzeul Național al Țăranului

Român, Muzeul Astra, Muzeul de Etnografie
Brasov, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și
Muzeul de Istorie “Valea Hârtibaciului”) ne
aduce în faţă ia cu altiţă, cea pentru care Gu-
vernul României a depus la UNESCO dosarul
“Arta cămăşii cu altiţă – element de identitate
culturală în România şi Republica Moldova”.

Proiectul „Salvând cultura celuilalt” por -
neşte de la colecţia impresionantă a lui
Eugen Vaida, cel care a străbătut satele de pe
Valea Hârtibaciului și Țara Oltului şi a colec -
ţionat peste 100 de ii cu altiţă de la comu-
nităţile rome. Avea doar 16 ani când a achi- 
ziţionat prima cămaşă şi, iată, în toţi aceşti ani
s-a conturat o poveste despre cum conaţio -
nalii noştri romi au salvat ia cu altiţă, adap-
tând-o costumului lor tradiţional. 

Colecţia lui Eugen Vaida aduce în faţa iu-
bitorilor costumului popular cămăşi de pa tri-
moniu achiziţionate în cea mai mare parte de
la romii cortorari. Vorbim de ii cu pui peste
cot și ii cu bețe (șinoare) de la mijlocului sec-
olului al 20-lea, dar şi de ii din a doua jumă-
tate a secolului al 19-lea (una din zona Avri- 
gului este datată pe pavă cu anul 1885). Im-
plicarea comunităţii de romi cortorari în con-
servarea iei cu altiţă a fost un fenomen necu- 
noscut publicului larg şi lumii academic până
acum. “Romii au salvat elemente ale culturii
românești abandonate din diferite motive de
către proprii ei făuritori iar în momentul de
față multe dintre femeile rome păstrează încă
cu fală între 10 și 30 de ii de proveniență
românească” spune Vaida.

Volumul ce face parte din proiectul
“Salvând Cultura Celuilalt. Cercetarea iei cu
altiță de pe Valea Hârtibaciului”, inițiat de Aso-
ciația Monumentum și cofinanțat de Admi -
nistrația Fondului Cultural Național – AFCN,
şi este realizat de un colectiv de cercetători
din care fac parte Doina Ișfănoni, Ligia Fulga,
Mirela Crețu, Elena Găvan, Sebastian Paic,
Ioana Corduneanu, Veronica Vaida, Mag-
dalena Menzinger – fotograf, Ana Mihaela
Pascu – asistent proiect, Eugen Vaida – coor-
donator proiect. 

Acest proiect ne aduce în faţă câteva
teme, el propunându-şi oferirea decidenților
politici și societății civile instrumente puter-
nice de combatere a naționalismului, a con-
flictelor sociale, și mediază apropierea unei
culturi de cealaltă, în contextul unei convivi-
alități de secole, dar și a unor prejudecăți
neîndreptățite îndreptate împotriva romilor
datorate necunoașterii fenomenelor cultu -
rale, o temă tot mai frecventă în politicile pu -
blice europene și în viața cotidiană. 

„Comunitățile rome din sudul Transil-
vaniei și-au asumat mai mult sau mai puțin
voluntar, de mai bine de un secol rolul de gar-

dieni ai ”iei cu altiță românești”, integrând
acest element important de costum în obi-
ceiurile și cutumele proprii”, afirmă cercetă-
torii, cei care ne demonstrează că multe
elemente de patrimoniu au fost salvate prin
grija „celuilalt”, adică a celor de lângă noi şi
tocmai de aceea ar fi momentul „să nu mai
avem prejudecăţi faţă de alte culturi, să
înţelegem că patrimoniul poate aparţine
amân du rora şi să nu ne mai cramponăm de
un naţionalism extre mist care se simte în rân-
dul unei anumite populaţii, în momentul de
faţă. Ajungem tot la educaţie”.

Salvarea a venit din partea „celuilalt” în
momentul în care ne-am rătăcit, crezând că
nu mai este nevoie să purtăm hainele stră -
bunilor, gândindu-ne că, dacă ne îmbrăcăm
ca alţii, vom fi şi noi la fel. Astăzi, specialiştii
încearcă, din ce a mai rămas, să revalorizeze
patrimoniul imaterial constituit din tehnicile
de confecţionare a iilor cu altiţă.

„Am făcut cercetare nu numai în satele
româneşti cum sunt Alţâna şi Săsăuş şi în
muzee, ci şi în comunităţile de romi, romii
cortorari, care, după cum spune şi proiectul,
au salvat o parte a culturii româneşti şi a cul-
turii rome, în aceeaşi măsură. Consider că
aceste ii pe care ei şi le-au asumat, nu doar le-
au salvat, ci le-au integrat în cultura lor adap-
tându-le şi dându-le câteva valenţe intere- 
sante, fac în acest moment parte din ambele
culturi”, afirmă Eugen Vaida, cel care a avut
alături şi comunitatea „Semne cusute” unde
sunt peste 30.000 de femei care “cos, după
izvoade vechi, ii noi, păstrând tehnica tradi -
ţională, de la confecţionarea pânzei până la
coloranţi naturali pentru firele cu care cos”.

Cercetarea ne readuce în faţă, pentru că
era nevoie, neştiind să ne mai apreciem valo-
rile culturii tradiţionale, bogăţia decorului şi
varietatea morfologică a cămăşilor cu altiţă,
scoaterea la lumină a unor frumuseţi din mi-
crozone etnografice mai puţin cunoscute.

Prof. dr. Ligia Fulga afirmă: „Cercetarea
cămăşii cu altiţă şi implicit a costumului de
ceremonial din sudul Transilvaniei ne intro-
duce, în mod firesc, în lumea rurală  a tradiţi-
ilor care, din propria comunicare orală şi
gestuală, transmite reflexele unei civilizaţii
care a funcţionat îndelung după un cod de
semne cu semnificaţii simbolice profunde”.
Vorbim despre puterea de expresie a ţesă-
turilor tradiţionale, despre un univers al ges-

turilor, despre transmiterea unei lumi aparte,
prin moştenirea cămeşii din generaţie în ge -
neraţie.

Inedit în cercetare este recuperarea unui
teren şi a unui traseu istoric a cămeşii cu al-
tiţă care a intrat pentru prima dată în pre-
ocupările profesionale a „specialiştilor” de
acum 120 de ani. Vorbim despre primii tineri
intelectuali ai satelor care alături de preoţi şi
învăţători, sub sigla ASTRA, au început să
studieze cămaşa cu altiţă. Cercetarea aduce
în prim plan rolul costumului la ceremoni-
aluri şi sărbători, fiindu-ne prezentat costu-
mul de mireasă, dar şi cel al fetelor de
măritat, costumul de după cununie şi îm-
broboditul tinerei neveste, costumul de fe-
meie în vârstă, cu cârpă de vălitoare şi
bogaseu. 

Cronologic, ia cu altiţă este ca o marcă a
portului din satele Văii Hârtibaciului de di-
nainte de anul 1900: „Cămaşa cu altiţă este
una dintre piesele cele mai expresivă şi mai
reprezentative, alături de găteala capului, cu
bortiţă şi coif, specifică fetelor de măritat şi
mireselor sau vălitura nevestelor, a şurţelor
din lână şi a cătrinţelor.... Altiţa desemnează
poziţia superioară a mânecii când este bro-
dată”, scriu Elena Găvan şi Sebastian Paic. 

Nu puteau lipsi din cercetare materialele
textile şi tipurile de pânză din care este fă-
cută cămaşa, croiul, dispunerea câmpurilor
ornamentale, cromatica. Într-o lume în care,
se pare că, ne pierdem identitate, cămăşile
cu altiţă nu doar că sunt redescoperite ci
sunt refăcute după modelele vechi. „Pe mă-
sură ce le vom coase, cămăşile îşi vor
dezvălui toate tainele”, afirmă Ioana Cor-
duneanu, cea care a pus bazele proiectului
prin care arta cusutului ar putea redeveni o
modă.

În perioada de regresiune a costumului
popular, ia cu altiţă a apărut mai pregnant în
viaţa romilor corturari de la Valea Hârtibaci-
ului şi din Ţara Oltului care au preluat şi îm-
brăcat iile româneşti, asociindu-le cu uşu- 
rinţă la fustele, şorţurile şi basmalele speci-
fice vestimentaţiei rome. „Începând cu a
doua jumătate a secolului XX, iile româneşti
au devenit obiecte de fală pentru cortorăriţe,
iar numă rul acestora s-a transformat într-un
criteriu de diferenţiere socială”. Ar trebui să
învăţăm şi noi de la dragostea acestora pen-
tru portul tradiţional, de la efortul financiar
al părinţilor ce aveau fete în familie pentru a
cumpăra aceste piese şi să căutăm în lăzile
de zestre, acolo unde mai sunt, sau să ne
facem cămăşi după modelele vechi pentru a
duce mai departe povestea acestora.

Să nu uităm că portul popular este cel
care ne identifică şi că avem elemente unice
în tradiţiile noastre, mare parte din ele
cuprinse în patrimoniul UNESCO. 

Salvând cultura
celuilalt

menuţ mAximiniAn
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Personalitate polivalentă, cu realizări editoriale în poezie
(Corăbii – 1970, Imaginația ecoului – 1981, Pluralul ca o
veghe – 1989, Sentințe suspendate – 1998, Dorul de rai –

2005, Duet în alb – 2016, antologia Întredeschideri – 2019), proză
(Cei 13 și misterul – 1968, Corabia Timpului – 1976, Drumul spre
Emaus – 2002, Invitație la vis – 2014, Croitorul de cărți – 2019, Dan-
sul memoriei – 2020), eseu (Modernitatea nuvelei fantastice a lui
E.A. Poe – 1983, Ieșirea din contur – 1985, Cultura ca interior – 2001,
Redemption Through Art – Studies in Medieval English Literature –
2003), interviu (O mătușă de poveste: Ioana Celibidache – 2011,
Povestind despre atunci [împreună cu Barbu Cioculescu] – 2012,
Dincolo de așteptare: Dialoguri în larg cu Radu Ciobanu – 2016,
Imaginația speranței: Dialoguri cu Vasile Bănescu – 2018) și tra-
duceri (din limbile franceză și engleză), Monica Pillat se dăruiește
cu aceeași pasiune cultivării memoriei celor care i-au oferit din fi-
ința lor pentru a deveni ceea ce este. Sunt modelele umane
cărora le datorează plăcerea lecturii și a scrisului, de la care a în-
vățat să-și caute adevărurile esențiale și bucuriile înăuntru. Ele o
stimulează în permanență, îndemnând-o să împărtășească și al-
tora valorile în care credeau.

Ea continuă, de fapt, ceea ce începuse mama ei, Cornelia Pil-
lat, care în 1996 a publicat la DU Style opera memorialistică
Eterna întoarcere. Astfel, Monica Pillat a editat la Humanitas mai
multe volume de corespondență ale familiei sale, integrala prozei
lui Dinu Pillat, tatăl autoarei (Tinerețe ciudată, Moartea cotidiană,
Așteptând ceasul de apoi – 2021) și diverse studii critice ale aces-
tuia (micromonografia Ion Barbu – 2014 ș.a.), o scriere dedicată
bunicului matern (Bunicul meu fără mormânt: Gheorghe Ene Fili -
pescu – 2022), precum și alte lucrări de memorialistică. Un volum
de amintiri, intitulat Ceasuri de demult, a apărut la Baroque Books
& Arts în 2021. 

Asumându-și îngrijirea operei tatălui său, slujindu-i memo-
ria, Monica Pillat duce mai departe darul acestuia, recuperând în
același timp o epocă, un stil de viață. Scriind despre destinul si -
nuos al unei familii ce a refuzat pervertirea morală impusă de
susținătorii ideologiei comuniste, ea realizează deopotrivă un
gest reparator. Este ceea ce a motivat-o și pe mama ei să scrie,
imbold datorat și unei discuții cu poetul Ștefan Nenițescu la
puțin timp după înmormântarea soțului: „dacă nu voi transforma
moartea lui Dinu în împlinire, nu merit suferința ce mi-a fost des-
tinată” (Eterna întoarcere, ed. cit., p. 245).

Tot la Baroque Books & Arts, autoarea scosese cu un an
înainte Dansul memoriei, o carte mai greu încadrabilă după ti-
parele teoriei literaturii, cuprinzând două părți: În cușca libertății
și Drumul spre Emaus. Cea dintâi este o broderie ficțională, cu in-
flexiuni epico-lirice, în jurul unor fapte de viață care i-au marcat
destinul. Următoarea e de cu totul altă factură și alternează
pasaje diaristice cu întâlniri, dialoguri, portrete ale unor membri
ai familiei și ale unor cunoscuți. 

Și aici, îndeosebi în prima parte a volumului, episoadele
gravitează în jurul personalității paterne, a cărei imagine – chiar
și în anii detenției, când se află departe de casă – influențează
aproape tot ceea ce gândesc și întreprind instanțele actoriale.

Relatarea se face la persoana întâi, din perspectiva unui narator-
personaj în devenire: preadolescent și adolescent în cea dintâi
secțiune, apoi adult, ipostaze în care un cunoscător al istoriei
familiei Pillat o poate lesne identifica pe autoarea cărții. Feliile de
existență sunt însă recreate și însoțite de numeroase comentarii,
cărora li se adaugă ingenioase strategii auctoriale – unele
purtând amprenta poetei –, menite a propune o lectură seducă-
toare pe tot parcursul ei. „Este nemaipomenit – mărturisește
Monica Pillat într-un interviu acordat lui Cristian Pătrășconiu – să
poți crea un timp fictiv care să-ți aparțină și în care să îi iei și pe
alții, oferindu-le un refugiu, o oază de libertate. E ca durata unui
cadou pe care ți-l dăruiești și ție și celor care îți deschid cartea. Eu
scriu dintr-un prea plin, dar și din imboldul de a revrăji lumea.
Mi-aș dori ca timpul pe care îl plămădesc din cuvinte să fie vin-
decător, să ne mântuie de rău, să ne ducă spre lumina unui sens
înalt, cum ar fi iubirea. Vreau ca cititorii să știe că pe parcursul
lecturii sunt vegheați, că cineva are grijă de ei, că nu sunt lăsați
de izbeliște, că se pot adăposti de frig și că nu vor suferi de foame
în paginile volumului. Idealul ar fi să se simtă în scrisul meu ca
acasă” („Dumnezeu citește tot ce se scrie și de aceea e veșnic viu” –
https://putereaacincea.ro).

În cușca libertății, romanul scris de tatăl Iuniei, carte care a
bulversat din temelii existența familiei Palade (percheziții
repetate, arestarea autorului și a prietenilor acestuia, intercep-
tări telefonice, transformarea unor cunoscuți în informatori ai or-
ganelor de Securitate, amenințarea fetei cu exmatricularea de la
școală etc.) ne trimite cu gândul la creația romanescă În
așteptarea ceasului de apoi, inspirată de mișcarea legionară, la
care Dinu Pillat lucrase încă din primăvara lui ’44 – în timpul
refugiului la via din Izvorani – și pe care o terminase patru ani
mai târziu, la Miorcani. Arestarea lui în martie 1950, în noaptea
din ajunul Bunei Vestiri (episod evocat în ambele proze ale volu-
mului) nu satisface în totalitate anchetatorii (deși mai existau și
alte capete de acuzare), oamenii în haine bleumarin sau negre
văzându-se nevoiți să descindă de mai multe ori la locuința fa -
miliei. 

În narațiunea În cușca libertății, Iunia, copila maturizată
înainte de vreme, ascunde într-un cavou exemplarul incomplet
„găsit” la poarta casei, celălalt fiind descoperit și tipărit abia după
eliberarea autorului. Cum, în viața reală, fusese declarat la Secu-
ritate – după îndelungi anchete și torturi – doar exemplarul as-
cuns în podul casei, celălalt fiind păstrat de o colegă a lui Dinu
Pillat, e limpede că nu avem de-a face cu o operă strict memori-
alistică. E mai degrabă un dans eliberator, cathartic prin memorie.
Ceea ce ne oferă Monica Pillat prin această proză crește, într-o
bună măsură, în marginea realului, însă – grație talentului au-
toarei și încorporării filonului imaginar – capătă statutul unei
creații artistice în toată puterea cuvântului. 

Este aceeași putere a cuvântului care fascinează copila de un-
sprezece ani („am vrut să știu dacă era posibil ca personajul unei
cărți să iasă dintre pagini, să se strecoare-n miezul lumii, iar oa-
menii din jurul lui să nu-și dea seama că au de-a face cu un ins
imaginar” – p. 10-11) și care, cumulată cu puterea minții („sabia”

Spre Emaus, împreun[ cu Monica Pillat
deliA munteAn
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pe care, precum în jocurile copilăriei, mama i-o ascute fictiv... ca
„să fie mai tăioasă” – p. 48), o salvează în timp ce-și joacă rolul în
piesa improvizată la școală. Este puterea cuvântului purtat peste
ani – menit a rememora alte vremi și a readuce la viață repere
ale existenței personajului narator –, superb ilustrată în dedicația
de pe prima pagină a romanului moștenit de la tată („Dac-ai
s-ajungi să mă citești, vreodată, Iunia, eu am să vin la tine, ca o
boare, și ai să simți deasupra ta un foșnet de castani. Oriunde-
ai fi atunci, vei alerga în gând către grădina casei dispărute în
care, dincolo de timp, vom fi cu toții...” – p. 71) și lămuritor for-
mulată într-un dialog al viitoarei scriitoare cu Adina Bardaș:
„Scrisul pentru mine este un dar din dar. Compunând, încerc să
fac din departe un aproape, să umplu de belșug golul absenței,
să îmblânzesc spaimele, să țes punți între viață și moarte, să urc
treptele iubirii. Aș vrea, retrospectiv, să le aduc alor mei împă-
carea și seninătatea de care nu au avut parte, iar cititorilor de azi
să le aprind speranța în bunătate, imaginație și miracol” („Tatăl
meu a fost un inspirat slujitor și apărător al valorilor culturii noas-
tre creștine”, în „Expres cultural”, nr. 11/noiembrie 2021, p. 12).

Readucerea laolaltă a familiei și a prietenilor, menținerea lor
în viață – iată o altă motivație atât a demersului creator al Mo -
nicăi Pillat, cât și a preocupărilor legate de editarea operei tatălui
său.

*
Jurnal al prefacerilor spirituale, a doua proză a volumului,

Drumul spre Emaus – titlu care trimite la pelerinajul celor doi dis-
cipoli ai lui Iisus de la Ierusalim către satul natal după Învierea
Mântuitorului (Luca 24: 13-35) –, devoalează calea străbătută de
diaristă întru cunoaștere și recunoaștere, traseul cu meandre, ob-
stacole și suferințe înspre înțelegerea propriului rost.

Fiecare popas devine prilej de întâlnire cu alții, de împărtășire
a unor experiențe dătătoare de semnificații noi destinului celor
implicați. Toate portretele și dialogurile surprinse de autoare
(acasă, la Mănăstirea Văratec, la diverse conferințe din străină-
tate etc.) o energizează, îi sporesc încrederea în sine și în prezent,
îi întăresc credința în divinitate (așa cum s-a întâmplat cu cei doi
pelerini care, văduviți de orice speranță, nepregătiți spiritual să-l

cunoască pe Iisus, izbutesc să-l vadă cu adevărat pe cel care li se
alăturase abia la finalul drumului, odată cu frângerea pâinii).

Deplasarea se dovedește așadar una temporală, o adăugare
de vârste, de inele, implicit de înțelesuri, o maturizare spirituală
întru adevărata întâlnire cu divinul și cu esența ființei. Tot acest
drum scris duce, de fapt, la sinele cel mai profund al celei care îl
așterne pe hârtie și care, în primele pagini ale jurnalului, își măr-
turisește neputința: „Simt zbaterea sub tâmplă a solului de taină
și nu pot să-i răspund. Nu e de vină trupul, ci înglodarea minții în
mărunt, împotrivirea de a pricepe, comoditatea amânării” (p. 79). 

Răsfoirea volumelor de versuri din care îi citea tatăl sau unele
însemnări ale acestuia pe file anume („Cineva a binecuvântat
potecile” – p. 88) o luminează treptat („Dacă-am fost atunci – dacă
sunt acum / Tu peste mine îți adulmeci drum” – R.M. Rilke,
Dacă-am fost atunci, repr. la p. 88), la fel cum găsise dezlegări ur-
mărind-o pe maica Agripina citind la Văratec („Cu degetele ei
bătrâne, tot netezea foaia îngălbenită și dezmierda fiece semn,
apoi îl îngâna în șoaptă; în vocea ei era aceeași gingășie cu care
cerceta petuniile-nflorite din grădină, cu care-și îmbia găinile la
boabe. În jurul maicii Agripina, era un spațiu fără cute, își curăța
mai întâi mintea, orânduia cămară de cămară, ieșea în curte, ca
să măture sub pomi, spăla cu grijă pietrele de pe potecă” – p. 90).
Călugărița i se alătură acum din nou, veghind-o în timp ce stă
aplecată deasupra jurnalului: „maica Agripina m-a plivit, m-a îm-
prejmuit c-un gard de trunchiuri albe, m-a semănat, ca să nu uit,
și se întoarce în scrisul meu, deodată, să vadă răsărirea, să știe ce
s-a copt” (p. 91).

De la întâlnirile cu oameni care nu-i apar întâmplător pe
aceeași cărare ea învață că mintea  „poate fi și temniță și rampă
de lansare, e carantină, dar și spargere de orizonturi” (p. 110-111),
că fiecare „fundătură […] era chiar calea spre ieșire, limanul de
căință către larg” (p. 111), că bucuriile trebuie tezaurizate și pre-
făcute în catalizatori care să ocrotească și să sprijine ființa în vre-
muri mai puțin prielnice.

Conștientizează că însuși actul scriptural nu înseamnă doar
cultivare a talantului ce-i este dat, ci și veghe, pârguire de sine, îm-
părtășire cu ceilalți. 

Poate că ne aflăm cu toții pe drumul spre Emaus...
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vânt și liliac alb

înaintez cu vântul în față.
sticloase, sprâncenele prind chiciură.
de jur-împrejur, siluete elastice șoptesc
o poveste apocrifă despre casele fără ferestre
din vechiul babilon.

deprind limba îngerilor și înaintez
ținând în mâini un buchet de flori albe de liliac.
se luminează. știu că ziua în care mă voi opri
e tot mai departe.

despre regăsire

aș vrea să fac nod unor clipe – ferestre spre cer
să pictez visele cu turbioane de senzații pastelate
să-mi tatuez rubensienele forme ale bucuriei ori
să văd îndrăzneț precum Kubrick

aș vrea să nu fim nevoiți vreodată să vorbim 
despre sângele plin de grindină și cutremur
despre simțirile cu marginile ciobite
despre fuga fără picioare și nicicând
despre plecare, ci doar 
despre regăsire

lampa lui Diogene

în dimineața aceea, o veselie spontană trâmbița 
dinspre piață spre zgârie-nori.
ciocârliile cântau din palme de prunci.
oamenii uitaseră de febra vânătă a ambițiilor 
ori de bucla de singurătate în care se simțiseră captivi.
își scuturau cu toții încordarea, 
simplitatea își întindea aripile spre întreaga urbe
ce suna din corn dând veste spre miazăzi și miazănoapte
despre o bucurie ce le frânase brusc în dreapta inimii
și nu știau cum trebuie întâmpinată.

în dimineața aceea, au fost liberi.
însuși Diogene și-ar fi aruncat lampa și cu toții au vorbit 
limba cerului.

cu ochii larg deschiși

cuvintele cu o tinerețe solipsistă își exersează 
ridicarea privirii. sunt șoimi ce planează/
ferestre cu aripile deschise spre tot ce-i neștiut.

cuvintele cu o tinerețe solipsistă 
ucid larvele mancurtizate care se târăsc ca lipitorile 
și caută mici deschizături
cât să-și permită să ia o gură de aer.

cuvintele cu o tinerețe solipsistă sunt aproximare, 
presimțire. se vor preda numai atunci când sfincșii 
își vor închide ochii.

departe

de draperiile verde mentă/de ploaia 
ce se-agață de plafoane/de ferestrele ucise

departe de visurile uscate cum Atacama/de gratiile
după care umbli tiptil/departe de 
nebunul ce întunecă decorul cu o crudă injectare 
de lumină - 

viața îți încape într-o valiză

iazul cu bromelii

prin sihle
colindă îngerii cu priviri de crisopraz
(copiii-păsări ce adulmecă 
aroma proaspătă a desișului de munte)

netezesc cu atenție tristețile colective
deși nimeni nu le-a strâns și lor umerii
să poată plânge vreodată

copiii-păsări se furișează noapte de noapte
în iazul cu bromelii – ghemuiți adorm
pe acorduri de fado

risipire

după o nemiloasă grindină – tăcere larvară.
în chenarul gol al ușii 
un copil desenează chipul mamei - pe curbele morții 
se face liniște.

amintirile dorm în cuiburi - treptat
li se vor risipi oasele.

ceață

miriște ce întinde spre cer 
brațe osoase. strigăt galben de inutilitate.

din căușul ceții
o pisică pândește ferestrele ce-au învățat
cum se moare bărbătește.

Mihaela Oancea
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PLASTILINă
Ah, vai cât de divină
E viața sculptată-n plastilină
Cu destele să-ti împletești
Castele svelte ca-n povești
Pastei forma să îi dai
Precum fântânile din rai
Să meșterești o jună balerină
S-o plimbi duminica-n mașină
Și cărămidă peste cărămidă
Să-ți iasă înc-o piramidă
Cu două guguloaie e gata o cămilă
Te va plimba-n deșert milă după milă
Pui pe cer un soare verde
Sahara-n Amazonia se pierde
Din galben plastilină
Îți faci o zi senină
Trimiți din gumă soldații la război
Și nu se bat că au genunchii moi
Din moalea masă faci bucatele la rând 
Să nu se culce nimeni flămând
Fâșie lângâ fâșie curcubeu
E perna pentru somnul tău

MOArTeA LA VeNeTIA
Oare ce o fi atăt de atrăgător
În nesfărșitul  pentru suferință dor
În tânjeala după catifele și brocate
Așternute pentru moarte
În drumul nostru către Stix
Privim adesea estetic fix
Un trup adolescentin
Ce se zbenguie-n nisipul fin
Când inspirăm adânc mirosul de holeră
Ce se întinde biruitor pe emisferă
Nu e (o spun prudent)
Instinctul nostru decadent
Și-n al apei veșnic clipocit
Visăm prin moarte la al vieții nesfârșit
Ah dulcele nostru nevinovat maleur
Coboară încet în a cincea de Mahler

FăT FruMOS
Făt Frumos din lacrimă
A căzut în patimă
S-a îndrăgostit de Sheherezada
Măturând ograda

Ea îi povestește la un pahar
Plin cu nectar
Lampa lui Aladin
Șapte pitici
Foarte mici
Fură lumina
Să lumineze mina
De unde scot cărbuni
Pentru cai harapi buni
Pe cal încălecat
Un cal înfocat
Un prinț îmbrăcat în aur
Taie trei capete la balaur
Ce ținea închisă în casă 
O cenușăreasă
Care de fapt era prințesa
Din Edesa
La nuntă lăutari
Cu nume mari
Apare fetița
Cu roșie scufița
Ce fără frică 
Vizita o bunică
Și acum amândouă
Ascultă poveste nouă
Despre un băiețel din lemn cioplit
Ce îndată a grăit
S-a împrietenit cu doi
Un vulpoi și un cotoi
Pot să tot povestesc
Până obosesc
O pauză am să fac 
Să visez sub un copac

INSTANTANeu

Soldatul blond
Cu ochii larg deschiși
Privind direct în soare
Între ghimpate sârme
Agățat
Mantaua lui ascunde
Poza unei codane
Ce-l așteaptă undeva
Și viscerele ce-i curg 
Înspre bocanci
E liniște pe câmpul de bătaie

O floare galbenă
Îi ține singură priveghi
Înconjurată de zumzetul
Unui bondar

SHLOMO FrIzer
Shlomo frizer
Cu cască de fier
Cu o mustăcioară la fel
Ca și el
Lovea polițiștii în fund
Se fugăreau rotund
Zâmbea șarmant la dame
Se culca sătul de foame
Fără un franc
Cina un bocanc
Acum țin-te bini
Se ia cu Mussolini
Și cu al lui cirac
Ce vrea să bage pământul într-un sac
Nu-i bine să te joci cu globul
Cade și te taie ciobul
Shlomo se suie la tribună sus
Și ține al lui discurs
Cu glas sonor își face
Apelul pentru pace
Valabil și azi deplin
Bravo ție Chaplin!

VICAruL
În lume este foc și pară
Evreii trebuie să piară
Strigă cu glas strident
Un pictor repetent
Dar un prelat și un ofițer
Avertizează: într-adevăr evreii pier
La Roma nu e ureche să-i asculte
Sunt intrigile mult prea multe
Ofițerul și prelatul
Plătesc cu viața lor „păcatul”
Răspunsul responsabil
La un genocid abominabil
Puternic semn de exclamare
Atenție generații viitoare
Penciulescu și Hochhut
Au știut ce aveau ei de făcut
Amintind lumii amarul
Pe scenă în „Vicarul”

Brandy Barasch s-a născut la 20 martie 1946 în București. A studiat ingineria la Politehnica
din București, apoi regia de teatru la Institutul de artă teatrală și cinematografică I.L. Caragiale,
clasa profesor Radu Penciulescu. A lucrat ca regizor la Teatrul Național Vasile Alecsandri Iași.
A montat piese de succes în România, Israel și Germania, unde locuiește în prezent.

Brandy Barasch
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MOArTeA CăPrIOAreI
Munții cu fruntea încrețită în sfadă
Cerul greu strivește câmpia
Vîntul șuieră surd în rugina pădurii
Apa îngheață în clociri fetide de baltă
Și căprioara moare
Un tramvai frânează scrâșnit.

Cu șAHuL șI BIANCA 
Cu Șahul și Bianca la masă 
Bîrfe
Maia Morgenstern Harry Eliad
Televizor în surdină
Americanca Storm Larger
Îmbată microfonul
„Pînă cînd nu te iubeam”
Cîntecul Mariei Tănase
Și al lui Anton Pann
Vorbim de orient
Harfă ouz și țambal
Cobză și nai
Orfeu „Moses și Monoteismul”
Via Dolorosa
În fond
Ce e Mediterana
O vulvă imensă
Din care totul țîșnește
Rita aduce
O tavă cu mititei

DuPă AMIAză De TOAMNă TârzIe 
Obosit mă privea un soare fără jar
Prin goale ramuri de stejar
Cum mă târam încet spre casă
Într-o târzie după masă
În  parc aleea e pustie
Nici semn altcineva să fie
Șirul băncilor goale
Ce veștede petale
Pe una mă așez
Mă vizitează un pechinez
Mestec restul de covrig
Îmi este foarte frig
E o casă peste drum
Și hornul scoate fum
Mă voi închide în casă
Cu un ceai și ziarele pe masă
Și ascultând Dylan Joan Baez
Poate voi începe să visez

eLSe 
Mijlocitoare 
Între un călăreț albastru 
Și un pian  albastru
Else trăiește în deșert dezastru
Ea ce și-a muiat picioarele în Styx
Privește ținta fix
E un soare torid dogoritor
Visele vechii Europe mor
Berlinul i-a dat un picior in fund

Elvețienii de ea se ascund
În limba ei germană
În Palestina scrie de pomană
Poeta germană de prim loc
Își bat copiii, pe stradă, de ea joc
A stat de vorba cu arabi în Palestina
Și asta i-a mărit vina
A stat cu Martin Buber de vorbă la o
masă
Murea de foame la ea acasă
Și n-a avut liniste nici in mormânt
Că luată de un vânt
Războaile i-au plimbat piatra funerară
Din țară în țară

ruGurI
Voi generoși bibliotecari
Ardeți din nou pe ruguri cărți
Să le citească în ceruri
Gladiatorii morți în lupte seculare
Aproape toți analfabeți
Să-și amintească Galilei 
De temnița înăbușitoare
Copernic 
De a rugului dogoare
Else Lasker Schüler
Să-și regăseasca  limba ei natală
Și cei ieșiți fum prin coș
Să-și întâlnească fumul cărților de scoală
E timpul însăși cartea să se oprească
Cine nu citește poate să servească

SCI FI
Ne-am născut
cu Jules Verne-n biberon
Citeam caiete de S.F.
Pe furiș sub bancă
Cu Lem, Asimow și Kubrik
La cinema pe întuneric
Ne pipăiam adolescent
Bip Bip din satelit
Și într-o vitrină
Noaptea am privit
Cum țopăim pe lună
Un timp naiv romantic
Și am filmat cu telescoape
Odisei de stele
Pufoase nebuloase
Galaxii în coliziune
Multiple universuri
În unșpe dimensiuni
La ce vor folosi aceste visuri
E scris în stele
Ne va fi mai bine în univers
Deocamdată
Facem turism în stratosferă
Vindem parcele în lună
Vrem să cărăm din marte combustibil
Și să ne mutăm acolo
Când pe pămînt va fi îngheț

Un val de nebunie comercială
Pute a finanțe, dobîndă, dividend
Pe youtube un Nobel laureat
„Humans will never get 
The deep space”
Și știm cu toții că oboseala 
Ar fi mult prea mare
Dar facem că nu am ști
Și e foame pe pămînt

LA CeAI
La fiul unui fost activist acasă
Multa vodcă stă pe masă
La dracu proiecte foi de calc
Asteptăm Peter Falk
Dar întâi teleenciclopedia
Ne mâncăm de tortă felia
Monopoly economia pieții
Ne certăm ca precupeții
Apoi facem pace cu toții
Ascultăm Vîsotzki
În câțiva ani se sparge gașca
Unul New York altu Floreasca
Unuia ouă roșii
Altuia pasca

GALAxIA GuTeNBerG exIT
Câtă trudă și cerneală
Să ajungi în cărțile de școală
Apoi nimeni să le citească
Doar oile din file-i să pască
E mult mai sexy consola și ecranul
Batman face praf tiranul
Să vezi cum merge la Monza cursa
Și la bursă bursa

SeCuNDA
Vreau să strivesc secunda
Să scot mustul din ea
Să se topească minuta ora
Ca ceasul la Dali
Să se adune totul
Într-o cadă
Să mă cobor în ea
Să fugăresc secunda
Precum motanul
Un fulg
Plutind în aer
Să prind secunda
într-o ramă
Și țintuind-o de perete
Să o privesc 
Până mă satur
Parșiv
Apoi să mă bucur
E doar o secundă
Și vine alta după ea
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Ziua Limbii Române, 31 August, a fost marcată la Cluj
printr-un eveniment organizat de Primăria Cluj-
Napoca în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din

România, Filiala Cluj, la Centrul de Cultură Urbană Casino. În acest
context, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca a amintit
unele dintre cele mai frumoase versuri dedicate limbii române,
scrise de moldoveanul Alexei Mateevici în elogiul „Limba noas-
tră”. Acesta a mai subliniat că românismul, indiferent că e de o
parte sau de alta a Prutului, se va regăsi în acest viitor comun în
Uniunea Europeană, odată cu decizia istorică a Moldovei de a-și
urma parcursul european, pe care și România l-a început în
2007. „Acolo, într-un spațiu al democrației și al păcii, ne vom găsi
împlinirile comune. Sunt convins că România va mai avea un «an
astral», așa cum a numit Președintele Academiei Române, dl
Ioan Aurel Pop, anul 1918. Pentru asta trebuie să facem lucrarea
de fiecare zi, să prețuim românismul, să prețuim limba română
și să fim uniți. Avem datoria sacră de a duce mai departe limba
noastră și cultura românească“. Irina Petraș, Președinta Filialei
Cluj a Uniunii Scriito-
rilor din România, a
vorbit echilibrat, ex-
presiv și convingător,
despre faptul că tre-
buie să avem mai mul-
tă încredere în limba
română, în capacita-
tea ei și a noastră, a
vorbitorilor săi, de a păstra frumusețea, adâncimile și farmecul
său, pledând pentru necesara stare de veghe și pentru datoria
de a gândi/a ne păsa de tot ce se întâmplă cu noi și cu limba
noastră. O demonstrație riguroasă și încântătoare de rigoare și
pasiune pentru limba română, una din temele majore ale Irinei
Petraș. Au conferențiat Alina Pamfil și Ovidiu Pecican iar din
creațiile lor au recitat poeții Clujului: Horia Bădescu, Oana Boc,
Mariana Bojan, Hanna Bota, Dan Octavian Breaz, Dumitru Cerna,
Iulia Anamaria Ghidiu, Andrea H. Hedeș, Iulia Iacob, Ionuț Țene,
Marius Țion. Au participat la sărbătoarea Limbii Române Prea-
sfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhi-
episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului, precum și alți scriitori,
oameni de cultură și tineri, un public cald și numeros. Cu ocazia
sărbătorii, din turnul cu ceas al Primăriei s-a putut auzi Imnul de
stat al României, iar în această seară Casa de Cultură a Stu-
denților „Dumitru Fărcaș” a fost iluminată în culorile drapelului
nostru. (Foto credit: Emil Boc pagina de FaceBook)

Ziua Limbii Române –
o s[rb[toare la Cluj-Napoca

Zilele Prozei, edi\ia a 15-a
10-11 septembrie 2022. Chiuza – Năsăud – Sângeroz-Băi –

Maieru. Evenimentul, desfășurat sub auspiciile Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Cluj, Reprezentanța Bistrița-Năsăud a Filialei
Clujene a USR, Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud a stat „Sub
semnul lui Liviu Rebreanu”. Irina Petraș, Președinta Filialei Cluj a
Uniunii Scriitorilor din România, a organizat cu inspirație și deli-
cată atenție la detaliu, această a 15-a ediție a Zilelor Prozei. Două
zile de poveste, așa cum le-a numit neobositul Menuț Maximinian,
la care au participat prozatorii: Simona Antonescu, Andrei Gazsi,
Mariana Gorczyka, Leon-Iosif Grapini, Andrea H. Hedeș, Florina Ilis,
Alexandru Jurcan, Amalia Lumei, Alice Valeria Micu, Daniel Moșoiu,
Olimpiu Nușfelean, Ovidiu Pecican, Irina Petraș, Laura Poantă,
Sever Pop precum și numeroși prozatori din Bistrița-Năsăud. Ur-
mând pașii lui Liviu Rebreanu, aceștia au participat la un sim-
pozion la Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” din Chiuza, eveniment
sprijinit de primarul Grigore Bradea. Ovidiu Pecican a vorbit de-
spre prozatorul complex, mereu actual, care este Liviu Rebreanu.
Andrea H. Hedeș și Menuț Maximinian au evocat figura criticului
literar Andrei Moldovan, cel care și-a adus o importantă con-
tribuție nu doar la mai buna cunoaștere și înțelegere a operei re-
breniene dar și la reînnodarea tradiției Zilelor Prozei și la realizarea
unui „drum al lui Liviu Rebreanu” pe care să îl urmeze, la ceas de
toamnă, prozatorii contemporani. Cu emoție, cei doi au amintit
personalitatea echilibrată a criticului literar, dragostea sa pentru
literatură, publicistică, manuscrise, studiile sale dar și contribuția
sa la recunoașterea scriitorilor din Bistrița-Năsăud, prin Dicționare,
Antologii, publicații literare. Andrei Moldovan a fost redactorul-
șef al Revistei NEUMA și al Răsunetului Cultural. Cu acest prilej s-a
lansat și antologia Spiritul locului. Ținutul Bistrița-Năsăud prin ochii
scriitorilor, antologie gândită de Menuț Maximinian și volumul
postum Romanele poeților, al lui Andrei Moldovan, precum și Ră-
sunetul Cultural dedicat Zilelor Prozei, cu pagini din creațiile proza-
torilor invitați. O nouă etapă pe drumul lui Liviu Rebreanu a
însemnat un popas la Casa Memorială Liviu Rebreanu de la
Năsăud (Prislop), unde prozatorii invitați au susținut lecturi pu-
blice. Ziua următoare, la Muzeul „Cuibul visurilor” Din Maieru, a
avut loc evenimentul „Expo-zi” Laura Poantă, Re-interpretări
(Grafică după picturi de Grigorescu, Ressu, Băncilă). Lucrările ex-
puse au fost admirate și au îndemnat la poveste, fiecare din ele
lansând o „provocare” la dialog între literatură și artă, între cuvânt
și imagine. Zilele Prozei s-au încheiat cu Gala prozatorilor, în
prezența autorităților locale, a primarului Vasile Borș, de al cărui
sprijin s-au bucurat atât organizatorii cât și invitații, a gazdelor Icu
Crăciun, Menuț Maximinian și Olimpiu Nușfelean dar și a unui
public tânăr, foarte sensibil și atent.

MONICA GROSU
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Gelu neGreA

Relativ recent, cam în același inter-
val de timp, întâmplarea a trimis
pe drumul fără întoarcere pe Mi-

hail Sergheevici Gorbaciov, fostul Preșe-
dinte al Rusiei și liderul Partidului Comunist
al Uniunii Sovietice și pe elisabeta a II-a, re-
gina Marii Britanii și a Irlandei de Nord. Ambii
nonagenari, cu o diferență de cinci ani între
dânșii, cu un destin deloc asemănător, însă,
în ultimele lor zile pământești. 

Gorbaciov se numără printre puținele
personalități din toate timpurile  care au reu-
șit să schimbe în chip pozitiv sensul istoriei,
mișcând omenirea către înainte, indiferent
care au fost intențiile lui în clipele când a im-
plementat în lumii glasnosti-ul și perestroika.
Meritul fundamental (ca să nu spun singu-
rul) ce aureolează cariera publică a elisabe-
tei a II-a este acela că a purtat coroana
re gatului britanic nu mai puțin de 70 de ani.
La înmormântarea celui pe care chiar Occi-
dentul îl numea cu simpatie Gorby a parti-
cipat un singur șef de stat – și nici măcar
acela al țării sale. La ceremonia înhumării
longevivei elisabete se preconizează o bu-
luceală de președinți, regi, șeici, prim-mi-
niștri, cancelari și Dumnezeu mai știe ce.

Ingrată poate fi uneori istoria!

� � �

Întotdeauna, lipsa din iconografia chris-
tică a lui Iosif, tatăl pământean al lui Iisus, mi
s-a părut inexplicabilă și nedreaptă. Poate că
exagerez puțin, dar prin comparație cu
abun dența de Madone de pe icoane și de
pe pereții bisericilor cuvântul „lipsă” privitor
la Iosif devine potrivit. Există, probabil, o ex-
plicație a faptului, însă eu, unul, sunt prea
puțin competent în subtilitățile doctrinei
creștine pentru a mă hazarda în emiterea de
opinii în chestiuni de asemenea gingășie.
Pot, totuși, să-mi pun oarecari întrebări – mai
mult ori mai puțin îndreptățite. 

Cea mai substanțial fundamentată din-
tre ele rămâne aceea sugerată în incipitul
acestui text: de ce atât de puțin Iosif pe
lângă atât de multă Maria? Este aceasta din
urmă un părinte mai legitim sau cu mai
multe merite în devenirea existențială a lui
Iisus? De acord: Maria îl primește și îl poartă
în sacrul ei pântec pe Mântuitor de la mesa-
jul divin al arhanghelului Gavriil până la naș-
terea Sa. Cu toate acesstea, Maica Domnului
este însă aceea care doar acceptă să se în-
tâmple acest miraculos fapt, nicidecum
aceea care și-l dorește, îl provoacă sau îl face

posibil. Față de oricare copil pe care îl aduce
pe lume, oriceare mamă are sfinte obligații
de sânge, pe când tatălui îi revine numai da-
toria facultativă de a-l adopta sufletește, a-l
crește și de a face dintr-însul un om. Însă toc-
mai capacitatea tatălui de a preschimba prin
proprie voință o oarecare îndatorire opțio-
nală într-un imperativ vital face din creșterea
copilului un merit personal de necomparat
cu nimic altul .

De ce, așadar, Iosif – cel care îl crește pe
Iisus ca pe feciorul lui (deși el nu-i este fiu
natural, între noi fie vorba) – nu beneficiază
de gradul de expunere iconografică similar
Madonei ori măcar de unul apropiat? Unde
sunt imaginile meritate ale generosului
Iosif?

� � �

Martin Luther King:
„Trebuie să învățăm să trăim împreună ca

frații, altfel vom muri împreună ca niște
proști”.

Ați citit, desigur, în viața dumneavoastră
(literară) lucruri mai profunde, mai străluci-
toare și, fără îndoială, formulate mai atractiv.
Chestiunea este însă alta: și mai adevărate în
claritatea și simplitatea lor pline de ome-
nesc? Personal, mă îndoiesc până la pământ. 

În virtutea democrației care mă dă câ-
teodată afară din apartament, las la latitudi-
nea și longitudinea fiecăruia să plaseze în
ierarhia de sapiență și cumpătare personală
fraza pe care v-am propus-o mai sus spre re-
flecție.

� � �

Istoria este, nu o dată, ironică și plină de
umor. La Summitul din 28 – 30 iunie a.c. de la
Madrid consacrat strategiei antirusești ge-
nerate de războiul Moscovei cu Ucraina, res-
taurantul unde membrii delegațiilor NATO
au servit masa a inclus în meniu, printre al-
tele, salata á la russe.

Dacă Summitul s-ar fi desfășurat la Bu-
curești totul ar fi sunat și mai haios: noi
numim produsul gastronomic cu pricina sa-
lată de boeuf (în traducere foarte liberă, sa-
lată de bou...).

� � �

Greu de explicat (pentru mine, cel puțin)
menționarea în Biblie de nu mai puțin de
441 de ori a vinului. Fără nici un fel de co-
mentarii.

� � �

La 80 de ani, recent împliniți, celebra ac-
triță de cinema Claudia Cardinale a riscat o

declarație în care frumusețea, optimismul,
speranța și nebunia se împletesc cum rareori
se întâmplă. Iată cuvintele superbei tuni-
sience privitoare la viața ei:

„Ce va urma de acum încolo va fi mult
mai frumos decât tot ce a fost”.

...Dar dacă, cumva Claudia știe ce vor-
bește și cei lipsiți de orizont gerontologic
suntem noi?!?

� � �

„Când te ridici, prietenii tăi află cine ești;
când cazi, afli tu cine sunt prietenii tăi”

Aferim!
� � �

De la Aristotel zicere:
„Suntem ceea ce facem în mod repetat;

prin urmare, excelența/ măiestria nu este un
act singular, ci un obicei/ o deprindere”.

Îl va fi învățat Stagiritul acest lucru adânc
și pe cel mai ilustru dintre elevii săi, Alexan-
dru cel Mare, al cărui dascăl a fost în ado-
lescența acestuia?

� � �

Una dintre prostiile cele mai gogonate și
mai frecvent întâlnite prin publicațiile post-
decembriste de tot felul sună cam așa:

„Lumea citea mai mult, mergea la teatru
și la Cinematecă... pentru că nu existau alte
distracții, nici program de televizor mai lung
de două-trei ore...”

I-auzi, ce spui Franț?! Adică cititul, mer-
sul la teatru și la Cinematecă nu făceau nimic
altceva decât să înlocuiască idioatele așa-
zise distracții de după decembrie ‘89 și cele
24 de ore de program TV cu care oamenii cu
pretenții că sunt întregi la cap își pierd acum
timpul. Explicația cu lipsa alternanței la vre-
mea cu pricina a pseudo-distracțiilor oferite
en gros celor ahtiați după așa ceva este o jig-
nire cumplită la adresa intelectului unei ge-
nerații. 

Cât privește treaba cu televizorul – care
se vrea o arbaletă nemiloasă, dar nu e decât
o săgeată boantă în direcția anatomiei și fi-
ziologiei politice a programului său, marca
Ceaușescu – ajunge și ea să ricoșeze într-o
direcție pe cât de otova, pe atât de penibilă.
Adică, vezi Doamne, dacă înainte de revolu-
ție oamenii ar fi fost îndopați cu emisiuni TV
inclusiv gen doi lei și zece bani care ni se
oferă din belșug în zilele și nopțile de sân-
ziene din contemporaneitatea-ne plină de
conținut, viața tuturora s-ar fi legănat în
lapte și miere liberalo-capitalistă. Haida-de!...

Despre felurite nedrept[\i

���
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Două dintre doamnele secolului al XVIII-lea au păşit în
Istanbulul otoman la mici intervale una de cealaltă.
Este vorba de Mari(c)a Brâncoveanu şi de Lady Mary

Wortly Montagu. Unii vor zice că este greu se susţinut un exerciţiu
comparativ între cele două doamne. În opinia mea, o astfel de
comparaţie este posibilă. Ea relevă atât trăsături generale ale unui
moment din Epoca Luminilor,dar şi modul diferit în care Luminile
au irizat la extremităţile estice şi vestice ale Europei. Cele două
doamne nu se conformează pasiv condiţiei feminine rezumate
atât de elocvent de către istoricul Dan Horia Mazilu: „ascultare,
fecunditate, şi prolificitate (nişte Marii ... cuminţi, înglodate într-o
maternitate neîntreruptă), iar în spaţiul public tăcere...” (256).

Născută, probabil în 1661, Mari(c)a Brâncoveanu, fiica lui
Neagoe din Popeşti, nepoata domnului Antonie din Popeşti, s-a
căsătorit în 1674 cu viitorul domnitor Constantin Brâncoveanu.
Căsătoria se va fi făcut, după obiceiul timpului, conform intere -
selor de familie, fără romantisme prenupţiale, dar cei doi soţi şi-au
respectat pe deplin jurământul făcut la cununie. Au avut 11 copii,
7 fete şi 4 băieţi. Au construit, au donat, au încurajat cultura
convinşi că doar spiritul supravieţuieşte vitregiilor istoriei.
Mari(c)a i-a fost soţie devotată domnitorului nu prin supunere, ci
fiindu-i cu adevărat pereche, parteneră (în termenii de azi). Prin
atenţia acordată culturii, spiritualităţii, se simte, în individualitatea
puternică a Mari(c)ăi, ceva din spiritul Luminilor care la celălalt
capăt al Europei luase deja un puternic elan. 

Doamna a pus temelii noi, împreună cu soţul, sau cu fratele ei
Pană Negoescu1, dar şi singură, la numeroase edificii religioase.

Din punctul de vedere al noilor coordonate ale personalităţii
feminine conturate de modernitatea timpurie, de Lumini, acestea
din urmă sunt, cu precădere, importante. Toate aceste întemeieri
indică o personalitate puternică, autonomie în relaţia matrimo -
nială, capacitate organizatorică şi managerială deosebită, ceea
ce i-a permis să dispună de mijloace materiale în mod eficient. În
1696, ea a ctitorit, singură, „în afara mânăstirii [Hurezi], spre răsărit,
o bolniţă şi o bisericuţă închinată Maicii Domnului, cu chilii
împrejur şi un foişor” (Anghelescu, 148). În 1702 doamna Mari(c)a
Brâncoveanu reconstruieşte, din zid, Biserica Sfântul Nicolae
Dintr-o Zi din Bucureşti. „Măria Sa arădiicând acea dă lemnu dăn
temelie, dă piatră o au zidit, foarte iscusită şi gingaşă făcând-o, o
au înfrumuseţat atât pă dânlăutnru, cât şi pâ dânafaraă, precum
se şi vede” (apud Mazilu 420). Între 1703-1706 doamna a ridicat
biserica de zid de la Surpatele, plătind inclusiv meşterii pictori şi
donând sfântului lăcaş obiecte de cult şi moşii. Radu Greceanu
insistă că s-a zidit acest edificiu „cu toată cheltuiala Măriii Sale”
(apud Mazilu 416) şi oferă şi relevante detalii. Era o zidire „foarte
frumoasă, făcându-i şi curte dă zid împrejur şi chilioare şi dă toate,
precum să şi vede..” (apud Mazilu 416). Rezultatul unei alte

O doamn[ pleac[,
o doamn[ vine

miHAelA mudure

1 Vezi Biserica Ienei din Bucureşti.

Mary Wortley Montagu de Charles Jervas, dupa� 1716.

Mari(c)a Brâncoveanu
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sponsorizări a doamnei Brâncoveanu a fost renovarea mânăstirii
Viforâta despre care acelaşi Radu Greceanu notează: „cu multă
pohtă se-au îndemnat sârguind din toată inima, se-au apucat
întâiu de sfânta biserică dă i-au lărgit ferestrele, o au zugrăvit
frumos, o au pardosit cu lespezi şi o au grijit precum se cade”
(apud Mazilu 420). Ca şi soţul ei, doamna ctitoreşte inclusiv în
Transilvania. Ea este comanditara bisericii mânăstirii Berevoi din
Ţara Făgăraşului. Doamna acţionează mână în mână cu soţul ei,
dovedindu-se astfel o bună cunoscătoare a politicii religioase a
ortodoxiei, fiind un sprijin pentru românii ortodocşi ispitiţi, la
vremea aceea, şi de calvini şi de catolici. 

Tot împreună cu soţul, dar şi singură, doamna Mari(c)a a donat
obiecte de cult care completau sponsorizările făcute pentru
construirea unor edificii religioase. Aceste artefacte erau de obicei
comandate orfevrierilor saşi din Ardeal. Astfel Martin Tádeusz
(M.T.) este autorul unei cădelniţe de argint, iar Georg May a
decorat un potir, ambele donate bolniţei de la Hurezi (vezi Mazilu
407). Bisericii Sfântul Nicolae Dintr-o Zi Doamna i-a donat un
clopot şi un frumos potir de argint aurit (Anghelescu, 82).

Dar Mari(c)a a dăruit şi cărţi de cult, conştientă de importanţa
lor atât ca sursă de lectură, cât şi ca împlinire a actului de ctitorire.
Pe pagina întâi a unui Octoih publicat la Râmnic în 1706, ea
notează cu mândrie şi conştiinţă de sine: „Această carte iste dată
bisericii Sveti Nicolae de aici de Bucureşti de prealuminata
doamnă Maria a prealuminatului domn Basarab Voivod” (apud
Chiţulescu 210). Mai jos cartea e marcată cu un mic sigiliu roşu, un
alt însemn al autonomiei, prestigiului şi prestanţei sale. 

Mari(c)a a avut propriul sigiliu realizat de meşterul Eremia din
Braşov în care se prezenta ca „Maria, din mila lui Dumnezeu
Doamnă a Ţării Ungrovalahiei” (Mazilu 463). Nu avem prea multe
înscrisuri de la doamna Brâncoveanului, dar pisaniile transmit
câte ceva din gândul ei şi numai al ei, dincolo de formulele
înţepenite în tradiţie. În pisania bisericii bolniţei de la Mănăstirii
Hurezi, Mari(c)a se evocă pe sine în relaţie cu soţul, dar e
conştientă şi de poziţia ei proprie ca „luminata do(a)mnă prea -
înălţat soţul său, Io Constandin Băsărabu Voevod” (Mazilu 167).
S-au păstrat şi un număr de epistole se înmulţesc pe măsură ce
tragedia se apropie de familia Brâncoveanu. Nu se ştie în ce
măsură diacul doamnei şi-a impus stilul, sau epistoliera însăşi a
solicitat o anume formulare, dar chiar dacă admitem ideea unei
auctorialităţi combinate a acestor misive, vocea doamnei Mari(c)a
trece, totuşi, pragurile secolelor. Într-o scrisoare din 25 martie
1714, trimisă lui Hrisant Notara, patriarhul Ierusalimului, neliniştea

doamnei este evidentă. Brâncovenii sunt somaţi să meargă la
Istanbul, iar Mari(c)a mărturiseşte: „nu ştiu ce va ieşi”. Nu
îndrăzneşte să ceară vreun ajutor căci nici poziţia patriarhului nu
era din cele mai influente la curtea otomană, aşa că epistola se
încheie sec: „Şi Dumnezeu să ne ajute.” 

Presimţirile cele rele se vor împlini. La 15 august 1714, chiar de
ziua numelui ei, doamna îşi pierde soţul şi fiii după luni de tortură
şi chinuri. Posteritatea a hotărât „să fie cinstiţi cu sfinţii în ceata
martirilor Ortodoxiei, pomenindu-i cu slujbe şi cântări de laudă”
(Cioroiu 35). Mult mai puţin s-a vorbit, însă, despre suferinţa
Doamnei Mari(c)a, despre personalitatea ei ca subiect distinct.

Închisoarea, tortura psihologică – se pare că doamna şi fiicele
au fost obligate să asiste la torturarea bărbaţilor familiei pentru a
mărturisi unde îşi ascunseseră averile – apoi exilul la Kűtahya, în
Anatolia, au marcat viaţa doamnei Mari(c)a în mod tragic. Nicolae
Cantuniari notează îndurerat că la plecarea in exil, turcii “[n]ici
cămăşile nu le-au restituit nenorocitelor văduve. Ce-a fost
vinovată această femei până atunci atât de fericită ?” (65).
Încercarea de a-şi cumpăra libertatea este zădărnicită de intrigile
Cantacuzinilor trădători. Abia pe la sfârşitul anului 1716 sau
începutul lui 1717 va reuşi doamna Mari(c)a şi  să revină pe
meleagurile natale. De acum înainte preocupările ei se vor orienta
spre aducerea rămăşiţelor soţului la Bucureşti şi spre apărarea
intereselor celor doi nepoţi: Constantin, singurul Brâncoveanu pe
linie masculină rămas în viaţă, şi Maria. Doamna scrie despre „mari
şi cumplite pedepse şi patimi” (Desartovici 39) de la care a fost, în
cele din urmă, ea şi familia ei mântuită. Discreţia privind cir -
cumstanţele precise ale suferinţelor doamnei este de înţeles.
Doamna luptă cu toată energia de care e capabilă pentru recu -
perarea banilor pe care familia îi mai poseda încă. Abia sosită
acasă, Mari(c)a scrie în dreapta şi în stânga pentru că ea este atât
creditoare, cât şi datornică. Scrie la Veneţia, la Viena, cere ajutor
împăratului Carol VI-lea. Călătoreşte de mai multe ori la Braşov
pentru a obţine de la un anume Apostol Manu, averea ce lăsase
nenorocitul ei soţ în mâinile sale. Există o corespondenţă bogată
pe această temă între cei doi între anii 1715-1717 şi probabil că
măcar o parte din bani vor fi fost înapoiaţi în anul 1717 (vezi
Glodarenco şi Bocănete 538). Tot în 1717 îi scrie ea judelui
Braşovului încercând să recupereze banii depuşi acolo de
răposatul ei soţ. „Că unul Dumnezeu ştie … la câtă supărare şi
necaz aflu de supărarea datornicilor, că nicio zi nu am răsuflu şi
odihnă de dânşii” (apud Mazilu 262). În acelaşi an, i se adresează
lui Filstich, judele Braşovului, să îi restituie banii pe care soţul ei îi
încredinţase acestuia. Abilă în respectarea protocolului, ea
pretinde că epistola are doar scopul de a reînoda vechi şi cordiale
legături de pe vremea când soţul îi trăia. Abia apoi intră în
adevărata pricină a epistolei. “Pricina acestei cărţi nu este alta,
numai să ştim de sănătatea Dumitale. După aceasta facem ştire
dumitale că iată trimisesem pe jupânul Neacşu, omul nostru,
pentru cei bani ai noştri ce avem la dumneavoastră. Ci vă poftim
să faceţi dumneavoastră bine, câţi au mai rămas, să se dea şi aceia
omului nostru să ni-i aducă” (Mazilu123). 

Văduva Mari(c)a obţine tutela nepoţilor ei Constantin III, fiul
lui Constantin II, cel mai mare fiu al domnitorului, şi a Mariei, fiica
lui Ştefan, cel de-al fiu al Brâncoveanului. Devenită cap de familie,
doamna dă dovadă de perspectivă, inteligenţă, şi tărie luptând
pentru interesele nepoţilor rămaşi orfani de tată. Te-ai fi aşteptat
ca o familie care a suferit atât de mult, să dea dovadă de mai
multă unitate, compasiune şi empatie, mai ales pentru acei nepoţi
orfani, dar nici pomeneală.  Mari(c)a e hărţuită de ginerii care îşi
cer cu insistenţă partea din banii recuperaţi: „… deci văzându-i

Mănăstirea Horezu, 
ctitorie a lui 

Constantin Brâncoveanu,
1693
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pe dumnealor că ar fi rămas la mare lipsă şi sărăcie, şi mai vârtos
ajungând casele dumnealor la multă datorie şi stingere, ca o
mumă dar, fiindu-mi milă de dumnealor, şi mai vârtos te mân -
du-mă de Dumnezeu şi de sufletul mieu, m-am milostivit şi am
socotit ca să nu-i las pă dumnealor, în urma noastră obidiţi şi
îngreuiaţi cu datoria şi cu multe lacrămi…” (apud Desartovici 39).
Mai apropiată de mamă pare a fi doar Bălaşa, penultima fiică. Ea
încearcă să treacă peste trauma prin care trecuse la Istanbul sau
în surghiun refugiindu-se în opere de binefacere şi milostenie. 

Dar probabil că cel mai emoţionant sună vocea doamnei
Brâncoveanu în inscripţia de pe candela de deasupra mormân -
tului soţului: „iaste făcută candela de Doamna Măriei Sale Maria,
care şi Măria Sa nădăjduieşte în Domnul iarăşi aici să i se
odihnească oasele”. E vocea soţiei care şi-a făcut datoria până la
capăt aducând rămăşiţele pământeşti ale soţului martir pentru
veşnică odihnă în pământul patriei. Faptul că placa de mormânt
nu are nici nume pe ea dovedeşte că nici acum familia nu se poate
considera a fi în deplină siguranţă. Acum doamna vrea să se
odihnească pe veci alături de cel cu care a zămislit copii, a ctitorit
o familie şi un neam. În 1720 ea adusese osemintele lui Brânco -
veanu din insula Halki în ţară, iar în 1729 este şi ea înmormântată
tot la Biserica Sf. Gheorghe cel Nou din Bucureşti. În 1745 Bălaşa
va dona şi ea aceluiaşi lăcaş o candelă în amintirea soţului ei
Manolache Lambrino. 

Diata încercatei doamne este un act de voinţă pe ea îl
concepe cu grijă şi prin care cuvântul ei ar vrea să aibă putere
dincolo de limitele trecătoarei ei vieţi. Puternica ei personalitate,
voinţa, inteligenţa, cumpătarea şi spiritul ei diplomatic în a rezolva
complicate probleme de familie astfel încât fiecare să fie cât mai
mulţumit, deşi ea nu a fost întotdeauna tratată cu aceeaşi
deferenţă şi grijă – toate acestea sunt evidente. Pedeapsa pentru
eventuala încălcare a hotărârilor trasate de ea e lăsată în seama
divinităţii care îi este cumva datoare, căci multe a pătimit în viaţă.

În 1716 ajunge la Istanbul, după o călătorie extenuantă de-a
lungul Europei Occidentale şi a Balcanilor, Lady Mary Wortley
Montagu, soţia ambasadorului englez pe lângă Sublima Poartă.
Pe tronul de la Istanbul stătea tot Ahmed al III-lea, cel care
ordonase martiriul Brâncovenilor. Mari(c)a se va fi aflat spre
sfârşitul surghiunului ei în Anatolia. Celor două doamne nu li s-au
încrucişat paşii în acel Istanbul al puterii şi spaimei, dar Lady
Montagu a întâlnit o româncă la Istanbul. Englezoaica vorbeşte
în scrisorile trimise de la Istanbul la Londra despre întâlnirea ei, în
cartierul Pera al capitalei otomane, cu o domniţă moldoveancă
care avea un ochi de sticlă. Identitatea moldovencei nu a fost încă
elucidată2. O alăturare a celor două Marii (Lady Mary Montagu şi
Mari(c)a Brâncoveanu) poate pune în evidenţă varietatea Lumi -
nilor în Vestul şi Estul european, precum şi anumite elemente de
suroritate.

Lady Montagu (1689-1762) s-a născut, ca şi Mari(c)a într-o
familie de aristocraţi. Rămâne orfană de mamă la o vârsta foarte
fragedă, iar tatăl consideră că o guvernantă era suficientă pentru
educaţia fiicei. Noroc că Mary s-a servit singură cu lecturi din
bogata bibliotecă a tatălui. Nu a aşteptat să fie căsătorită de
familie, precum sora ei de la Dunăre, ci a fugit pur şi simplu în
lume cu bărbatul ales de ea, Lordul Edward Wortley Montagu.
Noroc că a dat peste un bărbat de onoare şi acesta a şi luat-o de
nevastă. Au avut împreună doi copii: un băiat şi o fată. Voinţa şi

personalitatea puternică le aseamănă pe cele două Marii, dar
contextul activităţii lor e puternic influenţat de prevalenţa
scrisului în Occident. Mary scrie poezii, face parte din cercurile
literare, intelectuale, politice (de orientare whig3) ale Londrei. În
1716 Lordul Montagu este numit ambasador la Istanbul. E
momentul în care Mary va intra într-o cu totul altă lume. Conşti -
entă că trebuie să îşi susţină soţul în calitatea ei de soţie de
ambasador, ea învaţă turceşte, i se permite să viziteze haremul,
este prezentată sultanei valide (mama sultanului, una dintre cele
mai influente femei din imperiul otoman). Este vorba de aceaşi
sultana valide ai cărui robi trebuiau să devină nepoţii hainului
Brâncoveanu. După unele surse, 50.000 de galbeni ar fi adunat
Mari(c)a pentru a-şi elibereze nepoţii, pe Constantin III şi pe
nepoţica Maria. 

Lady Montagu este copleşită de luxul şi rafinamentul
comportării doamnelor din harem. Să fi fost printre podoabele
purtate de frumoasele seraiului şi unele dintre bijuteriile pe care
doamna Brâncoveanului trebuie sa le dea celor care i-au arestat
soţul şi l-au torturat apoi ? Nu avem cum şti asemenea detalii, dar
sursa acestor bogăţii tot în politica de forţă a imperiului trebuie
aflată. Scrisorile turceşti, titlu generic pentru epistolele trimise
prietenilor de la Londra de către Lady Montagu şi publicate doar
după moartea ei, adică în 1763, fac dovada spiritului ei de
observaţie, dar şi a umorului englezesc. Este celebră scrisoarea în
care Lady Montagu este invitată la hamam. Frumoasele locului
vor să o dezbrace pe musafiră ca să se bucure şi ea de binefacerile
apei sau ale unui masaj. Totul merge bine până când ajung la
corset. Nimeni nu îl poate desface. Concluzia generală este că e
vorba de maşinărie a cărei cheie o deţine doar soţul. Lady
Montagu răsuflă uşurată. Goliciunea ei este protejată. Tot de un
pitoresc unic, sunt şi epistolele în care Lady Montagu apreciază
vălul cu care turcoaicele sunt obligate să se acopere atunci când
ies în lume. Vălul ascunde, dar şi protejează. Femeile Istanbulului
pot să îşi întâlnească amanţii în pace şi linişte, conchide Lady
Montagu. Nimeni nu ar îndrăzni să le cerceteze identitatea.
Viziunea aceasta de bal mascat asupra vieţii femeilor otomane se
datorează mult raportului de forţe politice, imperiale în al căror
context se petrece călătoria lui Lady Montagu în Turcia. Soţia
hainului Brâncoveanu nu are timp pentru asemenea jocuri. Pentru
ea, Istanbulul este viaţă sau moarte, este loc de patimi şi încercări.

Doamna Brâncoveanului a ctitorit mult, şi singură şi alături de
soţul ei. Totdeauna aceste eforturi au fost pentru a-l slăvi pe
Dumnezeu, pentru veşnica pomenire a înaintaşilor şi a sa ca
donatoare, dar şi pentru a implora bunăvoinţa şi ocrotirea divină
pentru familia ei, câtă era, atunci, în viaţă. Lady Montagu
ctitoreşte şi ea, dar nu în sensul acesta. Lady Montagu a ctitorit
prin cuvânt. Singură. Pentru veşnica sa pomenire. Nu ne-a lăsat
zidiri, ci a scris poezii, epistole, eseuri. Individualismul ei (auc torial)
este mult mai pregnant. Vocea ei e limpede, clară. Are curajul să
o exhibe public, iar cantitatea de teixt rămasă de la Lady Montagu
este însemnată. Vocea Mari(c)ăi nu e mai puţin pregnantă, dar ea
este adesea mediată, în public, de formulele consacrate din
pisanii sau de cele impuse de diacul doamnei. Accentele per -
s onale trebuie decelate şi sunt cu atât mai impresionante prin
discreţie şi patetism.

Le mai uneşte pe cele două doamne interesul pentru sănătatea
publică şi îngrijirea bolnavilor, un semn al modernităţii, chiar dacă
modalităţile au fost diferite. Doamna Mari(c)a fost comanditara
bolniţei de la cea mai importantă ctitorie brânco venească:2 Excepţional de documentata monografie despre Lady Mon-

tagu, scrisă de Isobel Grundy, nici măcar nu aminteşte acest episod.
Din punct de vedere românesc, însă, el este important. 3 Partidul liberal al timpului.
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Mânăstirea Hurezi. Lady Montagu a adus din Orient tehnica
inoculării contra pojarului. Nu a fost doar o chestiune declarativă.
Dând dovadă de un curaj exemplar, la Istanbul Lady Montagu s-a
inoculat pe sine şi şi-a vaccinat şi fiul pentru a da un exemplu
scepticilor. 

Nesiguranţa a fost una dintre dimensiunile timpurilor trăite
de către doamna Mari(c)a. „Brâncoveanu îşi inaugura domnia în
Ţara Românească în miezul atâtor incertitudini orientale”
(Theodorescu 13). De aici, „atitudinea nevoit duplicitară” (Theo -
dorescu 16) a domnului, „tranzacţia necesară şi folosirea
oportună a tuturor ocaziilor” (Theodorescu 16) care au ajuns
să fie interpretate drept hainie la Istanbul şi au dus la
pedepsirea cruntă a întregii familii. Lady Montagu a cunoscut
şi ea riscul. Iubitul ales de ea să-i fie soţ, Lordul Montagu, putea
să nu îi ofere respec tabilitatea căsătoriei. Viaţa politică a
Albionului nu era nici ea lipsită de perspectiva căderii în
dizgraţie, un soi de surghiun intern. Meandrele politicii
internaţionale au dus la încheierea misiunii diplomatice a
Lordului Montagu mai repede decât era prevăzut. Lady Mon -
tagu şi soţul vor părăsi Istanbulul pe calea maritimă, navigând
pe Mediterana. Marina lui George al II-lea a fost considerată un
garant mult mai bun al securităţii diplo matului decât drumurile
Europei dinspre Estul barbar către Occidentul familiar. La 2
octombrie 1718, familia Lordului Mon tagu ajunge la Londra.
Doamna Mari(c)a ajunsese şi ea acasă şi se lupta să recupereze
bunurile familiei şi să aşeze osemintele soţului martirizat în
pământul natal. Mazilu vorbeşte de un „eroism cotidian casnic”
(Mazilu 260) ce caracterizează văduvele istoriei, inclusiv pe
Mari(c)a, obligată să devină capul familiei într-o societate
misogină, patriarhală. Neliniştea politică, incer titu dinea viito -
rului le-a afectat pe ambele Marii. 

Deşi se căsătorise dintr-un impuls romanţios, Lady Montagu
ajunge să realizeze fragilitatea sentimentelor umane. Relaţia ei
maritală se deteriorează treptat, după intervalul otoman, iar
ultimii ani ai vieţii şi-i petrece în Italia, într-un surghiun impus nu
de vreo putere imperială – ca în cazul Mari(c)ăi – ci un exil impus
de convenţiile sociale care nu acceptau un divorţ. Soţia fostului
ambasador, ajuns acum politician de mare succes la Londra,
refuză convenţia unei aparente fericiri domestice fugind de capul
familiei, tot din cauza unei societăţi misogine, patriarhale. Lady
Montagu va reveni în ţara natală doar cu puţin timp înainte de a
muri în urma unui cancer la sân. Ultimele ei scrisori sunt un soi
de diată existenţială. Conştiinţa inevitabilităţii morţii, a cursului
ireversibil al timpului, a deşertăciunii vieţii vor fi fost încercate de
ambele doamne în ultimii ani de viaţă.

Vremurile schimbătoare le obligă pe cele două Marii să
trăiască intens clipa, conform eticii barocului. Presiunea efe -
m erului o împinge pe Mari(c)a Brăncoveanu să caute consolare în
adorarea divinităţii dincolo de tribulaţiile timpului omenesc. Lady
Montagu încearcă şi ea domesticirea efemerului, dar prin strategii
cu totul diferite. Ea este fondatoarea şi redactorul-şef al perio -
dicului The Nonsense of Common Sense care a apărut între
1737-1738. Este vorba, de fapt, un ziar care încerca să prindă
specificul efermerului zilnic sub forma unor eseuri cu tematică
existenţială. Vocea auctorială este masculină. În acelaşi spirit
baroc despre care am mai amintit Lady Montagu se deghizează
şi preferă mascarada masculinităţii pentru a da mai mult prestigiu
şi greutate opiniilor sale. În numărul 2 din 27 decembrie 1737 al
periodicului, Lady Montagu spune despre femei, nu direct, ci
deghizată ca voce auctorială la masculin: „Nu mă uit la ele ca la
nişte obiecte ale plăcerii, ci le compătimesc pentru marile

suferinţe la care natura şi cutuma le supune”4 (4). E o afirmaţie
care susţine, pe de o parte, demnitatea femeii, pe de altă parte
se potriveşte, tragic, doamnei Brâncoveanu. O frumoasă afirmare
a surorităţii! Tot în aceeaşi publicaţie, Lady Montagu afirmă plină
de mândrie: noi, englezii, „suntem o naţie tranzac ţională”5 (5). Cu
alte cuvinte, nu numai că ne ocupăm de comerţ, de tranzacţii
comerciale, dar ştim şi să tranzacţionăm (să negociem). Mari(c)a
Brâncoveanu trăieşte tot într-o lume a tranzacţiei, dar nu
mercantile, ci prioritar politice. Politica abilă îl va pierde pe
Brâncoveanu, acest „principe al modernităţii timpurii” (Nedici
248). Dar în finalul vieţii, refuzul compromisului, dem nitatea cu
care soţul Mari(c)ăi a păşit pe eşafod îl vor transforma în martir. Iar
Doamna Brâncoveanu va trebui să înveţe şi să reuşească a
tranzacţiona supravieţuirea familiei. Cele două doamne sunt – şi
din acest punct de vedere - exemple de suroritate în diferite
circumstanţe ale secolului al XVIII-lea.

Deşi cele două personalităţi feminine nu s-au cunoscut,  nu au
ştiut una de alta, există între ele anumite asemănări care pun în
evidenţă unele sincronii ale civilizaţiei româneşti din secolul al
XVIII-lea cu Europa Luminilor, dar şi particularităţi ale extremei
estice sau vestice ale Europei, impasuri ale condiţiei feminine a
timpului respectiv. 
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Bereshith bara Elohim - la început, Dumnezeu a creat...”
sunt cuvintele de deschidere ale Bibliei ebraice, Tanah,
acronim al celor trei elemente principale - Tora (Învă -

țătura), Neviim (Profeții) și Ketuvim (Scrierile). Dintre acestea, fără
îndoială, una dintre cele mai însemnate producții spirituale ale
omenirii, adevărat fun dament civilizațional, Tora se constituie
într-un adevărat instru-  ment modelator al identității etnice,
culturale și istorice a poporului evreu. Având în vedere destinul
acestui popor, lipsit, în perioada formatoare, de unitatea și sta -
bilitatea teritorială de care s-au bucurat alte conglomerate
etnice, Tora devine elementul coagulant care va da naștere
noțiunii de iudaism, fixând reperele identitare la nivel religios,
moral și politic. 

Datarea celor mai vechi forme ale Torei rămâne, încă, lipsită
de mare precizie, dar se pare că cea mai timpurie redactare
provine din epoca neo-asiriană a sec. VIII-VII î.Hr. În anul 740 î.Hr
Asiria își impune vasalitatea asupra regatului Israelului, iar în 722
î.Hr capitala Samaria este distrusă de către puterea suverană.
Urmează deportarea elitei religioase și culturale, timp în care
micul regat Iuda, având capitala la Ierusalim, își începe dezvol -
tarea. Sub domnia regelui Iosia (639-609 î.Hr) templul din Ieru- 
salim, consacrat exclusiv cultului lui Iahve, devine unicul sanctuar
religios înzestrat cu legitimitate. 

Poate că nicio altă creație spirituală din istorie nu este mai
profund marcată de personalitatea și numele autorului său, așa
cum este Tora de Moise: sub puterea timpului și a incredibilelor
frământări pe care le-a traversat poporul evreu, Moise și Tora,
omul și învățătura, s-au modelat reciproc și contopit într-un
simbol unic pe care eu l-aș numi „omul-lege”. Cel căruia omenirea
îi datorează revelarea, definirea și impunerea monoteismului
este una dintre cele mai influente figuri religioase și politice ale
istoriei. Biografia sa mitică abundă în elemente care merg de la
neobișnuit, până la suprauman: deși cunoaștem numele părin -
ților săi - Amram și Jochebed, termenul prin care este descrisă
legătura acestora („și-a luat femeie dintre fetele lui Levi”) pare a
indica unor cercetători o uniune nelegitimă, are un fluviu drept
leagăn simbolic pentru un destin fabulos, este ales drept vehicul
și mesager al voinței divine. Drept surse de inspirație ale scribilor
evrei cercetătorii au identificat șablonul nașterii legendarului
rege Sargon din Akkad, fuga și câștigarea poziției de lider din
povestea regelui Assarhaddon, opoziția față de Faraon drept
rezistența la asuprirea asiriană. 

Deși se inspiră masiv din producțiile spațiului cultural și
istoric mesopotamian, țesătura narativă din jurul lui Moise are
drept scop dezvoltarea unei figuri simbolice aflate în opoziție cu
sursa de inspirație, afirmându-se astfel superioritatea cultului lui
Iahve, precum și ascendentul moral al proorocului său, Moise
eliberatorul și legiuitorul. Prin intervenția sa violentă contra
cultului vițelului de aur (instituit de regele Roboam, primul
suveran al Ierusalimului), prin capacitatea de a recepta, inter -
preta, transmite și impune legea divină, Moise își afirmă postura
profund reformatoare, înscriindu-se astfel în arhetipul eroilor
civilizatori. Finalul Torei ne prezintă un epitaf care fixează definitiv

rolul lui Moise în istoria poporului său: „În Israel nu s-a mai ridicat
proroc ca Moise, pe care Domnul sa-l fi cunoscut față în față.” Tot
ceea ce urmează după Moise, atât scrierile cât și interpretarea lor,
vor avea drept reper activitatea și standardele etico-religioase
fixate de Moise, unicul canal prin care voința divină s-a revelat
poporului ales; nicio altă intermediere, între planul sacru și cel
pământesc, nu va mai interveni, nicio altă legiuire nu se va mai
acorda vreodată. 

Tora scrisă (Torah she bi ketav) este structurată în cinci cărți
(Pentateuhul, alcătuit din Bereishit-Facerea, Shemot-Ieșirea,
Vaikra-Leviticul, Bamidbar-Numerii și Devarim-Deuteronomul),
însă termenul este folosit adesea pentru a cuprinde și învățătura
orală - Torah she be’al peh (Tora din gură), de asemenea revelată
de Dumnezeu lui Moise. 

Tora scrisă cuprinde 613 mitzvot (porunci), dintre care 248
sunt pozitive iar 365 sunt interdicții, având drept domeniu de
aplicare toate palierele comportamentului uman: ritualurile
religioase, hrana și igiena, comportamentul sexual, practicile
negustorești și etica profesională. Tora este împărțită în 54 de
secțiuni (sidrah), la rândul lor împărțite în parashot - porțiuni.

Tora orală - Mișna (repetare), culegerea de interpretări de natu -
ră juridică, a fost compilată de Yehuda Ha-Nasi în sec. II d.Hr. În 1180,
faimosul rabin, filosof și medic din Cordoba, Moise Maimonide
(Rabbi Moshe Ben Maimon, 1135-1204), fixează Mișna în scris, în 14
volume care aveau să constituie o strălucitoare sinteză a celor două
Talmuduri, bazate pe o viziune filosofică, profund reformatoare.
Abordarea sa, novatoare și controversată, pornește de la o înțele -
gere a contextului istoric al celor 613 porunci, menite a combate
influența cultelor păgâne, un exemplu în acest fel fiind tradiția
sacrificării mielului de Paști, văzută ca înfrângerea zeului egiptean
Amon, simbolizat de un berbec. Jertfele sângeroase sunt conside -
rate de filosof niște compromisuri pe care Moise le-a aprobat, sub
presiunea populară a incluziunii sociale, prin care evreii au preluat
formule de venerare ale popoarelor alături de care trăiseră în exil,
atât de multă vreme. 

Referindu-se la cel al cărui nume el însuși îl purta, Rabbi Moshe
subliniază unicitatea lui Moise și calitatea de o puritate absolută a
mesajului său, acesta fiind receptat prin comunicare directă cu
prezența divină, și nu prin viziune profetică, mediată de forțe
auxiliare. Ca o fină aluzie la citatul din Deuteronomul, înșiruind pe

TORA - CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
mirunA drăGHici
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firul destinului doi bărbați cu același nume, epitaful mormântului
său din Tiberia (Palestina) ne spune că „De la Moise (profetul) la
Moise (Ben Maimon) nici un alt Moise nu s-a mai arătat.”

Ca descoperire arheologică, cea mai veche formă de Tora o
constituie amuletele de argint descoperite în 1979 la Ketef Hinnom,
conținând Binecuvântarea preoțească din Numerii, datarea fiind
făcută pentru perioada sec. VII-VI î.Hr., înainte de distrugerea
Ierusalimului, din anul 586 î.Hr. 

Desigur, cea mai spectaculoasă descoperire arheologică în
materie biblică o constituie manuscrisele de la Marea Moartă,
datate pe o perioadă ce se întinde între 250 î.Hr și 68 d.Hr. Se face
astfel un salt în timp înapoi cu aproximativ 1000 de ani, față de
descoperirile anterioare anului 1947. Un total de 981 de suluri
confecționate din vellum, papirus și cupru au fost descoperite în
1947, în peșterile de la Qumran,de către un tânăr beduin ce căuta
o capră rătăcită. Scrise în ebraică, aramaică, latină, naba teică și
greacă, sulurile conțin material din întreaga Biblie iudaică, cu
excepția Cărții lui Ester. Colecția este adăpostită de Altarul Cărții,
construit special în complexul Muzeului Israelului din Ierusalim.
Cel mai lung este Sulul Templului, acesta măsurând 8,15 m, fiind
descoperit în 1956 în peștera nr. 11. Este confec ționat din 18
piese de vellum fin, partea interioară fiind deosebit de bine
păstrată. Scrisul este în stilul irodian din perioada celui de-al
doilea Templu. Fragmentul prezintă o schiță a Templului, așa cum
i-a fost revelată lui Moise de către Iahve; un ton critic răzbate din
text, în care se sugerează că Solomon ar fi trebuit să respecte
întocmai acest plan, atunci când a construit primul Templu din
Ierusalim.

Cel mai vechi sul conținând un text complet este Tora din
Bologna, datat în perioada 1155-1225 d.Hr. În 2016, Universi tatea
din Bologna a returnat sulul Sinagogii Biella. Profesorul de
ebraică Mauro Perani este cel care a descoperit lucrarea, greșit
datată ca aparținând sec. XVII. Sulul măsoară 36 m x 64 cm, fiind
confecționat din piele de oaie, iar datarea cu carbon a indicat o
vechime de aproximativ 800 de ani. Cele 58 de secțiuni sunt
cusute, pe fiecare fiind înscrise aproximativ trei coloane de text.
Caligrafia folosită este cea de tradiție babiloniană, cu mult
anterioară stilului de secol XVII. Se pare că Universitatea din

Bologna se afla în posesia acestei versiuni de câteva secole, fiind
probabil obținută de la o mănăstire dominicană, luând apoi
calea Parisului, odată cu armatele napoleoniene și returnată în
Italia, după căderea regimului acestuia.

Opera lui Maimonide, Mișna Tora, își găsește cea mai
frumoasă formă în jurul anilor 1300-1350. Se consideră că textul
a fost copiat în Spania sau Franța înainte de 1351, pe la 1400 un
artist anluminator realizând decorațiunile în Italia, posibil în
atelierul lui Mateo De Ser Cambio, din Perugia. Cele 463 de
pagini din pergament sunt scrise cu cerneală și decorate în
tempera și foiță de aur, având o dimensiune de 586 x 495 mm,
textul fiind împărțit pe două coloane. În anii 1880 cartea apare în
proprietatea mai multor evrei din Frankfurt, iar în 1966 este
achiziționată de Biblioteca Națională din Israel, unde se află și în
prezent.

Ca instrument liturgic, Tora se prezintă sub forma a două
suluri atent caligrafiate de către scribi profesioniști, păstrate într-
o cutie de lemn (tik), folosită mai ales în Spania și Orientul
Mijlociu. Cutia este ornamentată în vârf cu o decorațiune de
argint numită Keter Tora - coroana Torei, ca expresie a impor -
tanței absolute a Legii în modul de viață iudaic. În Europa de Est,
comunitățile iudaice folosesc o învelitoare textilă, numită man -
tie, bogat ornamentată. Cele două vergele de lemn (azzei hay- 
yim), pe care sunt înfășurate sulurile de hârtie, simbolizează
copacii vieții, fiind o referire directă la pasajul liturgic care descrie
legea divină drept „copacul vieții de care ne ținem strâns.” Cutia
sau mantia conținând sulurile este păstrată în sinagogă în
chivotul sfânt (aron ha-kodesh), de asemenea bogat ornamentat
și inscripționat cu versete din Tora. În sinagogă, chivotul este
plasat pe peretele aflat în direcția Ierusalimului, fiind înălțat
deasupra podelei, accesul făcându-se pe scări. Chivotul este
acoperit de o perdea (paroket) luxuriantă, urmând tradiția
tabernacolului care adăpostea Sfânta Sfintelor. 

Serviciul religios presupune ca înainte de citirea Torei, sulurile
să fie ridicate și purtate prin sinagogă; în picioare, congregația
rostește formula ceremonială „aceasta este Legea pe care Moise
a adus-o copiilor lui Israel”, urmând rostirea binecuvântării. Există
variații, în Europa de Est ridicarea Torei făcându-se după citire.
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Cel puțin șapte bărbați sunt cei care citesc (la serviciul religios de
dimineață), invitația de a citi din Tora fiind considerată o mare
onoare și responsabilitate. Având în vedere faptul că ebraica este
consemnată în scris doar prin consoane, pentru a recita textul
sfânt este necesară o foarte bună cunoaștere a limbii, fără de care
nu s-ar putea obține o pronunție corectă a cuvintelor. Pentru
citirea textului, se folosește un indicator (evident, foarte frumos
manufacturat și decorat) sub forma unei mâini (yad), evitându-se
astfel atingerea textului sfânt cu mâinile și posibila murdărire a
acestuia, în același timp ușurând parcurgerea textului. Odată ce
Tora este din nou închisă în chivot, se ține o predică bazată pe
sidrah săptămânii respective. Serviciul religios se încheie cu
rugăciunea kaddish, care exprimă speranța unei păci universale
în regatul Domnului.

Dintre veșmintele/accesoriile ceremoniale folosite, amintesc
doar de tefillin, cele două mici cutiuțe de piele care conțin frag mente
de scriptură, legate cu fâșii negre de piele pe antebraț și frunte,
purtate de bărbați la rugăciunea de dimineață, cu excepția
Sabatului și a sărbătorilor. Tradiția purtării acestora este înscrisă în
Deuteronomul: „Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și
sa-ți fie ca niște fruntare între ochi.” De asemenea, un mic șal (tallit
katan) cu franjuri se poartă pe sub veșminte, pe deasupra fiind
folosit un șal amplu, din lână sau mătase, având fond alb și dungi
negre sau albastre și franjuri (tzizit) la cele patru colțuri. Rolul
franjurilor este acela de a servi drept permanentă aducere aminte a
poruncilor Domnului, întru îndeplinirea lor și păstrarea unui stil de
viață în conformitate cu legea revelată. Atât tefillinul, cât și tallitul
apar astfel drept formule de venerare în care se dorește, la propriu,
încorporarea, preluarea Legii sfinte la nivel organic, de către ființa
omenească.

Poate cea mai evidentă trăsătură a Torei o constituie incre -
dibila vigoare a acestei scrieri, pe care aș numi-o cu adevărat o
carte vie. În acest sens, este uimitoare puterea acesteia de a
deveni  reper axiologic pentru alte popoare și culturi decât cea
originară, cu mult diferite și îndepărtate. Întreaga Tanah fiind
preluată în doctrina creștină sub forma Vechiului Testament,

regăsim influența Torei în tot ceea ce înseamnă construcția
moral-religioasă a creștinismului. Dincolo de nuanțele de tra -
ducere, care constituie diferențe minore între aceste versiuni,
este atât de îmbucurătoare prezența activă în lume a unei
adevărate punți spirituale, ce încă mediază armonios între
numeroase popoare și spații cultural-geografice de o mare
diversitate. 
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În 2009 a ieșit pe ecrane filmul Irréversible în regia Gaspar
Noé, cu un trio bulversant: Monica Bellucci, Vincent Cassel,
Albert Dupontel. De altfel, Noé se gândea la filmul Deo -

dată, vidul, pe care urma să îl facă în Japonia, numai că avea
nevoie de bani și de un proiect mai facil. Așa a scris dintr-o
răsuflare scenariul pentru Irréversible și s-a bazat enorm pe cuplul
Cassel-Bellucci, care joacă într-o manieră realistă, lăsând la o parte
orice  pudoare.

Filmul se derulează de la coadă la cap, de parcă astfel coș -
marul s-ar disipa, într-o exorcizare temporală sui-generis. Multe
filme apelează la flash-back însă aici e altceva: ‚,citirea’’ invers. Un
spectator  neavizat pricepemai greu demersul filmic al lui Gaspar
Noé. Imaginile sunt violente, repezi, într-un ritm fulgurant, într-o
insațiabilitate  a  mișcării nezăgăzuite. Apoi, deodată, camera
,,obosește’’ și asistă la violul insuportabil din metrou.  Nici un alt
film nu produce vreun efect similar. Nicăieri şi niciunde vreun viol
n-a fost astfel disecat, demascat, până la cedarea nervilor. Extrem
de acuzator şi crud, în acelaşi timp, de parcă un bisturiu ţi-ar
brăzda creierul. La proiecţia oficială a filmului, vreo 200 de
spectatori (din 2400) au părăsit sala. Niciodată la Cannes nu se
mai întâmplase aşa ceva. La scena violului, unii au strigat: „E
scandalos. Ruşine! Sunteţi bolnavi!’’

În cinci săptămâni Noé a pregătit decorul, distribuţia, sce -
nariul. Pentru secvenţa tunelului s-au pictat pereţii în roşu şi astfel
ne gândim la culorile uterine, într-o stare de tensiune majoră.
Sexul poate fi un sindrom de nevroză de putere, crede Noé. Ce
citeşte Alex (Monica Bellucci) în parc? Cartea lui J.W. Dunne - 
O experienţă cu timpul (pe care Borges o citează ca fiind una din
cele mai vizionare despre timp). Noé, de asemenea, crede în

premoniţii. Așa cum percepem feed-back din trecut, ne trezim și
cu feed-forward ale evenimentelor ce se vor produce. Dacă se
desenează un mare șoc emoţional, atunci nişte valuri trebuie să
anunţe acest șoc.

S-a scris mult despre film: că ar fi o a experienţă  sălbatică, că
îţi creează o stare bizară, că e visceral, greţos, monstruos, ultra-
violent, ultra-sexual, scandalos. Că ar aminti de Céline, fără să
aibă, în schimb, vreo scânteie de umanitate. Ba că ar fi strălucitor,
bulversant, necesar, puternic. Că, ieşind din sală, realitatea pare o
uşurare, o salvare. Înseamnă că Gaspar Noé şi-a atins scopul.

Viziunea barului gay îi face şi pe homofobi să roşească. Nici
nu ai timp de reflecţie, întrucât se lucrează asupra nervilor tăi cu
o agresiune brutală. Atunci să conchidem: nici violatorii cei mai
acerbi nu suportă scena violului. De ce? Trebuie văzut filmul şi
sesizată maniera au ralenti de inoculare a revoltei.

Oare Sade cum ar reacţiona? şi cum apare literatura erotică
jucăuşă şi nevinovată pe lângă această scenă? Ce-i drept, nici
finalul cărţii Vieţile lui Loulou de Almudena Grandes nu te lasă
rece. Însă povestirile erotice de Anais Nin din Delta Iui Venus (Ed.
Humanitas, 2007, traducere de Alina Purcaru) par nişte copii
nevinovaţi pe lângă rezonanţa macabră a tunelului lui Noé. Dacă
Henry Miller a scris literatură erotică (pentru o sută de dolari pe
lună, de la un colecţionar de cărţi), atunci şi Anais Nin, trezindu-se
lefteră, cu facturi neplătite, s-a apucat de registrul erotic. Dar ce
făcea Baronul (personajul lui Nin), de fapt? Aducea femeile „pe
culmile extazului, le urca atât de sus cu vârtejul farmecelor sale,
încât despărţirea încă mai păstra ceva din zbor. Părea aproape
firesc - nicio parteneră nu-l putea urma în impresionantele-i
zboruri de vultur”. Aşa da!

TIFF 21
Între 17-26 iunie, 2022, a avut loc la Cluj ediția 21 a

inegalabilului Tiff. Am reușit să văd peste 40 de filme, cu aceeași
sete cinefilă. Voi scrie despre câteva, desigur, sperând,ca de
obicei, că mai există cititori interesați de cinema.

în 15 secven\e 
§i moartea condorului

AlexAndru JurcAn
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2. Supermemorie, depozit de date, influență de la distanță,
„mintea de dincolo” – toate aceste noțiuni întâlnite în cărțile lui
Dumitru Constantin-Dulcan și ale lui Dan D. Farcaș mi-au revenit
la reîntâlnirea cu filmul lui Kieslowski Dubla viață a Veronicăi din
1991, cu Irène Jacob și Philippe Volter. Două ființe atrase de
muzică, Veronika și Véronique, locuind în două țări diferite
(Polonia și Franța). O amintire din creierul nostru poate exista și
„dincolo”? Cum e fenomenul de „nonlocalitate”? Două cuante de
lumină, emise de o aceeași sursă în două direcții diferite, oricât se
depărtează una de cealaltă, rămân legate între ele și dacă se
întâmplă ceva uneia, cealaltă va fi instantaneu afectată.

Oare nu avem adesea sentimentul dublului? Véronique
constată plângând că „am fost și aici, dar și altundeva”. În reali -
tatea imediată se petrec lucruri inexplicabile. Să existe o lume
paralelă? În spectacolul păpușarului balerina se prăbușește.
Veronika moare. Véronique trăiește și cunoaște dragostea. Ale -
xandre Fabbri e scriitor și păpușar. Un artist carismatic, misterios,
complet. Trimite casete, obiecte, manevrează oglinzi ce nasc raze
spre ființa adorată, înregistrează zgomote, trenuri, ca să poată fi
reperat de Véronique cea vizată. Totul în muzica sublimă a lui
Zbigniew Preisner, absolut inconfundabilă, obsedantă. Alexandre
vrea să scrie o poveste, dorește să vadă dacă o femeie ar veni spre
el după atâtea semne. „De ce m-ai ales pe mine, de ce?” – întreabă
ea, care l-a găsit în gara aceea, apoi fuge disperată, iar el o caută
prin mulțimea pestriță, nonșalantă, cotidiană.

Alexandre confecționează două păpuși cu chipul ei. Una e
culcată sau moartă. O învață pe Véronique să-și manevreze sosia
minusculă. Camera surprinde un trio bizar, oarecum sinoptic, cu
iz identitar. Actorul care-l interpretează pe Alexandre e Philippe
Volter, fiul lui Claude Volter, regizor, om de teatru. Philippe a
suferit o cruntă depresie după moartea tatălui. Lup singuratic, a
murit într-un accident premeditat. Restul e tăcere, nu-i așa? Însă

el renaște de câte ori stă alături de Véronique în camera de hotel,
ștergându-i ei lacrimile ori lăsând ochelarii să cadă spre un somn
adânc, eliberator.

Deodată mă gândesc la Persona lui Bergman, la confuzia
identității celor două femei. Două sau una…? Cine să fie Alma?
În suedeză, alma înseamnă subconștient. Fascinat de teoriile lui
Jung, Bergman recurge la zone obscure complexe, la joc de
oglinzi, într-o regie onirică. Ce se întâmplă după o sondare asiduă
a subconștientului? Dar ce e cu fețele în prim-plan? Exact,
mi-amintesc de afirmația lui Gilles Deleuze, cum că folosirea prim-
planului duce la o disoluție a personajului. Câte fețe avem? Câte
personaje fierbem în subconștient? Luați loc, domnule Freud,
avem timp de o cafea și de o discuție!

3. Filmul Mucenik e un mic copil, pe lângă recentul film al lui
Serebrennikov – Febra lui Petrov – 2021, cu Yuri Borisov și Semion
Serzin. Febră la propriu și la figurat. O tuse insistentă, cu drept de
metaforă. E Rusia post-sovietică, între alcool și violență. Totul e
haos și brutalitate. Scene percutante. Oniric. O radiografie a
maladivului. Umor negru, montaj halucinatoriu. Suprarealismul
e la el acasă, între baroc și enigmatic, cu diverse moduri narative,
cu intersectări temporale. Ne gândim deodată la Underground  de
Kusturica. Cuțitul amenință. Sabia domnește pe Pământ. Doar
alcoolul face realitatea suportabilă. Un film poetic, dar și trivial,
destul de criptat, însă regia e fascinantă.

4. Trecem acum la recentul Iluzii pierdute, după opera lui
Balzac. Un roman realist și psihologic, apărut în 1837, cu cele trei
părți distincte: provincia franceză, Parisul, apoi revenirea la origini.
Regia: Xavier Giannoli. Anul acesta (2022) filmul a fost recom -
pensat cu 7 premii César (imagine, adaptare, decor, costu me,
interpretare). Declarat „cel mai bun film”. Joacă Benjamin Voisin
(Lucien), Cécile de France (Louise), Vincent Lacoste (Lousteau),
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Xavier Dolan (Nathan), Gérard Depardieu (Dauriat). O reconsti -
tuire luxuriantă a epocii, finisată, fără precedent. Toate perso- 
najele sunt de acord că „dacă e să-ți ratezi viața, mai bine la Paris
Lucien din Angoulême e un poet frumos, care se îndră gostește
de Louise de Bargeton, emoționată de poeziile lui despre
margarete. Cei doi fug la Paris, evitând gesturile violente ale unui
soț scandalizat. Parisul înseamnă eleganță, reguli, bârfă, șantaj.
Un gest nepotrivit îți poate da de gol originea. Lucien va cunoaște
foamea, după ce Louise îl părăsește. I se spune: „a greșit că te-a
adus în bagajele ei…dacă lumea o vede cu tine, e com promisă”.
Normal că m-am gândit și la Bel-Ami de Maupassant. Lucien
învață rapid puterea presei. Polemica se vinde bine. Scrii de rău,
apoi de bine, ciupești ce poți, doar totul e corupție. Arivismul are
nevoie de cinism și de manipulare. Orice se vinde la Paris. Acolo
e jungla acaparatoare. Aveam inima pură – își șoptește Lucien,
apoi trece de la liberali la regaliști (unde se mai pot întâmpla azi
asemenea cameleonice coloraturi?!). Magnatul editor Dauriat e
un analfabet, dar ce contează? Știe că „mai bine nu citești cartea
pentru a scrie o recenzie, ca să nu fii influențat”. Trebuie o cronică
bună, apoi una negativă. E convins că poezia nu se citește, că nu
se vând cărțile necunoscuților. O adevărată arenă de discuții,
unde toți intuiesc că poți deveni celebru doar printr-o metresă
celebră ori printr-un dușman celebru.

Critica se cumpără (atâta costă o cronică acceptabilă),
literatura întreține iluziile. Chiar la teatre se plătește…fluieratul,
huiduiala, când se vrea desființarea unui spectacol din cauza
concurenței. Se plătesc și aplauzele. O afacere prosperă: echipe
de aplaudat sau fluierat. O baltă de compromisuri, lângă care
Lucien „dorea să pună lumea aceea în genunchi”. Presa comer -
cială flatează cititorul. Adevăr sau minciună – nu are importanță,
doar să se vândă ziarul. Acum vorbim de fake news la tot pasul.
Lui Lucien i se ordonă să critice cartea lui Nathan, chiar dacă e
bună. Este el o marionetă socială? Poate fi liber în șirul de trădări
meschine? Ce zice Dauriat? „I-am cumpărat pe jumătate din criticii
de la Paris și îmi vorbiți despre independență?” Apoi Lucien nu va
mai scrie în ziare ostile guvernului. O alergare cleioasă și pierderea
iluziilor. Părăsește Parisul. Intră gol în lacul rustic, izolat. Purificare?
Dorință de dispariție? Vrea să uite că totul se vinde: presa,
literatura, politica, sentimentele, sufletele. Admiră galbenul
grâului tonic, ca să uite auriul candelabrelor pariziene. E o
„comedie umană”? Ironia titlului trimite spre o tragedie socială
universală. Sperăm în reziliența lui Lucien. 

Un film excelent, fără timp de respiro, care te acaparează. M-a
nemulțumit doar vocea din off, extrem de invazivă. Deranjant de
omniprezentă (aliată oarecum cu cei ce nu prea au timp de
lectură!). Să nu uit : oare de ce nimic nu mi s-a părut revolut, ci
foarte actual, de aici, de acum??

5. Tot la cinema, un film de Alina Grigore – Crai nou, cu multe
premii, se zice. La pomul lăudat! Nu m-a convins. Ce titlu! Penurie
de titluri? Un prieten m-a întrebat dacă e un film cu Ciprian
Porumbescu. Nici vorbă. Feminism? La țară. Peisaje paradisiace și
violență fizică și verbală. Secvențe parazitate de aceleași înjurături
neaoșe, nelipsite. De ce o tot bate verișorul Liviu pe Irina? De ce
Viki e mereu furioasă și răstoarnă mesele? Irina vrea să scape, dar
se întoarce? Ce e cu clanul acela familial? Din când în când bate
toaca, în pauzele evenimențiale.

6. Regizoarea Ildiko Enyedi și-a prezentat filmul de debut din
1989 – Secolul meu 20. La început, cele două gemene vindeau
chibrituri pe stradă în Budapesta. Una din ele devine anarhistă,
cealaltă, femeie fatală. Basm, poezie și influența descoperirilor
științifice, totul într-un alb-negru impecabil. Poate că filmul e prea
elaborat, ancorat într-un estetism ostentativ, dar ești vrăjit de
vizualul miraculos.

7. Alt film regizat de Ildiko Enyedi: Povestea soției mele, din
2021, după romanul lui Milan Füst, cu Léa Seydoux în rolul
enigmaticei Lizzy (tulburătoare, de un farmec nebun). Filmul e
organizat în 7 capitole, de la Hamburg la Paris. Ludic și dramatic,
estetism rafinat, regie elegantă, dar există stângăcii la nivel de
scenariu, mai ales în raport cu inconsistența unor personaje. 

8. Marele Trofeu Tiff  a recompensat filmul Casa noastră,
Bolivia, 2022, regizat de Alejandro Loayza Grisi. Interesant cum în
acest an Premiul Publicului s-a îndreptat spre același film. Unde e
magia? Stepa boliviană. Doi vârstnici, Virginio și soția Sisa trăiesc
aici rupți de lume (actori neprofesioniști…geniali), cu turma lor de
lame și refuzul de a migra spre oraș, chiar dacă nepotul Clever
încearcă să-i convingă. Totul e filmat în mod auster, cu respect
pentru tradiție. Impresionează grandoarea peisajelor, pământul
doborât de secetă, tusea și respirația horcăită a bătrânului (o
exacerbare cu efect incredibil: suspans și premoniție). Cel mai
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mult m-a emoționat povestea condorului. Când acesta își simte
bătrânețea, neputința, zboară pe un vârf de munte, departe de
ai săi, își strânge aripile lângă corp și se aruncă, murind într-o
demnitate sacră. O sinucidere pregătită. Da, un film simplu, de o
tandrețe aspră, persistentă.

9. Un film extrem de percutant: Căpitanul Volkonogov a
scăpat, 2021, regizat de Natașa Merkulova și Alexei Ciupov, cu Iuri
Borisov în rolul principal. Fiodor e căpitan al Serviciului Național
de Securitate din Uniunea Sovietică. Teroare, execuții, „acțiuni
preventive împotriva potențialilor dușmani”. Când îi împușcă,
folosesc amortizor de zgomot. Fiodor fuge din sistem, are
remușcări, vrea să-și obțină iertarea cu orice preț, mergând la
familiile care au un membru torturat de el. Vrea penitență. Cum
reacționează cei loviți? Fetița îi șoptește : „nimeni n-o să te ierte”.
Un thriller cu ritm coșmaresc, cu imagini incandescente. Corpuri
bătute, zdrobite, tăiate, dintr-un infern stăpânit de cei spălați pe
creier.

10. Un horror românesc: Capra cu trei iezi , regia Victor Cana -
che, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi. Ghidușiile copiilor
amintesc de Creangă. Imagini căutate, costume populare bine
spălate, coloană sonoră extrem de sugestivă, replici teatrale, iar…
prestația Maiei Morgenstern trimite la asociații perene (Mara,
Moara cu noroc, Baltagul). Capetele însângerate ale iezilor/ acum
ale copiilor validează decriptarea sub semnul unui thriller
psihologic autohton.



www.revistaneuma.ro
Film Festival

Nr. 7-8 (57-58) � 2022
85

11. Revăd Miracol de Bogdan George Apetri. Mister și miracol,
căi labirintice, suspans și un plan-secvență cu rol de climax. Adică
scena violului.  E o secvență înfiorătoare, unică. Furtuna întune -
cată, pădurea, strigătul fetei… Senzația că nu mai poți părăsi
coșmarul, în ciuda imaginilor blurate. Ai senzația de apocalipsă,
de umanitate în derivă. Joacă excelent Ioana Bugarin, Emanuel
Pârvu, Cezar Antal, Ovidiu Crișan.

12. Cei doi actori din filmul minimalist Amanți de-o noapte de
Julien Hilmoine au primit premiile de interpretare (Laura Müller și
Schemci Lauth). Două personaje „cu ușile închise” spre tensiune
erotică, dar și spre vorbe, adevăruri ascunse, confesiuni, scene
hard. E un adevărat record ca două personaje într-o cameră să
țină publicul în priză. Păcat de finalul simplist.

13. Am așteptat filmul Cut! De Michel Hazanavicius, cu
Romain Duris și Bérénice Bejo. Într-o fabrică dezafectată se
filmează un horror turnat în plan-secvență. Un omagiu aduc celor
ce trudesc pe platoul de filmare. Poncife, parodiere, umor absurd,
dar și glume facile. Da, apar și niște zombi…

14. Filmul Evenimentul de Audrey Diwan a primit Leul de Aur
la Veneția. Joacă românca Anamaria Vartolomei. Un film realizat
după romanul scris de Annie Ernaux, despre un avort clandestin
în Franța anilor 1963. Despre emanciparea femeii. Câteva scene
șocante, naturaliste, acuzatoare. Normal că ne gândim și la filmul
lui Mungiu (4, 3, 2).

15. Documentarul Atlantida de Yuri Ancarani certifică
fascinația imaginii. O insulă de la marginea lagunei venețiene, un
loc pentru o tinerețe idilică, loc ireal, curse ilegale cu bărcile cu
motor, hedonism, sex, dolce far niente și un vizual care-ți taie
respirația. Ceva între documentar și ficțiune.
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Cântă extrem de bine, la Teatrul
Național din Cluj, în spectacolul-
concert de Ada Milea – infatiga-

bilă, inventivă, surprinzătoare, bazându-se
pe o echipă sudată în luptele cu Chirița și
nu numai. Vedem altfel O scrisoare pier-
dută, acum la 170 de ani de la nașterea
inimitabilului Caragiale? „Alte măști, ace -
eași piesă/ alte guri, aceeași gamă”(Emi-
nescu, desigur). Mai există încă la anumite
persoane o reticență nejustificată față de
propuneri scenice inedite, originale. Ace -
eași licoare în alt pahar. Care să păstreze
ideea „simț enorm și văd monstruos”, cum
îi plăcea lui Caragiale să afirme, iar mai
apoi se exprima elegant despre creație,
despre „a apuca din haosul enorm ele-
mente brute, a le topi împreună și a le
turna într-o formă… aceasta e puterea
artistului”. Care putere se numește talent,
iar Ada Milea îl are din plin. Îl probează și
prin acest spectacol, la a cărui premieră
(23 iunie, 2022) aplauzele n-au contenit și
se simțea că nu exista urmă de formalitate,
ci un entuziasm curat, debordant, sănătos.

Scenă plină cu instrumente. Pe ecran,
inserții video, culminând cu fake news, dar
și cu știri ridicole, în consens cu „țara arde
și baba…”. A câta oară realizăm actuali-
tatea acută a lui Caragiale? Haz de necaz,
mici și bere, șantaj, manipulare, conexiuni
contondente, alertețe, sarcasm împletit cu
ludic, clovnesc jalnic – iată haosul politic,
clamându-se sus și tare că „dezordinea
națională va reseta dezordinea mondială”.
Doamnele Farfuridi și Brânzovenescu col-
portează știri, cu alură de ciocli înfometați

de bârfă, simțind trădarea în orice gest.
Dosare și telefoane mobile – de ce nu? Nu
există și acum Cațavencu ? „Votați cu el
și-o să fiți fericiți/ dar beți în continuare ca
să fiți jefuiți…!” Jocurile puterii, schim-
barea avantajelor, „uite cu cine se scrie is-
toria/uite cui îi datorăm faima și gloria”.

Atuurile spectacolului sunt clare: o dra-
 maturgie precisă, muncită, o sincro nizare
de invidiat, plus vocile. Totul într-un sin-
cretism visceral, fără timp de respiro, într-un
ritm mundan aplecat spre o persiflare tran -
șantă. Evadarea din paradigme ne înviore-
ază. Orice adjuvant e binevenit. Mișcarea
scenică e asigurată de Andrea Gavri liu,
așadar e garantată calitatea. Și râdem.
Une ori strâmb, dar continuăm. Grimasele
hilare ale prefectului (Miron Ma xim) cer
aplauze. Zoe se târăște la propriu și la figu-
rat într-o mocirlă cabotină a șantajelor. În
acest rol, actrița Diana Ioana Licu joacă
uimitor, atentă la capcane clișeistice. Ajun -
ge să auzi „ai puțintică răbdare” în rostirea
impecabilă a lui Cornel Răileanu (voce ab-

solut inconfundabilă) ca să realizezi înălți -
mea talentului său. Un cuplu reușit, stan- 
branesc -  Radu Dogaru și Mihnea Blidariu
- punctând ipostaze ofertante și irezisti -
bile în canavaua spectacolului. Cele două
doam ne politruce/bârfitoare (Adriana Băi -
lescu și Anca Hanu) fac ravagii comice pe
scenă, în volutele perfidiei stilate. Cața -
vencu afișează o fragilitate… războinică
(Cornel Rigman), cu intarsii cameleonice,
lăsându-se (la un moment dat) „torturat”
de Conu Fănică. Un periplu comic reali -
zează Ruslan Bârlea (Ghiță), cu neuitatele
sărituri de… porumbel călător, bun de
toate, cu o voce rafinată, recognos cibilă.
Există și o cireașă pe tort: Anca Hanu, in-
terpretându-l pe Dandanache. Cuvintele
nu mă ajută să descriu miracolul. Anca e o
minune a naturii. Musai s-o vedeți și să rea- 
lizați talentul ei uriaș. Da, am uitat că tre-
buie să semnalez și defecte, altfel e du- 
bioasă cronica, nu? Am găsit: spectacolul
durează prea puțin la pofta mea panta-
gruelică de frumos.  

Cum cânt[ Dandanache §i Trahanache
AlexAndru JurcAn
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rAdu-ilArion munteAnu

Gheorghe Pomuţ s-a născut pe 31 mai 1818, la Gyula
(Jula), Békés (Ungaria), într-o familie românească.
Botezat de preotul orthodox din Gyula. Actul de botez,

redactat în chirilice, se păstrează, în microfilm, la Biserica
Mormonă din Salt Lake City (Utah). Tatăl fusese fierar pe moşia
unui grof. După şcoală a urmat Academia Militară din Viena şi cea
din Saint Etienne. Afară de studiile militare a urmat cursuri
juridice, pe bază cărora a fst o vreme procurer regal, apo şi-a
deschis un birou de avocatură. A paarticipat la revoluţia de la
1848, încadrat ca militar în armata lui Kossut. A ajuns la gradul de
căpitan. N-a avut nici un contact cu armata motilor lui Avram
Iancu. Dimpotrivă. Şcolile urmate în limba maghiară l-au atras
spre revoluţia împotriva imperiului habsburgic. Urmărit de armata
austriacă, se refugiază în Italia, apoi în Prusia, ambele adversare
ale imperiului austriac. In 24 februarie 1850 ajunge la New York,
din portul hanseatic Hamburg. Pleacă spre vest, îµpreună cu un
bănăţea, Dragoş şi un grup de revoluţionari maghiari emigraţi. Se
stabilesc în oraşul Keokuk, în statul Iowa. Plănuiesc înfiinţarea
unui oraş, New Buda. Se deduce dominanţa maghiară a comu -
nităţii imigrante, dar oraşul n-a existat niciodată. 

La 15 martie 1955 primeşte cetăţenia americană, devine om
bogat, în 1861 susţine public necesitatea tratamentului mai bun
de către Ungaria a propriilor minorităţi şi cooperarea cu prin -
cipatele româneşti deja unite. Atitudine care-l îndepărtează de
politica lui Kossut, pe care o susţinuse în timpul revoluţiei de la
1848-49. Nu există documente asupra eventualei întâlniri cu
Bălcescu, improbabilă în epocă. Iar schimbarea viziunii sale are
loc fiind deja în America. Bălcescu nu mai era. Laizbucnirea
războiului civil American se înrolează ca voluntar în armata
Uniunii, unde găseşte mediul propice ideilor la care ajunsese.
Initial locotenent, În vara anului 1863 este promovat la gradul de
maior, iar apoi în mai 1864, la începutul Bătăliei pentru orașul
Atlanta, generalul Frank P. Blair îl aduce la Cartierul General al
Armatei Nordiste și îl avansează la gradul de “Provost Marshall” al
Regimentului 17. În august 1864 Pomuț cere permisiunea să se
întoarcă la Regimentul 15 Iowa, i se aprobă transferul și i se oferă
comanda Regimentului, fiind promovat la gradul de locotenent-
colonel. Aflat mereu în prima linie, Pomuț a luptat în numeroase
bătălii grele. (https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Pomu%C8%9B).
în 1865 senatul American îi conferă gradul de general de brigadă.

După război, la 16 februarie 1866 e numit consul al Statelor
Unite la Sankt Petersburg, atunci capitala imperiului rus.

Pomuț a rezolvat un incident grav între Rusia și SUA. În
calitate de consul, a avut meritul de a participa la negocierile
pentru cumpărarea peninsulei Alaska de către Statele Unite, de
la ruși, cu suma modestă de 7,2 milioane de dolari. Cu această
ocazie a participat și la încheierea tratatului americano-rus.

Alaska rămăsese, în epocă, unicul teritoriu rus din Amerca de
Nord. Colonia din nordul Californiei, de la Fort Ross, fusese
părăsită în 1841. Dar exploatarea econonomică a teritoriului era
precară. Imperiul rus era slăbit, în urma războiului Crimeii şi, în
plus, se temea că va pierde teritoriul în favoarea imperiului
britanic, fără nici o compensaţie. Pe 9 aprilie 1867, senatul

American a ratificat tratatul încheiat cu contribuţia importantă
a generalului Pomuţ, care consfinţea tranzacţia. Statutul juridic al
teritoriului a evoluat în timp. A devenit al 49-lea stat american
pe 3 ianuarie 1959, în madatul lui David D. Eisenhower.

Dacă pe vremea posesiunii ruseşti rentabilitatea economică
a teritoriului, bazată exclusive pe comerţul cu blănuri polare, s-a
menţiunut la un nivel de precaritate, după vânzare au apărut
două bogăţii: aurul, care a stârnit goana după aur din zona
fluviului Yukon (Klondyke), maim ult sau mai puţin contem -
porană cu goana după aur din California. Exploatarea aurului n-a
ţinut mult, în schimb decoperirea zăcămintelor de petrol fac şi
azi din Alaska un stat relative bogat.

Revenind la generalul Pomuţ, acesta a fost rechemat în ţară
după încheierea mandatului consular, în 1878. A refuzat şi s-a
stability la Sankt Petersburg, unde a şi murit, pe 12 octombrie
1882. 

În 1913, Congresul american a emis un decret care decidea
transferal rămăşiţelor pământeşti ale generalului consul, în ţara
de adopţie, pentru a fi înjumat în cimitirul Arlington. Din păcate,
proiectul a trebuit să fie abandonat, datorită izbucnirii primului
război Mondial şi apoi a “revoluţiei” bolşevice.

Dar unul dintre senatorii statului Ohio i-a menționat pe cei
doi eroi români, generalul George Pomuț și căpitanul Nicolae
Dunca, printre luptătorii care și-au vărsat sângele pentru păstra -
rea unității Statelor Unite ale Americii și au gravat numele lor cu
litere de aur în paginile de istorie ale Americii.

Pe 3 august 1944 a fost lansată nava Liberty SS George
Pomutz, în serviciu până în 1970. Construcţia navei a fost
finanţată de comunitatea roânilor din Cleveland. Iar pe 14 august
2004 a fost dezvelită o statuie a eroului, din Cleveland Ohio. Un
bust al eroului a fost ridicat în 2007, în oraşul său natal, Gyula.

La 9 iulie 1997, cu ocazia vizitei preşedintelui American în
România, acesta a evocat în discursul său personalitatea gene -
ralului American de origine română George Pomuţ (Pomutz) ca
pe unul care a făurit Aerica de astăzi. Multi români s-au întrebat
atunci cine este acest Pomuţ, despre care preşedintele American
vorbea cu atât de multă mândre şi admiratie. Manualele noastre
de istorie nu îl pomeneau absolut deloc şi nici chiar lucrările de
istorie mai documentate. Mulţi au crezut că Bill Clinton a făcut
atunci o greşeală, însă lucrurile stau cu totul altfel. (https://
turismistoric.ro/george-pomutz-romanul-care-a-cumparat-alaska-
pentru-americani/).

La momentrul achiziţiei Alaskăi de la imperiul rus, Statele
unite aveau deja o experienţă în materie. Preşetintele Thomas
Jefferson cumpărase, în 1803, imensul teritoriu Louisiana, de la
împăratul Napoleon. Cu 15 milioane de dolari. O sumă infimă
faţă de ponderea teritoriului. Între un sfert şi o treime din
teritoriul de atunci al Statelor Unite. O afacere foarte proastă
pentru Napoleon. Care astfel a ratat ocazia să păstreze o pondere
franceză relativ importantă pe continantul nordamerican. E
adevărat că eşecul său politic şi borurbonii restauraţi ar fi fost
incapabili să-l păstreze. Singurii care au câştigat din tranzacţie
au fost americanii.

Eroi români în paginile de istorie ale Americii
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Intuind că noul Proiect al Legii Educației va stârni o mulțime
de întrebări, ministrul Educației a identificat 10 motive pentru
care actuala lege trebuie schimbată. Din păcate nici unul din

acele motive nu pare a fi suficient de convingător. Dar însusi faptul
că ministrul a simțit nevoia unei motivări e simpto matic : deducem
ca lipsește o analiză de fond a starii scolii de azi. Avem doar afirmații
autorizate , uneori contradictorii, că în ultimii ani calitatea școlii
românesti a scăzut, conjunctural sau sistemic. Nu stim de pildă în ce
măsură structura actuală a anului școlar e « vinovat »  de scăderea
calității educației,è eventual în  ce masură anii de  pandemie au
evidențiat puncte critice/slabe ale școlii , ce ne spun ultimii ani
despre calitatea profesorului. Nu stim de ce a apărut aceasta fractura
intre învațământul rural și cel urban. Or, acestea si altele -cauzele
analfabetismului funcțional masiv, între altele - s-ar fi putut constitui
într-un preambul al proiectului noii Legi, nefiind nevoind de
explicațiile „orale“ și suplimentare ale ministrului.

De altfel din cele trei încercări de a schimba față școlii din
România (Marga , Funeriu, actualul  proiectul Câmpeanu), fiecare
apărând cam la 10 ani, Legea lui Funeriu din 2011 a părut cea mai
articulată, în principiu pentru că încerca să clarifice câteva lucruri
esențiale pentru școală: durata învățământului obligatoriu, fina -
litățile acestuia, obiectivele învățământului liceal, simplificarea
planurilor-cadru prin recurgerea la interdisciplinaritate, un raport
optim trunchi comun-opțional, un sistem de evaluarea articulat
de-a lungul întregii școlarități în preuniversitar, o simplificare a
programelor școlare, o nouă modalitate de acces a viitorilor
profesori în sistem.

Politicianismul românesc a făcut ca în câțiva ani formă ori -
ginară a legii să devină o mare necunoscută iar aplicarea ei un
mare eșec. Dar un lucru rămâne cert: legea Funeriu a încercat să
identifice elementele de criză din sistem și să le rezolve. Face
actualul Proiect ceva asemănător?! În mod sigur, nu! El nu iden -
tifică și nu pare a încerca să rezolve decât în parte elementele de
criză din sistem, în rest fiind preocupat mai ales de spectaculoase
modificare de forme.

Astfel mi se pare clar că actualul Proiect e preocupat în special
de restructurarea unor forme împământenite ale școlii si care nu
s-au dovedit neapărat nocive: structura anului școlar, schimbarea
unor forme de evaluare încetățenite (tezele, notele, accesul în
licee etc) , fiindcă în rest ceea ce se va schimba - planurile-cadru,
programele, - rămâne niște necunoscute, deși  ele sunt adevăra -
tele probleme de fond ale școlii. Pe drept sau nu, s-a vorbit, așadar,
deocamdată de modificarea unor forme al căror fond va trebui să
se nască și să se adapteze formelor. Se va întâmpla acest lucru sau
nu, se va vedea. Dintre  formele importante, esențială rămâne însă
problemă duratei învățământului general obligatoriu. Va rămâne
acesta formal cu o durată de 10 ani, terminându-se printr-o formă
de evaluare, ceea ce va duce cu sine și eliberarea  unui document
corespunzător? Sau ambiguitatea actuală se va menține -
gratuitatea manualelor în liceu spunându-ne că avem un
învățământ general, dar neobligatoriu, de 12 ani ? 

Actualul Proiect conține  prevederea ca unele colegii să poată
organiza examen de admitere înainte de Evaluarea generală. Are

această prevedere sens, în condițiile în care nu se știe precis cine
va face subiectele și dacă acestea vor conta pentru Evaluarea
Națională, introducându-se astfel un element serios de pertur -
bare a admiterii și repartizării în licee?!...

Ce planuri-cadru vor avea colegiile la care se va organiza
admiterea?!... Fiindcă, teoretic, n-ar mai trebuie să existe o conti -
nuare a  studiului prin revenire la unele cunoștințe și  autori (la
limba și literatura  română, de exemplu) în clasele a XI-a sa XII-a.
Care va fi statutul liceelor în care admiterea se va  face în conti -
nuare cu note sub cinci? Sau pentru acești elevi ca și pentru cei
care nu sustin Evaluarea Natională se vor înființa în sfârșit clase
complementare pentru încheierea învățământului obligatoriu?...

Citind sau doar frunzărind proiectul Legii, îți vine să zici:
„Domnilor, dumneavoastră sunteți chiar serioși?” După care
continui să faci liste de probleme și de întrebări. Să întrebi de
pildă: ce rost va mai avea bacalaureatul în România de mâine?...
Vorbim și voi și noi de aceeași școală sau dumneavoastră provo -
cați utopia unei școli despre care în mod sigur nu prea știți unde
ne va duce?!

Sigur, lucrurile vor merge mai departe, Proiectul va cunoaște
unele modificări, dar, evident, vom avea o nouă Lege a Învăță -
mântului. Consecințele vor apărea în timp. Va conta însă modul în
care aceste consecințe vor fi resimțite. Și cine le va resimți. În fond
nimic nu este bătut în cuie. A fost si cazul Legii din 2011.

P.S. Ceea ce se propune în legătură cu bacalaureatul presu -
pune o discuție aplicată, integrată ideii de evaluare. O judecată
asupra modelului de bacalaureat înseamnă a formula obiectivele
acestuia, în condițiile în care cea mai mare parte a absolvenților
de gimnaziu, neavând ceva mai „bun de făcut“,  continuă liceul.
Cât privește care va fi soarta limbii și literaturii române în cadrul
noului examen de bacalaureat, această e chiar o problemă de
dezbătut.

O list[ cu întreb[ri
AdriAn coStAcHe
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AlexAndru JurcAn

Romanul L’Assomoir de  Zola a
fost numit adesea drept studiu
al alcoolismului. Să zicem…,

deși textul e mult mai complex, subliniind
marile diferențe sociale. Cartea a fost scrisă
în 1877 și e al șaptelea roman din ciclul Les
Rougon-Macquart. Gervaise fuge la Paris
cu Lantier, are doi copii, dar bărbatul infi -
del o părăsește. După iubire, vine compro- 
misul, la pachet cu ideea de supraviețuire.
Gervaise se căsătorește cu Coupeau și reu -
șește să aibă propria ei spălătorie. Se naște
Nana, protagonista romanului ulterior. Ce
face leneșul Coupeau? Cade în alcoolism.
Deodată se întoarce Lantier și începe
volens nolens un bizar ménage à trois.

Excelent filmul Gervaise din 1956,
realizat de René Clément, cu Maria Schell
(Gervaise) și François Périer (Coupeau). La
Veneția, atunci, premiul de interpretare
feminină i-a revenit actriței Maria Schell -
și-a construit rolul cu rigoare și naturalețe.
Șchiopătează, se agită, iubește, urăște,
disperă. De neuitat rămâne bătaia în spălă -
torie : ea și vicleana Virginie. O scenă cu
adevărat antologică. Coupeau vine băut la
spălătorie: ridicol, cu gesturi lubrice. Adic -
ția pune stăpânire pe el. Vomează în pat,
cade, i se pun ventuze, distruge spălătoria,
iese pe geam ca un diavol dezlănțuit, într-
un apogeu alcoolic.

Totul e minuțios reconstituit: străzi,
vestimentație, cârciumă, tribunal, gară.
Portrete veridice, emblematice. O serie de
factori coagulanți potențează efectul de
autenticitate. Vocea din off, tributară lite -
raturii, nu mi s-a părut agasantă, intruzivă,
ci un liant necesar. Memorabilă rămâne
masa de sărbătoare: invitații, platoul cu
gâsca friptă, idiosincraziile, grimasele,
bârfele, ipocrizia nebuloasă. Gervaise va
alege și ea alcoolul. Fatalitatea, degrin -

golada. Un film perfect și rece, de un
realism minuțios (se poate vedea/revedea
pe Netflix). Tot pe Netflix se află La bête
humaine de Jean Renoir (1938), descins tot
de la Zola,care stabilea cu minuțiozitate
diverse genealogii. Aici personajul central
e Jacques Lantier, fiul lui Gervaise. Ce nefe -
ricire zace în genele sale botezate în al- 
cool? Când e atras de o femeie, când o ține
în brațe, simte o dorință irepresibilă s-o
omoare. Da, pulsiuni criminale… Plătește
pentru generațiile anterioare, care și-au
înecat viața în alcool. Lantier e mecanic pe
locomotiva cu aburi. Asistă fără să vrea la o
crimă: șeful de gară Roubaud, cuprins de
gelozie, îl ucide în compartiment pe Grand -
morin, convins că a abuzat de soția sa.
Normal că și Sévérine  e complice la crimă,
după care încearcă să-l seducă pe Lantier,
ca să-i cumpere tăcerea, mai ales că soțul
consimte. De aici încolo, regizorul simpli -
fică romanul, își ia anumite libertăți și re- 
nunță la multe pasaje. Rămâne de neuitat
atmosfera feroviară, gările, aburii, meca -
nicii, sunetele metalice, dar, mai ales, fi- 
gu ra lui Jean Gabin, în rolul lui Lantier. El

nu mai e actorul, ci… mecanicul însuși. La
17 ani tocmai asta își dorea Gabin: să fie
mecanic de locomotivă, ca bunicul său
matern. Da, nu i-a plăcut școala, a avut
meserii diverse, apoi armata (pușcaș ma -
rin),  războiul (șef de tun), soțiile, filme
nenumărate (95), a fost chiar cântăreț de
operetă, dar și crescător de cai. În timpul
filmărilor la Bestia umană a învățat să
conducă o locomotivă. De puțin timp se
crease SNCF și trenurile aveau o impor -
tanță crescândă. Jean Gabin (1904-1976)
rămâne un actor simbol, alături de Fer -
nandel și Bourvil, iar rolul din Bestia umană
s-a imprimat adânc în memoria cinefililor,
încât mai auzi uneori „parcă ar fi Gabin pe
locomotivă”. Roluri predestinate, viziuni
perene. Are o voce echilibrată, liniștitoare,
iar mersul greoi are eleganța celui care
trudește. 

Jean Renoir (fiul marelui pictor Pierre-
Auguste Renoir) a publicat cartea Ma vie et
mes films/Viața mea și filmele mele, unde
povestește despre filmările la Bestia uma -
nă. Au folosit o locomotivă adevărată, iar
SNCF le-a oferit o cale ferată de vreo zece
kilometri, unde se puteau desfășura în
voie. În spatele locomotivei au instalat un
generator de electricitate. Actorii păreau
mecanici reali de locomotivă, iar zgomotul
îi obliga să comunice prin gesturi. Jean
Renoir crede că acest film a afirmat dorința
sa de realism poetic, iar „masa de oțel a
locomotivei devenea în imaginația mea
covorul zburător al poveștilor orientale”.
Regizorul credea că filmul francez „stă sub
semnul luptei autorului contra industriei”.
Dorea ca spectatorul să distingă clar
numele regizorului, văzând un film, așa
cum privitorul din muzeu recunoaște
pictorul. Autorul ca valoare supremă,
intens validată.

Gervaise, alcoolismul §i locomotiva cu aburi
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Perioada filmelor alb-negru a lui Sidney Lumet, care a
început glorios cu unul dintre cele mai impresionante filme
de debut din istoria cinematografiei – 12 oameni furioși –,

este cea mai consistentă și mai impresionantă din cariera sa.
Filmarea lentă, cu schimbări de perspectivă abrupte și imprevizibile
(mai ales de jos în sus), fixarea chipului unui personaj până la
agasare, jocul tulburător de lumini și umbre, absența muzicii în
favoarea schimbului de replici sau a tăcerilor semnificative sunt
recurențe care îl fac pe Lumet un regizor magistral (criticii americani
l-au numit The Master), incomod, profund, dar de neuitat. Tradus
nefericit la noi Muntele de pietate, The Pawnbroker este filmul care
s-ar putea numi, mai degrabă, după titlul singurului roman al lui E.
Ionesco: Însinguratul. Pentru că se configurează drept filmul unui
singur personaj, în ciuda faptului că este înconjurat de rude, de un
angajat care se atașează teribil de el și de vizitatori ai muntelui de
pietate pe care îl gestionează. Nu e singur, din punct de vedere
social, dar este, existențial vorbind, un izolat, se golește de sine prin
refuzul oricărui edificiu afectiv, deși i se oferă șanse incredibile de a
se vindeca și de a fi fericit. Omul acesta trăiește într-un iad pe care
l-a inițiat lagărul de concentrare de la Auschwitz pentru că a
supraviețuit ororii naziste și și-a pierdut acolo familia: soția superbă
și pe cei doi copii. Dar el adâncește acest iad prin refuzul de a
supraviețui și emoțional (trăiește în traumă ca și cum ar fi un erou
al neantului), cu o anumită voluptate macabră a autodistrugerii. 

Considerat o „dramă controversată”, filmul propune o viziune
complexă, problematizatoare și apăsătoare a realității istorice a
dezumanizării pe care a presupus-o pogromul evreilor prin lagărele
de concentrare. Nicio clipă Lumet nu dorește sensibilizarea
lacrimogenă a altor filme despre această chestiune. Știm ce a fost,
doare, e inuman, e incredibil. Dar a simplifica până la a considera că
totul se reduce la cifre și la un raport dezarmant călău-victimă e o
greșeală chiar mai mare decât a uita. Ce aduce regizorul în prim-
plan, într-un mod neplăcut și dramatic, este faptul că nu se discută
despre trauma uriașă a supraviețuitorilor. Până la urmă, ce i se
întâmplă lui Sol Nazerman (Rod Steiger) e mai cumplit decât
moartea: a pierdut privilegiul social și de demnitate intelectuală
(nu mai este profesor, ci un emigrant în State care abia supra -
viețuiește, acceptă să se spele banii negri din afacerile promiscue
ale unui parvenit de culoare prin magazinul său, se poartă rece și
culpabilizează prin purtarea sa de alienat pe toți cei din jur, mai ales
pe logodnica sa). E semnificativ dialogul dintre el și tatăl logodnicii,
Mendel (Baruch Lumet), înainte ca acesta din urmă să moară
(fuseseră amândoi în același lagăr): „Mendel: Vina! Asta e! Vinovăția
de a fi în viață. Și astfel te înfășori într-un fel de giulgiu. Și simți că
împarți demnitatea morții cu cei care au murit cu adevărat.
Spune-mi… curge sânge vreodată prin tine, Sol Nazerman? Poți
simți durerea? Sol: Nu. Mendel: Ești fals. Respiri, mănânci, mergi. Faci
bani. Iei un vis și dai un dolar… Și nu dai nicio speranță. Sol: Eu
supraviețuiesc. Mendel: Supraviețuiești? Supraviețuirea unui laș. Și
cu ce preț! Fără dragoste. Fără pasiune. Fără milă! Mort!”

Sol Nazerman ratează sistematic orice posibilitate de recu -
perare a ceea ce a avut, respinge oferte de destin. Refuză ceea ce l-a
făcut fericit odată: familia. Are o logodnică cu care se poartă rece și
neîndurător, nu vrea să se angajeze într-o relație de amiciție/ iubire

cu o voluntară care strânge bani pentru copiii săraci. A fost profesor
în Germania. Acum, are posibilitatea să îi fie mentor angajatului său
(un delincvent minor), Jesus Ortiz, care dorește să evolueze, să se
schimbe, să îl imite. Dacă, la început, lecțiile sale sunt doar tehnice
(îl învață pe Ortiz cum să recunoască argintul și aurul), acestea
devin, ulterior, mostre de cinism despre natura evreilor, despre
Dumnezeu și viață. Nu realizează schimbarea în bine a emigrantului
hispanic și îl alungă din apropierea sufletului său spunându-i că nu
contează pentru el, că e un nimeni. Ce e paradoxal e că, fără voia lui,
a reușit să fie, totuși,  un model, un îndrumător pentru Ortiz: deși
acesta vrea să îl pedepsească prin jaf, își dă viața pentru el când
unul dintre tovarăși vrea să îl ucidă. Dar nu ratarea e cel mai teribil
aspect al morții sale spirituale. Fără niciun menajament, Lumet
sugerează faptul că victima devine un torționar. Devine ce l-a
nedreptățit. Dacă își aduce aminte cum naziștii luau de pe degetele
întinse în șir pe sârma ghimpată inelele și verighetele evreilor, el, în
postura cămătarului, le va lua tuturor obiectele aduse la amanetare,
transformându-i în „produse de serie”: oricine primește un dolar.
Nu ține cont de drama lor, nu caută să afle ce durere i-a determinat
să recurgă la asta. Mai rău decît atât, e insensibil la orice posibilitate
de a individualiza raportul cămătar-client. Din când în când, un
bătrân de culoare, singur ca și el, șchiop, vine cu fleacuri de obiecte,
pretext pentru a „sta de vorbă”. Îi face confidențe: despre ce a citit
– ziare, literatură, filosofie –, dar e un monolog în gol, Sol nu îi
răspunde niciodată, deși bătrânul crede că între ei s-a născut o
prietenie. Mai rău de atât, îi va mărturisi lui Ortiz că îi e silă de toți
care îi calcă pragul magazinului, că i se par gunoaie și ar trebui
exterminați. Victima este torționar!

Cutremurător rol, cutremurătoare interpretare – cea mai bună
din carieră – a lui Rod Steiger. Un film psihologic, dar, la o adică, un
film și cu valențe filosofice. Poate cel mai profund din cariera lui
Lumet…

rAlucA FArAon

The Pawnbroker/ Muntele de pietate (1964)

Regie: Sidney Lumet

Scenariu adaptat: Morton S. Fine, David Friedkin

Imagine: Boris Kaufman

Muzică: Quincy Jones

Cu: Rod Steiger, Jaime Sanchez, 

Geraldine Fitzgerald, Brock Peters
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Victim[ sau tor\ionar – dialectica supravie\uirii
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25februarie 1983. Citesc Heidegger Originea operei de
artă. Traducerea aparține lui Thomas Kleininger și
Gabriel Liiceanu, iar studiul introductiv de profun zime

lui Constantin Noica. Lectură anevoiasă, ca să nu zic dificilă, care te
poartă din idee în idee, deci și provocatoare, captivantă. Important
să răzbat și să o duc la capăt. Rețin: “Nu noi ajungem la gânduri; ele
vin la noi”. Așa e. Vin din păcate când trebuie și când nu trebuie. Și
care trebuie și care nu trebuie.Vin câteodată  ca nişte musafiri
nedoriţi și nu le putem închide uşa în nas. De aceea se cere o atenţie
sporită. Dacă nu ştim ce să facem cu ele nu numai că nu ajută la
nimic, ci  reprezintă şi un mare pericol, fiind în măsură să  distrugă.
În rest, recunosc că lectura nu are nimic comun pe parcusul ei cu
aceea a unui roman. Citesc un capitol, îl fișez, apoi sar peste două-
trei, acum sunt afundat în studiile despre poezia a trei mari poeți:
Holderlin, Rilke și Trakl. Rămân fascinat de profunzimea analizelor.
Nu numai ale unui poem, ale unui vers, ci și ale unui singur cuvânt.
Să vedem dacă la sfârșitul  acestei lecturi entuziasmul meu nu ține
cât ține clipa, ci mă  va ajuta să privesc cu alți ochi miracole precum
poezia, teatrul și  artele în general „în timpuri sărace”.

25iulie (miercuri) 2007. Sunt de mai multe zile în
Spania, la Santiago de Compostela, oraș vestit,
cunoscut ca fiind al treilea loc de pelerinaj, după

Ierusalim și Roma, al lumii creștine. Eu nu am descins, totuși, aici
ca pelerin sau turist. Nu străbătând  unul din cele cinci legendare
trasee de pelerinaj El Camino (Camino Frances, Camino del Norte,
Camino de Madrid, Camino Portugues și Camino Via de la
Plata), ci datorită unui turneu teatral cu O noapte furtunoasă,
însoțind o echipă de artiști de vârste și experiențe diferite (de la
actorii Maria Teslaru, Claudiu Bleonț, Alexandru Georgescu,
eugen Cristea, Dana Pocea, Marcelo Cobzariu și Daniel Nițoi
la regizorul Toma enache), completat de numeroase alte mani -
festări culturale românești. Amintesc concertele susținute de Ada
Milea și românul londonez Alexander Bălănescu, de Emy Drăgoi,
Ion Stan şi trupa de etno-jazz din Santiago de Com postela,
expoziția de pictură a lui  Simion Crăciun, evocarea mirificului
Gellu Naum de către subsemnatul etc. În orice caz, un prilej de
reale emoții, marcat totodată și de o fericită coincidență, care a
sporit cu mult relevanța evenimentului propriu-zis.  Deoa rece el
s-a desfășurat  (ce noroc!) în perioada premergătoare sărbătorii
Sfântului Apostol Iacob, 25 iulie, când orașul își întâmpină
oaspeții“, indiferent de ce i-a împins la drum. Statisticile confirmă
că anual la  vin aproximativ o sută cincizeci de mii de pelerini și trei
milioane de turiști. Adică motivele variază de la drumul jertfei spre
mântuire și pietate la blitz-ul aparatului de fotografiat și goana de
a descoperi plăceri. Idealul de sacralitate al pelerinului evlavios,
căutător al mânturirii în pietate si jertfă, l-a luat astăzi turistul
capricios, laic de obicei, pentru care nu revelația divină e ținta
finală, ci desfătarea și relaxarea. Desigur, enunț un fenomen
dominant, dar care nu exclude reversul. Am văzut în  mulţimea
revărsată pe străzi,  în biserici și pe scările din faţa lor, oameni cu
încălţările scâlcite, cu talpa roasă de drum lung,  cu chipuri obo -
site, cu ochi cuvioşi, în care licărea lumina credinței în divinitate.
Întreg orasul vechi e fascinant, cu piețele lui, cu bisericile lui, cu
pelerinii cei potopesc străzile, cu turiștii ce-i umplu terasele, cu
Catedrală Sfântul Iacob. Dar câte nu ar fi de notat despre cele zece
zile de sejur spaniol. Altă civilizație, alt mod de comportament.

“Nu noi ajungem la gânduri; ele vin la noi”, Steaua magilor,
Nelini§te §i h[r\uire, O nedreptate f[cut[ lui Silviu Purc[rete,
Logica lui „hai s[ împ[c[m §i capra §i varza”,  Artistul §i  breasla,

Desp[r\irea de Valeria Seciu o fiin\[ nep[mântean[

Santiago 
de

Compostela
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Într-un magazin, o tânără vânzătoare, atent fixându-și privirea pe
noi după ce a auzit că vorbim românește, ne-a întrebat politicos
ce dorim să cum părăm și dacă poate  să ne ajute cu ceva, iar când
am părăsit magazinul  cu cumpărăturile achitae, fără să rătăcim
nimic în plus printre ele, ne-a mulțumit în cea mai curată limbă
română, scuzându-se  că ne-a întâmpinat neîncreză toare, dar așa
a fost obișnuită de mulți dintre conaționalii ei și ai noștri. Am trăit
momente de grație la Santiago de Compostela. De multe ori
gândul, fără voia mea parcă, se îndrepta spre omul din Evul Mediu
care, în loc de somptoase  lumini de artificii, feerice şi încântă -
toare, vedea dâra de lumină răspândită de Steaua magilor.  

6 martie 2008. În jurul orei 14 mă aflu împreună cu Dan
Cristea și Gabriel Chifu la Uniunea Sciitorilor, în biroul
celui din urmă.  Am nimerit cumva din întâmplare între

ei, în timp ce discutau cu înfocare despre schimbarea la față a
revistei Luceafărul. Dan, devenit, după decesul lui Marius Tupan,
redactor șef, părea vizibil nemulțumit de unii redactori și cola -
boratori, arătându-se dornic să-și formeze propria echipă. Față de
multe dintre numele rostite, eliminate la transcrierea acestor
rânduri, are rezerve, iritându-l chiar. Ascult ce se spune despre
unul și altul, dar fără să intervin. Mă gândesc  să plec și să-i las
să-și continuie treaba. Amândoi însă insistă să rămân și într-
adevăr am mai stat cu ei minute bune. Între altele, sunt întrebat
dacă nu sunt dispus să scriu cronica teatrală. Le răspund ferm că
nu. Asta ar fi însemnat să iau căciula unui bun prieten, Mircea
Ghițulescu. Îmi este clar  că  nu mai am energie pentru de  a mă
angaja la o astfel de corvoadă. Am făcut un asemenea lucru
săptămânal vreme de un sfert de veac la  Tribuna și consider că e
cazul  să mă opresc. Le mai amintesc, pe de altă parte, că am în
spatele meu și o experiență de zece ani  de director de teatru  și
că mi-am propus să mă ocup serios de poezie. De aceea și
speram că îmi vor zice vreun cuvânt despre Va fi o fugă, cartea de
poeme pe care le-am dat-o cam de două-trei săptă mâni. Dar mi-
am dat repede seama că numai la așa ceva nu le stă capul.
Problemele arzătoare ce-i preocupă sunt  cu totul altele.  La ieșirea
din biroul lui Gabriel pe hol îl întâlnesc pe criticul Cornel
Ungureanu. Venise în București pentru o ședință la Uniune. Era
neliniștit că nu știe ce să facă până aproape de miezul nopți când
are bilet la vagonul de dormit  pentru trenul spre Timișoara. Îl invit
la mine de unde să plece apoi la gară. Acceptă bucuros. Nu ne
mai văzuserăm demult și aveam ce povesti. Sosește cum stabili -
sem la ora șase cu un buchet  de flori. Între timp, deși la început
se panicase, Dana a pregătit o cină pe cinste: aperitive care de
care mai fanteziste și pui cu ciuperci, iar eu am scos la atac palincă

şi un vin vânos, Alira, ce face să te apuci de joc și cântat,  nu alta,
așa cum le stă în fire bănățenilor. Remarc la Cornel o oarecare
oboseală, o lipsă a vitalității de altădată, dar și o reținere, dacă nu
o timiditate pricinuită probabil de Dana. Altfel e o seară faină.
Treptat palinca și vinul ne animă, ne dezgheață limbile și stârnesc
adrenalina. Vorbim vrute și nevrute despre o sumedenie de
lucruri. Mult, foarte mult despre proza și teatrul lui D. R. Popescu.
Cornel îmi mărturisește că nu a mai schimbat un cuvânt cu el de
ani și ani. Mă întreabă dacă noi mai păstrăm legătura. Îi răspund
că vorbim curent, câteodată chiar zilnic, iar uneori ne și vedem.
Astfel, fără să mai  stau pe gânduri, pun mâna pe telefon și îl sun.
Îmi răspunde imediat. Îi spun că am un oaspete care dorește să-l
salute. Nu însă și cine e. Când îi dau telefonul, Cornel e surprins,
ușor temător parcă de ce reacție ar putea să aibă interlocutorul,
dar și stăpânit de o emoție nedisimulată, dând senzația că-l
inhibă. În cele din urmă, conversația lor intră în normalitae, încât
lăsă impresia că nu se mai termină, amintindu-mi relațiile de
amiciție dintre ei de odinioară. Cornel după ce închide telefonul
se euforizează și-mi întinde paharul să-i mai torn vin. Îi atrag
atenția că trebuie să plece la gară, oferindu-mă  să-l conduc la
metrou. Nu înainte de a-i încărca bagajul cu două cărți personale,
Va fi o fugă (poeme) și Privitor ca la teatru, volumul IV), dar și cu
altele de autori bănățeni, Vasile Voia și Vasile Bogdan, tipărite la
Palimpsest. Primul cu antologie în două volume de proză
interbelică pertinent comentată, iar al doilea  cu Paznicul cerului,
prefațat chiar de oaspetele meu,  în centrul căruia se află viața cu
rezonanțe de roman a pictorului reșițean Iulian Vitalis Cojocariu.
Ne despărțim fericiți că am scos de pe linia moartă,  unde se
poticnise de lungă vreme, trenul prieteniei dintre el și 
D. R. Popescu. 

9martie 2008. Doru Moţoc e în înţelesul cel mai deplin al
cuvântului un scriitor polivalent. El debutează, ca poet,
la douăzeci şi unu de ani în revista Luceafărul. Încet, încet

însă se lasă ispitit şi de proză şi aşa cum era de aşteptat vine şi
debutul în revista Argeş cu povestirea Mireasma fânului cosit. Nu
dă, totuşi, „năvală” spre edituri, ci  ceea ce-l preocupă, înainte de
tipărirea unei cărţi,  rămâne descoperirea şi impunerea unui
demers literar original. O dovadă că nu e un autor tipic, previzibil,
în sensul că nu se simte defel bine  fixat în anumite tipare, o
reprezintă şi debutul său editorial care, contrar a ce ar fi putut
părea normal, nu se întâmplă nici în poezie şi nici în proză. Poetul
şi prozatorul apar metamorfozaţi, după destui ani de când s-a
făcut cunoştinţă cu ei, într-un dramaturg sigur pe mijloacele  unui
gen dificil, care presupune o sinteză a celorlalte. Liricul şi epicul îşi
pierd autonomia. Se constată o convertire a lor într-un spaţiu
distinct, configurat cu o ştiinţă exactă a situării în orizontul de
interes  al regizorilor, actorilor şi necondiţionat al publicului. De
aceea piesele sale nu au rămas de-a lungul timpului doar în
pagini de carte, ci au şi fost reprezentate la televiziune (La Colo -
rado, aproape de stele), pe scena Teatrului „Bulandra” (Undeva, o
lumină), pe scene ale teatrelor din Piteşti, Râmnicu Vâlcea etc. Îi
aduc o grămadă de premii şi distincţii. Omul şi  creatorul nu stau
o clipă pe loc. Şi unul şi altul sunt în permanentă  mişcare.
Schimbă locuri şi slujbe cât pentru cinci vieţi. Sunt neliniştiţi,
hărţuiţi interior, mereu în căutare de sine, născocesc conceptul
de teatru imaginativ, scriu studii, fac asistenţă de regie, ţin
conferinţe acasă şi în străinătăţi, au un doctorat la activ, semnează
Zece poeme de dragoste, o carte ce sigur merita să intre în atenţia
criticilor de seamă. Şi aşa mai departe. Foca albastră, piesă cu
inteligenţă şi rafinament elaborată, e o  utopie în care personajele,Gabriel

Chifu
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mai mult sau mai puţin disimulat, nu sunt altceva decât  ipostaze
ale autorului. Dacă ar fi să o analizez, nu în ultimul rând aş vedea
în ea o meditaţie  asupra condiţiei artistului. Nu lipsită de toate
ponoasele ce  se trag de aici.

14aprilie 2008. Merg în această seară la Gala Uniter, deși
urmează să primesc Premiul pentru întreaga activi tate,
cu un puternic sentiment de culpă, care în calitate de

component  al juriului de nominalizări, împreună cu Magdalena
Boiangiu și Doru Mareș, nu m-a părăsit nicio clipă  de când opțiu -
nile noastre au fost făcute publice. Continuam să-mi reproșez că
nu am fost îndeajuns de convingător cu colegii mei, complăcân -
du-mă să devin părtaș la o nedreptate de proporții. Altfel nu-mi
explic cum de Silviu Purcărete, creatorul unei reprezentații din
toate punctele de vedere fastuoase cu Faust de Goethe,  lipsește
de pe lista nominalizaților pentru premiu la categoria cel mai bun
regizor, preferați fiind Andrei Şerban, László Bocsárdi și Alexandru
Dabija. Nu vreau să se înțeleagă că am vreun resentiment față de
cineva. Realitatea e că anul teatral 2007 a fost fast. Cel puțin la
unele categorii fiind în măsură să pună în dificultate, cum a fost și

aceea de cea mai bună regie, nu un singur juriu ci zece. Fără
îndoială, spectacolele imposibil de minimalizat, cu evidenţă
ridicându-se la un nivel valoric înalt, asemeni experienţele fanatice
ale lui Mă niuţiu, Tompa Gabor sau Radu Afrim, regizori  cu urme
adânci în viața teatrală contemporană, nu au fost puține. Cazul
spectacolului lui Purcărete însă nu va  înceta să mă obsedeze
multă vreme.  Din păcate, argumentele cu care am încercat  să-mi
conving colegii de juriu să reflecteze cu responsabilitate la Faust,
atenționându-i asupra anvergurii viziunii, a excesului de imagi -
nație, a unor pres tații actoricești  memorabile, cum și a spațiului
insolit inaugurat, singular în peisajul nostru teatral, au rămas,
inexplicabil, în ceea ce mă privește, fără rezultat.  Cred că am cedat
prea ușor la stăruințele lui Doru Mareș, fost ani la rând secretar
literar la Teatrul din Sfântu Gheorghe, înțelegându-l deci senti -
mental, care a reușit, susținut și de Magdalena Boiangiu, să
direcționeze, sacrificându-l pe Silviu Purcărete, una dintre cele trei
nominalizări în altă parte decât cea de drept. 

15aprilie 2008. Chiar Andrei Șerban, super laureat cu
două premii pentru Unchiul Vania (regie și cel mai
bun spectacol), deși a absentat  de la Gală, s-a arătat

mirat, în mesajul trimis să fie citit în seara decernării premiilor,  de
faptul că Faust, „o montare spectaculoasă”, nominalizat pentru cel
mai bun spectacol, „nu a primit nominalizarea pentru regie”. Încă
un motiv să consider, după ce evenimentul s-a consumat,  că

justeţea nominalizărilor la categoria  regie a scârțâit serios. În rest,
la celelalte categorii, nu  aș zice că au existat erori, ci mai degrabă
neputința de a nu fi putut ai nominaliza pe toți cei care meritau.
Rămâne mai presus de orice evidență faptul că spectacolele
excelente au constituit  punctul forte al anului teatral vizat de
competiție. Ceea ce de monstrează că unanimitatea decizională,
de atâtea ori suspectă până la lehamite, soldată adeseori cu erori
flagrante, de astă dată a funcționat perfect, cu criterii estetice greu
de ignorat, fără contradicții și ezitări, în afară de cazul lui Faust. Fac
această afirmaţie din interior, ca ins cu destulă experiență la activ,
implicat în chestiune, și nu ca un observator străin de fenomen.
Specta colele brave, cu miză, Don Juan (după Moliere), Unchiul
Vania de Cehov şi Cinci piese scurte de Eugen Ionescu, reprezintă
creații a trei regizori cu o cotă valorică ridicată, trei modalităţi
diferite de a concepe actul teatral, atât ca lectrură și poziționare
față de text, cât și ca stil și formă spectacologică. În mică sau mai
mare măsură, întâlnim în ele cam tot ce a constituit tendinţă de
înnoire şi undă de şoc în materie de artă regizorală în 2007. De fapt,
unii dintre nominalizații la premiul de regie au avut și alte
spectacole competitive: Andrei Şerban (Pescăruşul) şi  Alexandru
Dabija  (Capra sau Cine e Silvia). De asemenea, nenominalizatul
Silviu Purcărete pentru Faust, avea, la rândul lui, un concurent
chiar în el însuși cu Gianni Schicchi.  Este firsc ca selecția unor atare
valori să fie decisă și de o relativă doză de subiectivism. Nu e o
crimă în consecință dacă o persoană din juriu nu  rimează cu
celelalte. La o anchetă, înainte de a vedea Unchiul Vania și Faust,
întrebat care e cel mai bun spectacol al anului 2007 și cea mai bună
interpretă, am răspuns că Pescăruşul și Andreea Bibiri în Nina.  Sunt
convins că omisiunile de la “ospăţul cel mare”, oricine s-ar fi aflat
în situaţia de a opta, nu ar fi făcut altceva decât să le înlocuiască
unele nemulțumiri cu altele. Nu pentru asta un juriu de nomi -
nalizări trebuie să fie acuzat. Riscul, evident, ar fi fost mai mic dacă
regulamentul, să zicem, ar fi permis  cinci nomina lizări în loc de
trei. Dar cui ar fi folosit o asemenea soluţie? Sigur, pe de o parte, ea
ar fi fost mai comodă, ar fi protejat juriul  de unele „păcate”,  şi, pe
de alta, ar fi  îndulcit întrucâtva frustrările. Prea puţin însă faţă de
primejdia de a demitiza spiritul de competitivitate, împin gându-l
în logica lui „hai să împăcăm şi capra şi varza”. Trebuie să mărtu -
risec că prezenţa într-un juriu, deşi totul s-a isprăvit fără să se taie
capul cuiva, nu  e ceva de invidiat. Ce  contează că eu continui să
am încă insomnii din pricina absenţei lui Purcărete de pe lista
regizorilor nominalizaţi sau a lui Bogdan Zsolt și Ilie Gheorghe de
pe aceea a actorilor. Curios e că la un moment dat, ca să dau un
exemplu, nu am fost străin de ideea de a propune spre nomi -
nalizare la categoria cel mai bun actor trei interpreţi din spec-
ta colul-capodoperă Unchiul Vania. Oare care ar fi fost reacţiile?

Andrei Şerban

Faust
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28mai 2008. Marina Constantinescu remarcă în Româ -
nia literară o degradare a Galei de la o ediţie la alta.
Paradoxul e că îi dau dreptate, dar nu sunt de acord

cu ea. Întrucât, după opinia mea, nu Gala se degradează, dimpo -
trivă, Caramitru et.com fac eforturi imense de a o menţine  într-o
stare de normalitate. Ceea ce se degradează  este atitudinea
artistului faţă de propria breaslă. Nu se mai poartă, astăzi, bucuria
faţă de ce săvârşeşte aproapele tău. Mulţi, ori chiar foarte mulţi,
sunt interesaţi de realitatea teatrală doar în măsura în care îi
vizează. A dispărut cultul pentru valori, la cei tineri pentru model
(fenomen cu nelinişte remarcat şi de Gabriel Liiceanu cu prilejul
lansării cărţii omagiale dedicate lui Victor Rebengiuc), proliferează
în schimb mentalitatea că teatrul “începe şi sfârşeşte cu noi”.
Urmările unei astfel de „împăcări cu sine” se pot constata în
multiple planuri, iar în timp pot deveni catastrofale.  Căci ele nu se
înfăţişează decât ca nişte mostre ale suficienţei şi lipsei de har,
nefiind altceva decât un produs păgubos a ceea ce se înţelege
prin a-ţi fura singur căciula. Dar să nu ne speriem prea tare atâta
vreme cât publicul de teatru dă serioase semne de optimism,
arătându-se pe mai departe un degustător al spectacolelor de
artă şi nu al acelora produse pe bandă rulantă. La simpla întâlnire
pe afiş a numelui unor regizori  de talia lui Şerban, Purcărete,
Cătălina Buzoianu, Tompa, Măniuţiu, Dabija, Darie, Galgoţiu, cum
şi al tânărului Radu Afrim, nu ezită să năvălească în sălile teatrelor
indiferent în ce urbe se află ele. Nu-l reţine nici chiar distanţa
dintre Cluj, Bucureşti sau Sibiu. Cum nu i-a reţinut nici pe Clody
Bertola şi Lucian Pintilie să alerge la Târgu Mureş  să vadă Livada
cu vişini, în regia lui Harag, sau pe Mariana Mihuţ şi Victor
Rebengiuc să ajungă la Cluj şi să vadă Unchiul Vania.

6 septembrie 2022 (ora 17). Cu puțin înainte de a mă
hotărî să mă așez la calculator și  să închei Jurnalul
pentru Neuma, așa cum încă de la Ouranopoli (Athos)

i-am promis lui Horia Gârbea  că de astă dată nu voi întârzia și-l va
avea la timp, primesc de la dramaturgul și medicul Venerus Popa
pe telefon  un mesaj prin care mă anunță că a murit Valeria Seciu!
Rămân înmărmurit. Sentimentul încercat  e de a nu da crezare
veștii, dar și de vină că la începutul lunii august, cu ocazia zilei sale
de naștere, nu am sunat-o să-i urez La mulți ani! E adevărat că de
o bună bucată de vreme nu mai știam nimic despre ea. Din
păcate, vestea e confirmată de toate canalele media. O cunoscu -
sem în toamna lui 1964 într-un cafe-bar din Cluj. Absolvise în acel
an facultatea și fusese repartizată împreună cu un grup de tineri
actori la Teatrul Național din oraș.  De atunci revelația că Valeria
Seciu e o mare actriță, o personalitate unică, inconfundabilă, cu o
rară inteligență și intuiție scenică, de un farmec straniu, fiind
dăruită cu o forță de transfigurare ieșită din comun, am avut-o ori

de câte ori o vedeam în spectacole sau întâmplarea făcea să mă
aflu în preajma ei. Nu aveam nicio îndoială că e o ființă, blagian
vorbind, apărută între noi ca să sporească prin prezența ei a lumii
taină. Și de asemenea de la început, după prima apariție pe scenă,
am rămas convins că e o actriță pentru care „arderea de tot” e
ceva de domeniul firescului. Fără să-și trădeze puternicul har nativ
prin supralicitare, care  încorporează în el constant  tensiune și
imprevizibil, dar mai ales acea stare de inspirație ce asigură
fiecărui personaj în parte distincție, o spontaneitate organică, un
potențial energetic în care se concentrează misterul și viul ființei,
în sensul ideii că între cele două noțiuni  heideggeriene, essentia
și existentia, nu se produce nicio „ruptură”. Considerația e valabilă
atât pentru tot ceea ce Valeria Seciu a săvârșit în teatru și film, cât
și pentru  modul ei de a fi. Hai să-i zic, convențional, discreția cu
care își poartă zi de zi  aura de ființă nepământeană. Aici și acum
mă voi referi, totuși,  la o singură creație a ei, Ersilia Drei, din Să-i
îmbrăcăm pe cei goi de Pirandello, în regia Cătălinei Buzoianu, altă
zână magică a teatrului românesc trecută nu demult în neuitare.
Talentul Valeriei Seciu, naturalețea ei, poezia ei lăuntrică, aci
melodioasă, transparentă, aci răvășită, primară, sensibilitatea și
simțirea ei - nu au trecut fără să-și spună cuvântul pe lângă nicio
partitură. În Ersilia Drei actrița nu realizează doar o prestație
interpretativă excepțională, ci pur și simplu naște o ființă care la
rândul său o naște. În memoria publicului și a criticilor încetează
de aceea să mai existe ca personaj literar. Prin complexitatea și
autenticitatea ce i se conferă în spectacol depășește așa-zisa
condiție a „piran dellismului”. Nu mai e nici existență tragică, cu
un relief de prim plan în piesă, dar nu mai e nici un ipotetic
personaj în căutarea autorului. Prin asumarea cu luciditate a unui
destin demonstrativ  structurat, cu o sigură artă a complicității,
Valeria Seciu își asumă un travaliu epuizant, recompune ipostaza
unui personaj care trăiește simultan dimensiuni temporale ce
vizează catharsisul. Viața rememorată a Ersiliei Drei,  transpusă pe
scenă fără disimulări, violent și duios deopotrivă, cu cărțile pe față,
atinge paroxismul. Aventura teribilă a căutării  „timpului pierdut”
devine astfel o dramă a cunoașterii de sine. Pirandello concepe
trecutul ca un timp necesar ficțiunii dramaturgice și premiselor
teoretice ale demersului narativ. Pentru Valeria Seciu trecutul e în
schimb un timp văgăună, cumplit, coșmaresc, o ipoteză a reîn -
carnării din patimi. Prin urmare, timpul scenic se identifică în
exclusivitate cu ea, fiind în permanență alimentat de energiile
prezentului. Însăși acțiunea piesei Să-i îmbrăcăm pe cei goi stă pe
aceste energii. Înseși viața și arta Valeriei Seciu au stat permanet
pe energiile prezentului  și acestea au făcut din ea un miracol. Un
miracol pe care tot prezentul ni l-a răpit cu cruzime lăsându-ne
mult îndurerați și singuri. 

Valeria Seciu cu
Mariana Mihuț
în regele Lear

în distribuție
feminină (regia
Andrei șerban)

Valeria Seciu

Octavian Cotescu (soțul)



www.revistaneuma.ro
Rock

Nr. 7-8 (57-58) � 2022
95

Galerie cu personaje s[lbatice
dumitru unGureAnu

Datorită faptului că l-am receptat cu intermitențele
specifice difuzării în serial, filmul Vinyl (2016) mi-a
lăsat gustul unui coctail cam indigest. Aflasem despre

el din spoturi și îl așteptam ca pe o revelație. Nu știu din ce motiv,
probabil fiindcă niște detalii mi-erau cunoscute de prin alte
documentare sau din filmările unor spectacole celebre. Exemplu
elocvent, dacă pot spune așa: un fragmențel din The Song
Remains The Same, filmul din 1976 ce surprinde frumoasa
nebunie a concertelor de prin 1972-1973 (exact anii în care este
plasată acțiunea serialului Vinyl), date de Led Zeppelin la
Madison Square Garden, unul dintre „templele rockului”. Nu
puteam sta liniștit, zărindu-i în prim-plan pe Page, Plant, Bonham
sau pe managerul Peter Grant. Lou Reed, Andy Wahrol, Alice
Cooper, David Bowie, însuși Elvis și mulți alții traversează micul
ecran; cum să rămâi nepăsător la galeria de personaje sălbatice
și la muzica lor zgubilitică, spaima conservatopaților și hrana
futuriștilor? 

La vremea aceea, adică în 2016, suportul de vinil – ultra
răspândit concomitent cu muzica rock – dădea semne de
resuscitare, după o perioadă de anemie confuză. Cunoscătorii
știu bine că materialul este ideal pentru a se livra – dar nu și
păstra! – sunetul audițiilor uzuale. Sau era, după opinia altor
cunoscători, adepții mediilor digitale, gen CD, DVD, Blu-Ray sau
HDD. Dar vinilul a revenit în forță, măcar că multe fabrici sunt
dezafectate, iar cele funcționale au scăzut standardul calității
până la limita rebutului greu de returnat. Însă, în 2016, cuvântul
vinyl era suficient de incitant și excitant ca să figureze drept titlu
de serial. Și totuși, filmul nu are nici măcar o scenă desfășurată
într-o fabrică de viniluri, necum vreun erou – fie și secundar – de
pe acolo. Nici despre modalitatea în care se înregistrau și mixau
piesele nu sunt prea multe amănunte, deși la pupitru se ducea
greul bătăliei pentru versiunea finală a unei melodii. Care putea
fi un hit sau nu. 

Au trecut mai bine de șase ani de la prima vizionare,
impresiile amărui s-au diminuat până aproape de ștergere,
spectacolul a continuat cu alte filme, alte muzici. Recent,
întâmplător, mi-au parvenit pachet toate cele 10 episoade – sau
9 fără episodul pilot, care este dublu ca durată și are consistența
unui film de sine stătător. Consistența nu se reclamă de la regia
lui Martin Scorsese, despre care știm că este un împătimit al
muzicii americane din secolul XX, de la jazz la rock. Nici de la
producția lui Mick Jagger, vocalistul trupei Rolling Stones,
emblematic pentru ce înseamnă acest showbiz. Nici de la
personajele reale, a căror trecere incidentală mărește inutil
complexitatea intrigii, deși îi sporește atracția. Nu afli nimic nou
despre persoanele în cauză – ce fac, ce vorbesc sunt chestii știute
deja; dar faptul că sunt prezente în serial dă senzația de auten -
ticitate. Altfel, este dificil de admis că excentricitățile de tot felul
– consumul zilnic de droguri, sexul fără limită, distrugerile de
echipamente și clădiri – chiar s-au petrecut. Era greu de crezut
pentru locuitorul obișnuit din țările lumii libere, darmite pentru
supraviețuitorul lagărului comunist! Și totuși, mare parte din
acele fapte s-au petrecut. Documente scrise ori filmate atestă că

stilul de viață „rock-and-roll” a făcut furori în anii 1970, de
referință pentru ce-a devenit lumea de azi, la nivel planetar, nu
numai Occidentul cel decadent (după opinii ce nu suferă
contrazicere!).

Ce este rock-and-roll-ul? se întreabă la un moment dat un
personaj din angrenajul showbiz, implicat în deciziile casei de
discuri imaginate în serial. „Doi evrei și un italian manageriază
patru negri și fac indecent de mulți bani de pe urma lor!” Asta era
mentalitatea dominantă atunci: casa de discuri – recte, patronul
sau finanțatorul din umbră, care putea fi și-un crud mafiot! – dicta
ce anume să facă o trupă sau alta. Serialul este mai mult decât o
satiră: este o dezvăluire fără menajamente a mentalităților încă
rezidente și azi în industria de profil. Stupide, aleatorii, gratuite,
rar justificate, deciziile „boșilor” sunt arătate așa cum au fost:
dovezi de lăcomie fără limite, impuse cu aerul ipocrit că vor face
bine artistului și muzicii, fanilor și familiilor celor implicați. Dar
interpreții sunt un „produs”, nu niște prieteni, relațiile de iubire
dintre ei și personalul casei de producție sunt complet
nerecomandate (nu și sexul fără pretenții, de întreținere a
tonusului creativ). 

În centrul acțiunii, Richie Finestra, șef al fictivei firme
American Century Recording, e bine jucat de actorul Bobby
Canavale. Dar ce i se pune în spate personajului pare cam
exagerat și ilogic. Sigur, el găsește modalitatea prin care salvează
compania de la faliment, deși falimentul planează tot filmul
asupra ei. Concluzia îi aparține: „Fiecare generație e plină de copii
pierduți și derutați care au nevoie să știe că nu sunt singuri.”

Rockul este mereu alături de ei. Contra cost! 
���
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Grecia a fost și rămâne fruntașă în topul locurilor unde
românii își petrec vacanța de vară. Mirajul insulelor
grecești încântă prin azurul apelor și nisipul fin. Dar

pentru noi farmecul absolut al vechii Elade rezidă din împletirea
înălțimilor celeste cu litoralul sălbatic și liniștit. 

De aceea, pornim la drum pentru prima dată în Grecia,
lăsând în urmă la granița cu Bulgaria imensele cozi de TIR-uri,
întinse uneori pe 10 km. Vrem să cucerim Olimpul, asta dacă ne
permite Zeus!? Fiind cel mai cunoscut munte al civilizației antice,
legendarul munte Olimp era considerat lăcașul zeilor, acoperișul
lumii. Când am citit în copilărie Legendele Olimpului nu mi-am
închipuit vreodată că voi ajunge la poarta lor, d’apoi să mă odi-
hnesc pe Tronul lui Zeus, care înfuriat pe muritori le arunca ful-
gere. Calea principală de acces către vârful Myticas, cel mai înalt
din Grecia, măsurând 2917 m, pornește din orășelul Lithocoro și
urmează șoseaua până în localitatea Prionia aflată la 1050 m al-
titudine. Avem mare noroc să găsim un loc liber în parcarea
foarte aglomerată. Ne echipăm pentru a parcurge cu rucsacurile
doldora cei 1000 m verticali pânâ la Refugiul A- Refugiul Spilios
Agapitosa, situat la 2060 m altitudine. Aici vom înnopta. Traseul
este destul de greu, ținând cont de diferența altimetrică și de
greutatea  din spate. Hidratarea, pauzele și dulcele necesar pen-
tru consumul energetic sunt condiții esențiale. Prima porțiune
constă într-o serie de serpentine, când în sus, când în jos pe o
potecă bine bătătorită. În a doua secțiune urcarea devine mult
mai solicitantă. Dar Marea Egee văzută de pe culmi anulează
efortul depus și fiecare pas sau fiecare bătătură din bocanci
devine un îndemn la perseverență. Ne oprim ceva mai des. Dimi
are patru întinderi musculare. Intervin rapid cu masaj. Refugiul A
este de fapt o cabană de categorie superioară cum nu prea vezi
pe la noi la o asemenea înălțime, dotată cu termopane si gresie,
cu sală de mese și panouri solare. Cu rezervarea online, norocul
ne surâde și de data aceasta. Ni se oferă o cameră cu trei locuri,
deci vom sta numai noi doi. Celelalte camere au și 10-20 paturi.
Reguli stricte: bucătăria și barul se închid la ora 21, lumina se
stinge la ora 22. Ne instalăm și savurăm un vin rece pe terasa care
ne oferă un minunat apus de soare în mare. În sens opus, printre
crengile unui imens pin bosniac, piscurile imense ale Olimpului,
alura compactă a masivului cu peste 50 de vârfuri și prestanța
întregului tablou privit de la distanță trezesc în sufletul turistului
senzații infinite. Suntem în anticamera zeilor. Mâine voi fi și eu
zeiță pentru câteva momente.

A doua zi vremea se anunță perfectă, nici urmă de nebu-
lozitate. Pe o latură a refugiului se află o săgeată indicatoare cu
traseul spre vârf, precum si tablițe mai mici care ne înștiințează
că trebuie să urmăm direcția E4. Un răsărit interminabil îmi
captează privirea. Reflexia solară în apele Mării Egee creează un
efect bipolar al luminozității. Mi-l închipui pe Zeus cu picioarele
în cadă, în bazinul Mării Egee. După surmontarea unui nivel de
200-300 m pădurea de pini se rărește. Suntem în golul alpin.
Zona superioară olimpică ni se desfășoară în toată splendoarea
sa cu vârfuri și pereți uriași de calcar. Facem un popas alături de
alți tineri pe o bancă de piatră, apoi ne înscriem pe poteca ce

urcă o creastă pietruită. Panta devine din ce în ce mai abruptă, iar
noi depășim numeroase porțiuni cu grohotiș. Poteca șerpuiește
pe un tăpșan. În stânga o creastă secundară, ce include și vârful
Aghios Antonios (2815 m), își proiectează piscurile cenușii spre
albastrul cerului. În dreapta se detașează abruptul estic al vâr-
furilor îngemănate Myticas-Stefani. Ne continuăm ascensiunea.
Ajungem în Vârful Skala-2866 m. Mulți dintre cei care ajung până
aici urmează doar traseul spre Vârful Skolio (2912 m), al doilea
ca altitudine din masivul Olimp. Însă etalonul superior rămâne
Myticas, în traducere Nașul. Pe vârful Skala ne pregătim de es-
caladarea celui de-al doilea pisc al Peninsulei Balcanice. Ținând
cont că am cucerit atât primul vârf cât și al treilea vârf, ambele
din Bulgaria, respectiv Vârfurile Musala (2925 m) și Vf. Vihren
(2914 m), pot afirma că simțul meu balcanic este vertical. Lângă
noi un ghid montan își echipează grupul feminin provenit din
Las Vegas compus din două tinere, fiică și nepoată și mamă (mă-
tușă). Tot grupul tremură de frig. Temperatura este destul de
coborâtă, iar vestimentația lor complet inadecvată: adidași, tri-
couri și pantaloni scurți. În stânga noastră se cască un hău imens
numit Meghala Kazania (Cazanul Mare) străjuit de patru varfuri:
Skolio, Skala, Mytikas (si Stefani cu pereți de peste 700 m
înalțime, iar în dreapta o căldare ceva mai mică, numită Mikra
Kazania (Cazanul Mic). Din locul în care ne aflăm se desprinde o
custură foarte expusă. Am un șoc…nu e prima dată. Inspir și
expir. Numai stâncă și cer. Dacă doresc să fiu zeiță, musai să merg
mai departe. Traversăm hornuri, ace și bolovani. Pornesc să îmi
găsesc Nașul. Nașul nu se află la mai mult de 45 de minute de
vârful Skala, însă drumul până la aceasta se face traversând
un culoar stâncos destul de dificil şi de periculos, mai ales
dacă nu există vizibilitate deplină, e ceață, plouă sau ninge.
Zona denumită Kaki Skala, adică Scara Iadului, presupune atenție
la fiecare pas. Intrarea în pasajul respectiv se face cu o coborâre
accentuată, ulterior poteca se continuă pe curba de nivel. Traseul
implică scrambling, adică o cățărare pe teren abrupt prin
folosirea mâinilor. Mulţi turisti aleg să se oprească aici sau să
pornească spre vârful Skolio. Creasta din fața sudică a Nașului
este un perete de aproape 50 de grade și se escaleazaă direct.
Nu există lanțuri sau cabluri. Cățărarea continuă pe pereții for-
mați din bucăți de calcar, din care unele sunt friabile. La baza
unei fisuri între stânci se vede hăul şi peretele striat de sub Sko-
lio. Suntem singurii fără ghid. Fac o glumă referitoare la D-ale lui
Mitică transformată în D-ale lui Myticas. 

În sfârșit ajungem pe vârf. Zeii sunt cu noi. Suntem singuri
cu ei și cu vârful. Platoul Muzelor, căruia până aici îi vedeam doar
piscurile, acum ni se descoperă în intregime. Marea Egee își flu-
tură albastrul ispititor. Admirăm în voie întreaga priveliște de pe
cel mai înalt punct al Olimpului. Cea mai impresionată imagine
este spintecătura care desparte Mytikasul de Vârful Stefani (2911
m, numit si Tronul lui Zeus), formând un adevărat „V” natural.
Ating pentru o clipă nemurirea și sunt o mică legendă privind
spre lumea muritorilor în care zeii coborau vremelnic.

D-ale lui Myticas
rAmonA müller



Gelu neGreA

Un covrig §i-o scobitoare

Afost acest anotimp capricios ce
nu reușește parcă să se mai sfâr-
șească, o lungă vară fierbinte și

încărcată de evenimente de toate felurile –
mai cu seamă dintre cele sportive – aglo-
merate pe agenda actualității de profil mai
abitir decât altădată, împiedicându-i pe
cronicarii săi mai mult ori mai puțin inspi-
rați să le dibuiască vreun numitor comun
publicistic în caniculara învălmășeală de
sublim, banal și ridicol din care voi spicui în
continuare câteva, într-o aleatorie ordine.

Se cuvine, firește, început cu fulgerarea
neașteptată pe cerul performanțelor spor-
tive românești din toate timpurile a feno-
menului numit David Popovici – înotătorul
de nici 18 ani la ora primelor sale recorduri
mondiale înregistrate cu egală dezinvol-
tură și la categoria juniori, și la seniori. Sin-
cer vorbind, am impresia că doar Carmen
Potec, în calitatea ei de președinte al Fede-
rației Române de Natație și Pentatlon Mo-
dern știe pe dinafară și în ordine rezultatele
estivale ale lui Popovici obținute sclipitor la
mondialele și europenele de la Budapesta,
Otopeni, Roma și Lima. Cu repetabilul aur
cucerit în toate concursurile la care a parti-
cipat, tânărul dinamovist a scris cu litere din
același prețios metal, pagini de istorie în
cartea de onoare a sportului de pe planeta
Pământ, obligând gazetari, specialiști și
foști înotători să epuizeze fascinați toate
superlativele cu putință la adresa perfor-
manțelor sale de până acum și la cariera sa
din perspectiva care se anunță încă și mai
strălucitoare.

Un episod nu doar pitoresc, ci și meri-
toriu îl reprezintă faptul că David a devenit
întâi campion mondial la seniori și abia
apoi la juniori – lucru care mi-a adus aminte
că prin anii ‘70, un alt mare campion român
– de lupte, însă – Ion Draica, laureat cu aur
la Jocurile Olimpice din 1984 de la Los An-
geles, a izbutit în 1978 o performanță simi-
lară, inversând ordinea biologică a cuceririi
titlurilor.

Pentru că ne aflăm la capitolul giganți
ai unor ramuri sportive, este obligatoriu să
consemnăm în acest colț de pagină retra-
gerea a doi supercampioni de tenis: Roger
Federer și Serena Williams, considerați,
ambii, cei mai mari dintre cei mai mari ju-
cători all time. La rezultatele obținute pe

court, Federer a adăugat sportului alb ele-
ganța, stilul și rafinamentul care nu vor fi
egalate prea curând – poate niciodată –,
iar Serena, o siguranță și o eficacitate a jo-
cului trimisă, nu o dată, către masculinitate.

Tot acum, despre formidabila noastră
tenismană, Simona Halep, am aflat două
lucruri, din păcate, la fel de puțin plăcute:
primo, că până la sfârșitul anului, nu va mai
participa la nici un concurs, ratînd astfel
prezența la Turneul Campioanelor care în-
cununează fiecare an competițional și, se-
cundo, că tentativa sa de a făuri un dublu
mixt existențial durabil cu Toni Iuruc n-a
fost, pardon, de nasul ei – motiv pentru
care l-a și operat (despre nas vorbesc, se în-
țelege...).

Revenind dinspre glumă în sfera com-
petițiilor și performanțelor de nivel mon-
dial, consemnez laconic că, în aceste zile,
unul dintre cei mai prestigioși antrenori
care au marcat întru istorie sportul româ-
nesc, Bela Karoly, a împlinit 80 de ani.
Nu-mi vine să cred că omul care, parcă ieri,
producea miracolul ca din promițătoarea,
doar, gimnastică românească să răsară
steaua stelelor cu numele Nadia Comăneci,
aceea care a fost de-atunci și este mai de-
parte necontestabila cea mai valoroasă
dintre ființele pământești ce s-au luptat cu
neegalat succes cu paralelele, bârna, sal-
teaua de la sol și calul de sărituri. Chiar dacă
numele lui Bela Karoly ar rămâne legat
doar de acela al Nadiei (ceea ce nu-i ade-
vărat, fiindcă ei i se adaugă o întreagă ple-
iadă de campioane care au constituit feno- 
menala școală românească de gimnastică
feminină ce a dominat timp de peste un
deceniu și jumătate meridianele și parale-
lele lumii), dar, zic, chiar admițând ipoteza
contrafactuală cu care am început această
frază tot n-am avea motive să ignorăm ziua
onomastică a acestui uriaș antrenor. Faptul
că în 1980 el a emigrat în Statele Unite re-
prezintă în acest context un detaliu bio-
grafic cu totul lipsit de însemnătate. Istoria
nu se măsoară cu centimetrul destinat con-
fecționării bermudelor...

Dar fiindcă tot am coborât (fie și numai
la modul prezumtiv) la nivelul genunchiu-
lui broaștei din zicală, e aproape păcat să
nu poposim măcar oleacă pe tăpșanul fot-
balului campo-danubiano-pontic. Ar fi de

spus câte ceva, bineînțeles, despre cum
înoa tă până-n gât echipele noastre prin
submediocritatea unor competiții inven-
tate din milă de FIFA și UEFA – instituții de
binefacere care, punându-și tâmplă fier-
binte lângă tâmplă, au găsit soluția de a az-
vârli câte un covrig și o scobitoare celor
aflați în primejdie de a pica de pe harta fot-
balului cât de cât competițional. Lucrurile
stau atât de prost încât până și CFR Cluj –
singura formație de pe la noi care, în ulti-
mii ani, făcea o figurație cât de cât accep-
tabilă prin Europa – s-a trezit în situația de
a o lua în freză de la niște turci necunoscuți
și incapabilă să învingă o echipă din Ko-
sovo sau ceva de genul ăsta. Cât despre
Universitatea Craiova și FCSB...

Apropo de roș-albaștrii antrenați de pa-
tronul Gigi Becali și patronați de antreno-
rul cu același nume: rareori am văzut în
ultimul timp vreun unsprezece care să nu
joace nimic cu mai mult talent decât băie-
ții ăștia cărora boss-ul le bagă în cap sume
de (zeci de) milioane de euro cu care ur-
mează să fie ei vânduți cândva la europea-
nul talcioc din nu știu ce cartier bucu- 
reștean. Așa cum a început campionatul,
FCSB-ul condus de  NicolaenDică (ăsta este
cetățeanul acela caraghios care gesticu-
lează dezarticulat și penibil pe marginea te-
renului îmbrăcat la costum și cravată și
încălțat cu adidași, c-așa e-n tenis...), așadar,
dacă judecăm ce ne-arată mai mult cu de-
getul decât cu cramponul alde Tavi Po-
pescu et comp. nimic nu ne împiedică să
sperăm că la anul în Liga a II-a vor activa
două teamuri: o fostă și o actual-viitoare
Steaua, plus, desigur, colega lor de sufe-
rință, Dinamo (asta, firește, dacă domnii
câini, nu vor aluneca pe tobogan în divizia
C...). Distractiv, nu-i așa? Da și nu prea, atâta
vreme cât una dintre candidatele la titlul de
campioană a României este comica forma-
ție Rapid București, iar alta Universitatea
Craiova (nu contează care dintre cele două
care-și revendică acest titlu, palmaresul, cu-
lorile și alte chestii adiacente...).

P.S. În legătură cu ultima parte a artico-
lului, are fiecare cititor latitudinea s-o ia în
glumă sau în serios. Din punctul de vedere
al autorului e totuna...
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FloricA bud

Si uite că a sosit și vacanța mare... cu trenul din Franța.
A ajuns cu alaiul văratic a micilor bucurii. Se vor coace
fructele, vor fi legume, mai ales porodici, popricile și

pepenii, vom avea o nouă generație de pisoi. Și mai ales vom
merge la scaldă la Someș. Într-un an, am făcut serbarea de sfârșit
de an într-un mod ieșit din comun, în Chelința la pădure, unde
am făcut un careu școlar, în luminușul unde se afla vechea ca-
bană numită „Căsuța”. Dascălii au clădit focul de tabără și apoi am
mâncat din traistă, cum se zice. A fost un „15 iunie” nemaipomenit
pentru noi, cei cărora nu ni se întâmplau multe lucruri ieșite din
comun. Noi, elevii ne-am bucurat, dar pentru cadrele didactice
nu a fost simplu să treacă copiii dincolo de Someș, fie cu luntrea
fie cu podul plutitor; să aibă grijă să nu se pieardă vreun puier pe
drum ori în pădure. Până la urmă ziua a decurs bine, ne-am
hăpăit ouăle fierte, slăninuța prăjită la foc, ce picura unsoare
încinsă pe bucățile de pâine, unii aveau pâine de casă, alții pthită
de la pecul (brutar) dar și aia era bună în acele vremuri ne-Eurice.
Cu puțin noroc am gășit și pomnițe de pădure, frăguțele atât de
parfumate. Ciupercile nu se lăsau văzute  aproape de luminiș și
de cărări bătute. După pthitoi, vom reveni în altă zi. A fost o ser-
bare frumoasă și încărcată de emoții. Dar părinții și bunica nu s-
au liniștit până nu am ajuns acasă.

A mai trecut o vreme și am avut norocul să revedem pădurea.
Era o mare bucurie pentru copiii de pe uliţa noastră mersul, în
timpul verii, la cules de pthitoi (hribe ori mânătărci) şi pomniţe de
pădure în codrul thelinţanilor. Nu cred că v-am spus că satul Che-
linţa este satul de peste Someş, un sat de români mândri şi
destoinici, din care s-au ridicat mulţi oameni de seamă. Aici a
văzut lumina zilei cunoscutul rapsod popular Emil Gavriş. Nu am
să omit nici generaţiile de lăutari romi ce au însuflețit cu ceterele
lor danțurile la şură şi nunţile din zona noastră.  

Ca să ajungem la Thelinţa, cum îi spuneau bătrânii trebuia să
trecem Someşul cu luntrea sau cu podul plutitor. Acum, după ce
multe poduri de pontoane au fost luate de apele învolburate, s-a
construit o punte fixă. Nu le-a fost uşor chelinţenilor să facă
naveta la Baia Mare, nevoiţi fiind să ia trenul din gara Ulmeni. Ca
să ajungă la gară și înapoi acasă, trebuia să treacă Someşul de
două ori pe zi, iarna pe râul îngheţat, iar în celelalte anotimpuri
cu barca sau cu podul plutitor, de multe ori printre sloiurile de
gheaţă, cu noaptea în cap.

Gândul că vom pleca, în ceea ce era pentru noi o adevărată
expediţie, ne fura somnul şi ne trezeam, sora mea Valeria-Ana şi
cu mine, dis de dimineață. Nu mergeam foarte des în pădure, nu
aveam cu cine, deși eram mare amatoare de drumeţii. La facul-
tate, chiar m-am înscris la Cercul de Speologie. După o incursi-
une la Peştera Bolii, activitatea cercului a intrat în impas. Dar
atunci, în copilărie, când ne învoiau părinţii, mergeam fericite în
pădure, dar nu singure, ci sub oblăduirea doamnei Fina Trebuia
să trecem Someşul cu luntrea sau cu podul plutitor, acest lucru
fiind minunat, dacă îl faci de plăcere! Doamna Finuca era fiica
preotului Emil Negruţiu, iar casa părintească se afla în vecinătatea
Casei Parohiale Ortodoxe din Ulmeni. Poate şi de aceea visul
bunicii Valeria era să mă fac educatoare şi să mă mărit cu un
preot, ca să rămân în sat. Doamna Finuca – Dumnezeu să o ierte

pe dânsa şi întreaga familie a preotului  Negruţiu! – a fost mama
poetului şi pictorului Mircea Lupo, mort la o vrâstră tânără. A fost
un tânăr talentat dar a avut o viață zbuciumată și un sfârșit tragic.

Încălţate cu tenişi sau bascheţi, ieșeam în uliță și ne integram
alaiului de copii conduși de doamna Fina. Retro, mi se pare că era
tare curajoasă să își asume grija atâtor copii. Dar era o femeie
dintr-o bucată, cu o voce ușor răgușită, fuma mult. Tot povestind,
eu mai puțin că țopăiam în jurul lor, ajungeam pe malul Someșu-
lui, mal ce acum arată înfiorător. Nu se mai poate coborî la apă, de
pe malul nostru. Vegetația jungliferă este de nestrăbătut. În
copilărie se putea ajunge la scăldat prin mai multe locuri, acum
doar dacă treci pe malul celălalt.

Treceam cu luntrea, ușor temătoare, cel puțin eu. O dată
ajunși dincolo coboram sprinteni din barcă şi o luam în şir indian
pe cărarea care ne ducea la marginea satului Chelinţa, acolo unde
îşi duceau veacul românii vechi. Puradeii stăteau în colbul uliţei
dezbrăcați, jucându-se fericiţi cu ce aveau la îndemână. Undeva
pe acea uliță locuia lelea Măria Ioschii, prietena bunicii Valeria și
a celorlalte bunici de pe ulița noastră. Desigur și generația mamei
avea prietene printre femeile rome, femei ce venau să o ajute pe
câmp. Până au trăit ai mei, mergând săptămânal acasă mă
cunoșteau și pe mine. Ultimul a fost Alin, ce venea să îl ajute pe
tata la tăiat lemne și la alte activități. Cred că am preluat senti-
mentul familiei legată de această etnie, niște copii najutorați. Ai
mei nu aveau mari așteptări de la cei ce veneau să ajute la lucrul
câmpului, era bine cât făceau și ceea ce făceau. Întodeauna
primeau trei mese și bani, cafea uneori și țigări. Mama zicea că
nu puteau să muncească nemâncați.

Punctul  terminus era pădurea din jurul colibei, unde făcusem
focul de tabără,la sfârşitul anului şcolar. Primul lucru, odată ajunşi
acolo, era să facem un mic foc cu ajutorul doamnei Finuca şi apoi
să întindem drept faţă de masă un dosoi de cânepă pe care să
aşezăm bunătăţurile din straiţile noastre: slăninuţă, ouă fierte,
brânză de vacă, ceapă şi ai verde, porodici, poprici, pepeni (cas-
traveți), dacă le era sezonul şi câte un borcan cu unsoare, scăpat
nemâncat din iarnă, în care se odihnea ademenitor câte un vârf
de cărnaţ şi câte o coastă friptă. Slănina o frigeam ca de obicei,
scurgându-i unsoarea pe feliile de ptită coaptă pe vatră. Dacă
aflam bureţi usturoi şi gălbiori îi spălam în izvorul rece şi îi
frigeam traşi în ţeapă. Ptithoii şi pomniţele puteau să mai aştepte,
că doar nu plăteau impozit pe aștepare!

Amintiri §i pohte copil[re§ti
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S emnul vizual sub care stă
NeuMA este un trandafir,
această floare care trans -

cende graniţele culturale, religioase, etnice,
deoarece frumuseţea și armonia semnifi-
caţiilor sale sunt un symbolon care are pu -
terea de a ne aduce împreună. Trandafirul
NEUMA este un trandafir înflorit, rosa cen-
tifolia, trandafirul cu o sută de foi, metaforă
a cărţii și a revistei și vorbește despre cura-
jul de a înainta crezând până la capăt în -
tr-un ideal. NeuMA este un semn de no- 
taţie muzicală fără portativ, constând din
puncte și virgule, folosit în Evul Mediu pen-
tru cântarea liturgică. Astăzi NEUMA este
utilizată doar în cântarea bizantină și gre-
goriană, în special în comunităţile mo nas-
tice. Dincolo de această semnificaţie, care
deja o singularizează, o frumoasă poveste
spune că NEUMA ar fi la origini un proto
semn care, în funcţie de nevoia cititorului,
semnifica gest scenic în teatru, sunet în
muzică, cifră în matematică. Această ge -
nerozitate și disponibilitate de dialog cu

celălalt, până la transformare, pentru a îm-
plini nevoia interpretului său, fără a se pier -
de pe sine, dimpotrivă, îmbogăţindu-se, a
făcut ca NEUMA să fie cel mai potrivit nume
pentru Editură și pentru Revistă. Revista
NEUMA este o revistă cu profil cultural. 

La fiecare două luni veţi putea citi un
număr dublu care va acoperi teme de la li -
teratură la istorie, de la teatru la filosofie, de
la sport la educaţie, veţi putea urmări viaţa

culturală a românilor din diaspora și veţi
putea descoperi împreună cu noi adoles -
c enţi talentaţi la rubrica „Teen Spirit“, veţi
afla care sunt cele mai recente cărţi ale
Editurii NEUMA și îi veţi putea cunoaște pe
autorii lor, iar despre complexa și bogata
drama turgie contemporană românească
veţi pu tea citi în paginile consacrate teatru-
lui, veţi afla despre cele mai noi apariţii
edi toriale prin recenzii ale celor mai recente
și valo roase cărţi din literatura română con-
temporană și din literatura străină iar oa-
meni de cultură din ţară și din străinătate
vor fi mai aproape de cititorii noștri prin in-
ter viuri.

Credem cu tărie în importanţa și în
necesitatea culturii, în rolul ei formator
esenţial. răs pândind lumina culturii în
întunericul ignoranţei putem să ne adu -
cem contribuţia - o picătură - de armonie
într-o lume frământată. 

(Extras din Editorialul primului număr 
al Revistei NEUMA – 1-2/2017)
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