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AndreA H. Hedeș

Cum nu vii tu, Spiru Haret?

Putem vorbi cu morgă, foarte sobru și serios despre învățământul românesc.
Dar, privindu-l, precum cineva care a trecut prin el și care are un copil care
trece prin el, senzația este aceea de episoade, multe, haioase și enervante, cu

Tom și Jerry. Un joc de-a șoarecele și pisica, în care dascălii și elevii schimbă rolurile
pe rând, pe mize mici, fără perspectivă, fără cap și fără coadă, într-un haos total, dar
cu siguranță un joc plin de dinamism, inventivitate, în care intervine, când lucrurile
o iau razna, instanța superioară, dulăul Spike. Totul, pentru a câștiga, în final, găurile
din cașcaval și un os de ros pentru barosan.

De la revoluție încoace, nu cred să fi fost ministru care să fi rezistat tentației
de a face măcar o mică schimbare, dacă nu o reformă în toată regula. În
ideea alinierii la Europa, sistemul nostru educațional a fost schingiuit și

hăcuit, uneori după planuri care păreau bine intenționate, alteori după bunul plac al
celui aflat vremelnic, dar cu efecte nefaste de lungă durată, la cârma educației.Tot ce
s-a putut strica a fost stricat. Tot ce s-a putut face invers de cum era, chiar dacă era
bine, a fost întors pe dos, ca să se revizuiască ceva. Conducătorii au sperat că vor
rămâne în istorie drept cei ce au reformat sistemul de învățământ. Poate visau și la o
statuie. Rezultatele sunt penibile. E destul să ne uităm la statistici, la poziția
învățământului românesc în Europa spre care tindem cu disperare, chiar integrați
fiind, la rezultatele copiilor noștri. Nu, nu despre elevii olimpici, aceia cu care își fac
selfie dragii noștri miniștrii vorbim aici. Aceia sunt rezultatul, în primul rând, al
strădaniilor, îndrumărilor și susținerii, inclusiv materiale, oferite de către părinți.
Părinții aceia care nu au voie să intre în școală, nu pot cunoaște profesorii, nu pot
cunoaște colegii de clasă ai copiilor, sunt ținuți la poartă, ca iobagii de altădată cu
căciula în mâini. Olimpicii sunt rezultatul profesorilor care oferă meditații ori ai
profesorilor de la școlile private, fapt care se cam uită să se specifice în știrile triumfale,
ori se amintește cu sfert de gură. Dincolo de aceste excepții, copiii, viitorul acestei
țări, ies din școală blazați, debusolați, dezorientați, nepregătiți pentru viață, asta în
situația fericită în care termină școala. La Evaluarea Națională din acest an, peste 17
000 de elevi nu s-au mai înscris. Situația este grea în orașele mici, dar și mai grea la
sate. Există o nepăsare generalizată și un crud adevăr: nu se pune preț pe copii și
copilărie, pe importanța individului, pe viitorul țării. Și nu ne aflăm în vreo dictatură
nici în vreo țară din lumea a treia. Românii emigrează pe capete și nimănui nu îi pasă.
Dar, încă de la vârste mici, românii sunt abandonați de către autorități. Nu există un
proiect de țară pentru educație. Nu putem lua în calcul gluma proastă care este
„România educată”. Nu există un sistem bine gândit, articulat, adaptat noilor realități
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dar păstrând tot ce a avut bun învățământul românesc, nu există o susținere pentru
elevul „de rând! Dar nici un program de depistare a elevilor excepționali. Chiar
descoperiți, nu se face nimic pentru ei, ci sunt tratați mai degrabă ca o problemă în
plus. Să mai amintim de situații de Ev Mediu, în care copii sunt chinuiți, înrobiți, pentru
ani la rând, fără ca autoritățile, serviciile de protecție socială, de protecția copilului,
școala, să sesizeze că acel copil... a dispărut de pe radar. Unde sunt aceste instituții, ce
fac și cum e posibil să nu aibă știință de astfel de cazuri care se întâmplă în ograda lor?
Ne plângem că școlile scot pe bandă rulantă analfabeți funcționali, dar multe din
cadrele didactice intră deja în această categorie, sunt produsul sistemului pervers
care a devenit învățământul românesc: obtuzi, fără inițiativă, fără creativitate, fără
empatie, fără inteligență emoțională, având cunoștințe de pedagogie pur teoretice,
fără cultură. Dacă doriți să speriați un profesor de română, dați-i ceva de citit, eventual
o carte care nu se află în programă. Acești profesori vor decide de acum înainte, în
calitate de directori de colegii naționale, cum vor fi admiși copiii în liceele pe care le
conduc, ca să fie orgoliile acestora cât mai inflamate iar balamucul total. Ciudat lucru
mai e și renumele. De cele mai multe ori, nu mai reflectă realitatea, de multe ori, pe
dinafară-i vopsit gardul și-năuntru-i leopardul, dar, ca niște fortărețe inexpugnabile,
multe din marile, vechile licee, nu își arată... slăbiciunile. Puterea unui nume bun se
rostogolește mai departe, ca un bulgăre de zăpadă, chiar dacă a ajuns o formă fără
fond. Școli cu mai puțină istorie și tradiție, dar cu oameni mai... omenoși, pot face, nu
minuni, ci lucruri din cea mai pură normalitate, reușind mult mai mult, spre binele
copiilor. Dar sigur, inerția, snobismul, ideile preconcepute, vor forfoti mereu în siajul
epigonilor ascunși sub masca excepționalității.

După trecerea acestui prag, admiterea în liceu, evaluarea națională, cu alte
cuvinte, urmează alți ani de„formare”, în urma cărora absolventul de liceu
ar trebui să bată la porțile universităților, să-și găsească o Alma Mater.

Dacă devin fericiți (oare?) boboci, studenți în anul I al unei facultăți care, din nou, nu
îi va pregăti pentru piața muncii, deci nu îi va pregăti pentru viață, vor irita cadrele
universitare care se vor plânge, nu-i așa, că studenții nu au lecturi, nu știu să se
exprime, nu au inițiativă, nu au creativitate. Cum ar putea să aibă, când au petrecut
ani întregi într-un sistem care a avut grijă să bată orice cui care ieșea în afară? Urmarea,
dacă există, sunt absolvenți care au o diplomă și care nu au ce face cu ea. Doctoratele
obținute în universitățile noastre sunt fost privite de mulți ani cu reticență în afară. Dar
situația s-a deteriorat extraordinar. O seamă de miniștri sunt suspectați de plagiat iar
sistemul face tot ce poate pentru a-i proteja. Pentru a pune capac, însuți ministrul
educației a fost nevoit să demisioneze pentru că unii, îl acuzau, așa, ca niște Gică-
Contra, de plagiat.

Oplagă pare să fi cuprins întreg sistemul educațional românesc. Este ca și
când cineva toarnă apă sărată la rădăcina unui copac ce ar trebui udat și
îngrijit cum nu se poate mai bine. Între timp, fiecare copăcel se usucă, iar

cei care pot se dezrădăcinează și, ca în povești, pleacă în altă parte, unde găsesc
condiții mai bune, mai primitoare. Încet, ceea ce ar trebui să fie o pepinieră se
deșertifică, iar vechea pădure, îmbătrânită de vreme, se împuținează și dispare.

Nu de un mare conducător avem nevoie acum, ci de un nou Spiru Haret
care să pună bazele unui viitor pentru această țară. Ar fi cea mai puternică
dovadă de patriotism, cea mai vie dovadă a dragostei de țară.

� � �



Oproblemă a cărei dezlegare e greu de întrevăzut este
cea a învățămîntului superior din România. Primul
aspect al problemei este acela al insuficienței per-

soanelor cu pregătire superioară. Numărul acestora ar repre-
zenta 23% din totalul populației adulte. Față de alte țări, acesta e
derizoriu și ultimul din UE. La capătul de sus al clasamentului stau
tocmai Țările de... Jos cu 80%.

Dar simpla afișare a procentului nu e nimic pe lîngă altă
constatare dureroasă, de care pornirile recente spre austeritate
dau seama: alocația bugetară pentru studii superioare, așa nu-
mitele„locuri de la buget”, este prea mare, locurile atribuite sînt
prea multe. Sînt prea multe mai ales în anumite domenii, în care
cererea pieței este scăzută față de cohortele de absolvenți. Cîți
juriști, economiști, sociologi etc. au ce face în România? Asta în
vreme ce în alte domenii - ca medicină sau inginerie - studenții și
absolvenții sînt tot mai puțini, iar cei mai mulți dintre ei pleacă
aproape imediat după terminarea studiilor. Cei care rămîn, destul
de puțini, nici ei nu se îndeamnă să lucreze în domeniul lor, mai
ales inginerii.

Ca profesor la o facultate de inginerie cu promoțiile mereu
mai reduse numeric, rămîn uimit să aflu cît de puțini absolvenți
lucrează efectiv ca ingineri. Mulți preferă să fie, mai ales fetele,
vreme îndelungată după ieșirea din facultate, „lucrători comer-
ciali”, denumirea frumoasă pentru „vînzători de țoale” la mall.
Ingineria e grea! Aceasta e realitatea. Pregătirea din facultate, pe
principiul că admitere nu se mai dă și apoi„Dormi, studentule, în
pace,/ țara inginer te face”, nu le poate asigura posturi bine
plătite, cel puțin la început. Patronii din construcții îmi tot spun
– cu oarecare reproș – că absolvenții nu sînt buni de nimic, nu au
cunoștințe în propriul domeniu, nu pot fi angajați și, dacă ajung
să fie, fug îndată, considerînd că a fi puși la treabă pentru banii pe
care i-ar lua e o insultă. Unii se mai fofilează pe la regii de stat, pe
la administrații unde c-o pilă pot ajunge ajutori de băgători de
seamă.

Astfel, și în profesiunile în care cadrele ar fi necesare, locurile
bugetate sînt de fapt prea multe. Nu-i o glumă să ții pe banii
publici un om patru ani în facultate și încă doi la „master” ca să
obții la sfîrșit un vînzător de lenjerie sau un„referent”la primărie!
Dar medalia are și un revers: dacă s-ar reduce drastic locurile
bugetate la facultăți, cîți s-ar înghesui să-și plătească studiile? Și
atunci cadrele didactice ar rămîne fără obiectul muncii. De
neconceput, pentru că unele sînt poziționate în așa fel încît nu
pot fi „deranjate” și cam fiecare este nepotul sau verișorul cuiva
care nu trebuie supărat. Rămîne așadar ca facultățile să producă
„pe stoc”.

Pînă la un punct, și liceul produce „pe stoc”. Presupunînd că
nu face studii superioare, cazul, cum spuneam a 77% dintre
cetățeni, ce știe un absolvent de 12 clase, cu sau fără Bac, pentru
a-și putea cîștiga existența? Va deveni și el „lucrător comercial”
sau, în cel mai fericit caz, patiser, covrigar, chelner sezonier pe
Litoral, gata să pună ciorba în poala clientului de atîta înde-
mînare.

O persoană cu puțin spirit de observație nu se poate să nu
bage de seamă slaba calificare în cele mai simple meserii. După

cum se vede cu ochiul liber că mulți oameni trec prin numeroase
îndeletniciri fără a se pricepe la niciuna. Aceasta se numește, cu un
termen elegant, „mobilitate profesională”. Adică omul să fie azi
portar, mîine făcător de pizza, poimîine șofer la Uber, peste o lună
plimbător de cîini cu ora, fără să-i placă de fapt nici porțile, nici
pizza, nici condusul mașinii, iar de canide să-l ferească Dumnezeu.
Exemplul nu l-am dat la întîmplare – cunosc o persoană care a
practicat aceste ocupații, că meserii nu cred că se pot numi. Poate
părea amuzant, dar oamenii aceștia au și ei un suflet, au sau ar
trebui să aibă un anumit prestigiu în fața propriilor ochi și a familiei
lor. Ne putem închipui că nu e tocmai ușor unui ins, oricît de
nesimțit ar fi, să spună părinților sau copiilor, dacă-i are, că nu e
bun de nimic. Că lucrează la o„firmă de pază”sau îngrijește căței cu
stăpînii prea ocupați (cu ce ?).

Revenind la învățămîntul superior, și anume la cel care, în
principiu, ar trebui să producă (și) formatori ai altor promoții,
observăm că el, ca orice băț, are două capete: la unul sînt locurile
la buget pe care societatea nu și le poate permite și la celălalt
diminuarea numărului de profesori și calitatea lor tot mai proastă,
observabilă în notele de la examenele pe care cadrele didactice
sînt obligate să le susțină. Notele ca notele, niște cifre pe hîrtie,
dar calificarea precară se vede în activitatea lor. Cu consecința
evidentă că elevii unor profesori nepregătiți vor deveni, în timp
relativ scurt, alți profesori și mai nepregătiți sau/și dispuși să fugă
din sistem la salvatoarea vînzare de lenjerie mai mult sau mai
puțin intimă.

În învățămîntul artistic e și mai rău. Stocurile de absolvenți
nefolosiți/nefolositori sînt uriașe. Actrițele care în loc să joace
Antigona rup bilete (puține) la intrare sînt multe. Se poate spune
că așa este normal, selecția să fie dură și dintr-un cîmp cît mai
vast. Este un punct de vedere plauzibil. Dar societatea, adică noi
toți, am școlit pe banii noștri, pe locuri bugetare, potențiale
Antigone, nu sigure rupătoare de bilete, nici recuzitere cu studii
și cabiniere care au citit Cehov.

Sînt atîtea întrebări despre învățămînt care încep cu „ce” și
„cum”la care nu se întrevede niciun răspuns, încît te apucă groa-
za, monșer, groaza ! Iar cei care ar trebui să găsească răspunsuri
par cel mai puțin calificați să le ofere fiind, inevitabil, ei înșiși
roadele aceluiași sistem. Admit că degradarea învățămîntului
este veche și a fost practicată în decenii de comunism, ca o
contraselecție programată să distrugă orice valori și să egalizeze
totul - valori și non-valori - în numele democrației. Dar, după
căderea vechiului regim, în 33 de ani de la pretinsa lui răsturnare,
nu se produce exact același lucru și tot în numele democrației și
al corectitudinii? Al„egalității de șanse”? Iar această contraselecție
nu este tot pe banii (mulți) ai societății în întregul ei?

Nu avem destui cetățeni cu studii superioare, cîți avem nu-i
folosim și ne costă scump, cît nu merită. Iar ce și cum se poate
face ca să ieșim din marasm, ca să nu folosesc alt substantiv,
rămîne tot la îndemîna unora care, dacă știau să-și facă un rost, nu
ajungeau acolo unde sînt, ca învîrtiți și politruci. Ce, cum, cine?
Pentru răspuns nu avem decît să ne adresăm doctorului Anton
Pavlovici: - Dacă am ști, dacă-am ști…
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Dac[ am §ti…
HoriA GârbeA
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Gheorghe
Grigurcu

Plictisul aidoma unui fum înecăcios,
într-un spațiu închis. Infinitul nu plicti-
sește.

� � �

Odinioară te plictiseau lucrurile pe care
le puteai dobândi în chip obișnuit. Acum
încep a te plictisi lucrurile intangibile.

� � �

Politeismul: o mitologie a indulgenței.
Cu cât sunt mai mulți, cu atât par mai per-
meabili zeii la slăbiciunile noastre.

� � �

„Despre natural în artă. Absolut, el
este imposibil. Pentru că realul este impo-
sibil (prost-gust, vulgaritate, inadecvare în
raport cu exigența profundă a omului).
Iată de ce creația umană, inspirată de
lume, sfârșește întotdeauna prin a se
întoarce împotriva lumii. Romanele foile-
ton sunt proaste pentru că în cea mai
mare parte a lor sunt adevărate (fie că
realitatea li s-a conformat, fie că lumea
este convențională). Arta și artistul refac
lumea, dar întotdeauna cu un gând
ascuns de protest” (Camus).

� � �

Arzi în adâncul clipelor ce-ți refuză
dăruirea, părând reci, fără viață. Cele fier-
binți, patetice, te lasă, în chip paradoxal,
intact.

� � �

Arta: produs al unei suferințe de
diverse tipuri, care nu o dată se pierde în
textura creației, devenind incognoscibilă,
ori, dimpotrivă, celebră în mutația sa.

� � �

Supunerea la timp. Scăpare iluzorie.
Sclavii care deveneau stăpâni o zi pe an.

� � �

Unor oameni „din popor” le place
câteodată să afecteze prostia, s-o poarte
ca pe o mască a istețimii. Dincolo de glu-

mă și joc, e posibil să vedem aici reziduul
unor superstiții: obrăzarul precum un
sacrificiu aparent al identității.

� � �

„Filosofiile de stânga. «Vinovatul
aproape perfect» este omul alb, adică
occidentalul acuzat că a colonizat întrea-
ga lume, că a robit semeni de-ai lui, mai
ales africani, este acea persoană vinovată
de tot ce nu merge bine pe această pla-
netă: încălzirea globală, nedreptatea, ine-
galitățile. Acum ne dăm seama că lucrurile
sunt mai complexe de atât. Dacă este
adevărat că opt state din Occident au fost
imperialiste și colonialiste, restul Europei a
fost colonizat - România o știe atât de
bine, doar s-a aflat sub dominație oto-
mană, rusă, iar istoria lumii nu poate fi
redusă la colonialism, sclavie și antiim-
perialism” (Pascal Bruckner).

� � �

Magia morții: suferință crudă, aptă a
alterna cu reversul său impresionant, o
speranță pe măsură.

� � �

Negațiile datorită cărora ne conser-
văm posibilitatea unei afirmații tot mai
rezistente prin „decojire”, prin renunțarea
ei la straturile perisabile. Cu cât e încon-
jurată de mai multe negații, cu atât o
propoziție poate fi mai demnă de încre-
dere (v. John Stuart Mill).

� � �

O credință autentică nu e posibilă fără
momentele de intimitate cu Dumnezeu.
Ipostazele Sale de-o incomensurabilă
grandoare sunt date la o parte pentru o
relație imediată, cald emoțională, un soi
de transportată familiaritate cu Ființa
ființelor. „A-L adora pe Dumnezeu nu are
nici un sens acolo unde nu există prie-
tenie – adică schimburi interioare – cu

Dumnezeu: adorația nu este decât expre-
sia unei pofte sau a unei temeri servile: e
idolatrie. Căci cuvântul a adora nu implică
a priori reciprocitate care este semnul
esențial al prieteniei” (Gustave Thibon).

� � �

Lucruri degajând melancolia stenică a
limitelor elementare.

� � �

Solitudinea poate fi la un moment dat
sociabilă, sociabilitatea poate avea epi-
soade ale solitudinii. Nu importă aparen-
ța, ci, sub ambalajul acesteia, o predes-
tinare.

� � �

Autor structural dificil cum un cactus.

� � �

„De multe secole, conștiința teologică
a construit imaginea unui univers imobil.
Cine ar putea să conteste că, până și astăzi,
majoritatea celor religioși, și nu doar creș-
tini, se simt, ca urmare a sensibilităților lor,
cel mai la adăpost în mediul înțelegerii
preștiințifice a lumii naturale? Teologia s-a
îndepărtat doar lent, și adesea cu reti-
cență, de vechile imagini ale universului
static în care s-au născut tradițiile noastre
de credință. Chiar dacă mulți creștini, prin-
tre care și papi, au admis valabilitatea
biologiei evoluționiste și a cosmologiei
științifice, viața noastră spirituală rămâne
ancorată de idealul atemporalității impri-
mate în suflet mult înainte de apariția
ființei moderne” (John F. Haught).

� � �

Senecute. Atât de relativ e succesul,
încât nu numai atenția semenilor, ci și
propria conștiință îl șterge fără dificultate.
Nu și insuccesul.

� � �

Atenție: nu poți descoperi ceea ce se
descoperă de la sine.

„Text comparabil cu un alcool tare”
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� � �

Pe latura sa frivolă, societatea actuală
e tot mai neofilă, pe latura sa gravă e tot
mai interogativă. Dichisul declinului.

� � �

„Această oscilare dintre prezență și
absență, această existență în hârjoană la
marginile lumii palpabile reprezintă esen-
ța semnificației culturale a culorii albastre.
La urma urmei, cum să te uiți la cerul sau la
orizontul albastru și să nu te lași purtat de
fantezii despre ce se află dincolo de ele?
«Așa cum urmărim cu plăcere un obiect
agreabil care se îndepărtează de noi în
zbor», scria Goethe, «la fel ne dăm în vânt
să contemplăm albastrul, nu pentru că vine
spre noi, ci pentru că ne atrage în urmărirea
lui». Contemplarea albastrului înseamnă să
te lași atras într-o călătorie optică de aici
acolo, dintr-o lume într-alta. Chiar și simpla
pronunție a cuvântului blue înseamnă să
pui la cale o asemenea călătorie, din cerul
gurii, odată ce se negociază micul prag
consonantic dintre «b» și «l», cuvântul
dispare în depărtări” (James Fox).

� � �

Visuri sonore, decorative aidoma unor
cascade, visuri discrete aidoma unor
stropi de ploaie autumnală.

� � �

Impaciența sfârșitului. Dezumflarea e
substituită prin implozie.

� � �

Urbea în care nu mai locuiești de
multă vreme, aidoma unei femei de care
ai divorțat. Fie că răsucești lucrurile pe o
parte ori pe alta, un regret.

� � �

Senectutea scriptorului. Sterilitatea, o
stare prin forța lucrurilor oarecum accep-
tabilă, pierderea criteriului autocritic, un
dezastru.

� � �

„«Se uită la mine cu ochii lui nevinovați
și frumoși. Îmi cere să-l scot la plimbare,
dar nu am curaj. Am putea fi arestați», spu-
ne Macsa, o femeie de origine iraniană,
care are un cățel. Ea face referire la un nou
val de arestări în rândul proprietarilor de
animale de companie și confiscări ale
animalelor în Teheran, capitala Iranului,
relatează BBC. Poliția iraniană a anunțat
recent că plimbarea câinilor în parcuri este
considerată o infracțiune. (… ) În același
timp, Parlamentul ar putea aproba în
curând un proiect de lege privind protec-
ția drepturilor publicului împotriva ani-
malelor, care ar restricționa deținerea
acestora în general” (Click, 2022).

� � �

Uneori un gând ivindu-se spontan
cum o mișcare a trupului, cum un gest,
cum o tresărire fără intervenția voinței. Un
efect fără cauză?

� � �

Cine a spus că pictura lui Vermeer,
Femeia cu cercel de perlă, devine replica
„democratică” a Monei Lisa?

� � �

Și totuși cât de relativă comunicarea
naturală dintre scriptorul și omul întruniți
în aceeași ființă! Mai curând – să recu-
noaștem – un raport concurențial.

� � �

„Misiunea supremă a artei constă (…)
din a ne vindeca de durerile convulsive pe
care ni le pricinuiesc actele noastre vo-
luntare” (Nietzsche).

� � �

Trupul: anexă a umbrei sale.
� � �

„Elita europeană se ține an de an tot
mai nesigur pe picioare. În majoritatea
cazurilor este vorba de oameni care «s-au
făcut» în mod excesiv, a căror excelență,
lipsită de spontaneitate, este ceva elaborat.
(…) Meritul lor personal se reduce prea
adesea la aceea că știu să poarte un costum
de gata de parcă ar fi făcut la comandă…
Dar între Franța lui Pascal și Franța lui
Mauriac este o deosebire la fel de mare ca
între La maja desnuda și La maja vestida.
Comparați unicitatea personalităților din
epoca lui Verlaine cu intelectualii de astăzi,
când aproape toți sunt de înlocuit. La fel
stau lucrurile și în alte literaturi. (…) Pe un
asemenea fundament decăzut crește rolul
rușinos al impresariatului… literatura, eli-
minată din spiritul individual, încape pe
mâna unor elemente extraspirituale, so-
ciale. Premii. Concursuri. Academii. Uniuni
profesionale. Editori. Presa. Politica. Cultura.
Ambasadele. Congresele. Trebuie organizat
și, odată organizat, silit să funcționeze –
funcționarea și organizarea au devenit
lipitorile care sug acest sânge anemiat”
(Witold Gombrowicz).

� � �

N-am putea vorbi lesne de un autor
integral„împlinit”, întrucât ar trebui să aibă
o identitate geometrică precum un cerc,
o sferă. De fapt creația cunoaște asimetrii,
un relief. La fel Destinul autorului său.
Recepția îi poate idealiza conturul sau,
dimpotrivă, îl poate desfigura.

� � �

Vis nocturn. Nici urmă de sens, doar o
buluceală de indivizi ca atunci când se dau
mărfuri pe gratis.

� � �

„Cea mai bună metodă de-a răsturna
un guvern, este să-i devii membru”
(Talleyrand).

� � �

Despre Botticelli, în Nașterea lui Venus:
„Este primul care a îndrăznit, după ce a
pictat-o pe Sfânta Fecioară, să o picteze pe
Venus, aproape la fel de castă și de dulce”
(Emile Bertaux).

� � �

Text comparabil cu un alcool tare.
Parcurgându-l, în scurt timp începi a simți
un vertij. Invitație și refuz, în amestec
indiscernabil.

� � �

Renunți la un avantaj posibil, prefe-
rând a-ți exprima cu franchețe opinia. A.E.:
„Dar nu dobândești astfel, colega, un
avantaj în plan superior?”.

� � �

„Misterul artei este că totul sună bine
atunci când totul este fals” (Yves Navarre).

� � �

„Musonii care au lovit mai multe zone
din India au făcut să plouă cu pește din cer!
Statul Telangana, situat în sudul Indiei, s-a
confruntat cu ploi abundente în ultimele
săptămâni, ceea ce a dus la emiterea unei
alerte roșii pentru 12 districte timp de cinci
zile. Inundațiile grave au lovit milioane de
oameni. (…) Interesant este că peștii erau
încă vii! Localnicii s-au înghesuit cu ligheane
ca să îi adune de pe jos. Acest fenomen rar,
cunoscut sub numele de «ploaia anima-
lelor», apare atunci când animalele mici
sunt transportate sub formă de trombe de
apă, în timpul furtunilor. Nu numai peștii,
ci și alte vietăți acvatice precum crabii și
broaștele pot fi, de asemenea, supuse
acestui fenomen”(Click, 2022).

� � �

Senectutea, inclusiv un tip de „este-
tizare” a existențialului, tot mai multe
lucruri, mișcări, opinii, relații etc. căzând în
domeniul gratuității.

� � �

Scriptor. Își atribuie propriile sale
trăsături unui Celuilalt și trăsăturile unui
Celălalt și le atribuie propriei persoane.

� � �

Autori care nu înfloresc asemenea
unor plante din material plastic, autori
care înfloresc, dar nu dau rod.

� � �

Senectute. Dureroasa presiune a lumii
asupra ființei nu se reduce, dar e depășită
de presiunea pe care ființa o exercită
asupra sa.
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� � �

noaptea care se lasă
lui Dragoș-Gabriel Zisopol

nu te apropia prea mult de apă, fiul meu
- de ce?

ți se vor uda aripile și,
înmuiate, grele, te vor trage în jos
- am să le trag eu în sus!
care aripi?
de unde?
cum
îmi vor crește?

cu ceară le voi lipi pană cu pană le voi lega
cu sfoară topită în metal ușor și le voi fixa
cu bucăți din lemn de tei petrecute-ntre ele
cu șindrilă și sârmă
pene mai mari pene mai mici
aripi legate de brațele tale
să-ntinzi și să zbori

nu te apropia prea mult de soare, fiul meu
- de ce?

dogorăște înmoaie ceara aprinde aripile
- aerul le va-ntări!
beznă e în palat
în Labirint
tu
tată viclean

noi surorile lui Ikaros ne temem de noaptea
soarelui fratele nostru orbit de lumină
nu mai vede nimic urcând tot urcând
cum focul luminii preschimbă în beznă
aerul unde ceara încinsă se scurge topită
în jos aripile cad haotic azvârlite de brațe

în sus
mai în sus

și mai în sus

marea lui Ikaros
noaptea care se lasă

dimineață la Efes
nălucii de la 15 ani

ce începe cu tine?
marea începe cu tine
când gleznele tale de ivoriu
începe să le scalde marea

cerul începe cu tine
când pieptul gol îți tresaltă
începe valul să îl ude
începe să îl joace marea

abisul începe cu tine
când fugi ocolindu-mi privirea
când apă se face sărutul
când apă izbește-ncordarea
brațelor...

sirenă fugit-ai, au oare
năluca buzelor arse
preschimbă-n fuioare o boare
plutind aburindă spre zare?

ce începe cu tine?
uitarea începe cu tine
sfârșitul începe cu tine
iubirea începe cu marea

� � �

„Țitera este un atribut al Terpsihorei,
muza dansului, care traduce în gesturi
sunetele instrumentului pentru a exprima
aceleași emoții. (…) Mai este de ase-
menea, prin însăși structura sa, un simbol
al universului; coardele sale corespund
nivelurilor lumii, cutia sa închisă într-o
parte și deschisă într-alta, precum cara-
pacea țestoasei, reprezintă o legătură
între pământ și cer, ca și zborul păsării sau
răpirea muzicii. Țitera simbolizează cântul
universului. Ar corespunde cu cosmologia
pitagoriciană” (Jean Chevalier, Alain
Gheerbrant).

� � �

Batmofobie: teama de scări și rampe.
� � �

Scriptor. Emoții ce s-au identificat cu
cele ale cuvântului și altele neverbalizate,
menite a rămâne aidoma pruncilor nebo-
tezați în limb.

� � �

De la o vreme reții mai mult ceea ce
oamenii vor să-ți ascundă decât ceea ce
vor să-ți înfățișeze.

� � �

„Doza drogului care duce la euforie
poate fi minimă, dacă dispoziția este
suficientă. (…) Dispoziția care duce la
extaz poate să devină atât de puternică,
încât este suficientă numai o anumită
atitudine, iar drogul devine chiar inutil.
Este o situație rezervată în special ascezei;
relația ei strânsă cu extazul este cunos-
cută de când lumea. La abstinență, veghe
și post se adaugă solitudinea, care dăru-
iește întotdeauna forță și artistului și
savantului. Potopul de imagini din Tebai-
da; televiziuni care nu depind de droguri
și cu atât mai puțin de aparate. Filosoful,
artistul în formă bună cunosc aceste faze,
în care îi invadează o lumină nouă. Uni-
versul începe să le vorbească și să răs-
pundă spiritului cu un nou izvor de forță”
(Ernst Jünger).

� � �

Scriptor. Text care i-a reușit„din prima”,
care așadar nu-i dă bătăi de cap. Așter-
nându-l, se simte aidoma unui școlar care
a chiulit de la ore.

� � �

Senectute. Scadența se apropie vă-
zând cu ochii. Marea primejdie nu e acum
să detești lumea, ci s-o iubești ca mai
înainte.

Liviu
Franga

� � �
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Ajuns nicăieri

Ce a mai rămas necompromis? Aflat cum e pururea în
neodihnă. Să lase naibii rătăcirea! Că
i se închid în nas ocaziile de a se mai reabilita în fața
propriilor ochi. Fiindcă, altfel,
nimeni nu mai are nevoie de el – ce a avut de spus, a spus,
„adio, și un praz verde”, cum aude. A pierdut șirul
ghinioanelor, nu știe ce mai caută pe aici. E
conștient că se repetă la nesfârșit și
asta îl căpiază, cui îi folosește? Pune în continuare
întrebări la care, însă, nu se mai
obosește să răspundă. Ce o fi, o fi! A făcut pași înapoi,
s-a dat la o parte, s-a lăsat călcat în picioare –
și? Unde a ajuns? Nicăieri. E chinuit și în vis în ultimul
hal. Singura bucurie e că se trezește din somn
și uită. Ar putea să-și piardă în orice
clipă mințile. Atât i-a mai rămas? Își e propriul pericol...
Îi miroase a mucegăit. Își astupă urechile cu
mâinile: abia așteaptă să se verse iar căldarea din spatele
ochilor, să se mai echilibreze...

Stă imobil și mut pe o bancă, în gol,
urmărește valurile vremii. Pe când pleacă ziua spre seară.
Simte căpetenii prezente pe aici, ce
vor? Își imaginează că vor să-l ducă la biserică – să
i se citească.

LLiivviiuu
IIooaann  
SSttooiicciiuu
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Damnatio memoriae?

mirceA mutHu

Dacă opera istoricului Proco -
pius rămîne ilustrativă pentru
spiritul bizantin prin dualis-

mul său continuativ în praxisul politic al
Imperiului sau în personalitatea duală a
lui Psellos, este la fel de adevărat că veni -
nul fostului consilier juridic al lui Belizarie
stîrnește și asăzi justificate suspiciuni.
Această „ultimă rază viguroasă a unui cla-
sicism obosit” (Salvatore Impelizzeri) des -
cinde probabil din magisteriul divinului
Tucidide, fiind însă  apropiată mai degra -
bă de Xenofon prin expresia hotărît păr-
tinitoare dintr- parte sau alta. Imaginile
sunt acide, fixate de altfel cu o mare sigu-
ranță a condeiului. De pildă, împărăteasa
Teodora „avea o înfățișare plăcută și fru-
moasă, statura măruntă și fața cam palidă,
dar nu prea mult și o privire întotdeauna
sălbatică și pătrunzătoare”, în timp ce Iusti- 
nian era „cu fața rotundă, bine făcut și cu
obrajii îmbujorați, chiar după ce ajuna
două zile de-a rîndul.” Hieratica mască a
basileului e smulsă cu plăcere aproape
sadică într-o narațiune caracterizată prin
alegrețe și de maximă concentrare a ex-
presiei. Corosivitatea acesteia stă în per-
manență la superlativ dezvăluind – cu
nuanțe pe care greaca manuscriptelor o
relevă – psihologia aristocratului vexat de
politica, mai ales internă, a cuplului impe-
rial. În rea litate, cu toate informațiile pre -
țioase, referitoare la prima vîrstă de aur a
Imperiului Bizantin - pe care le reîntîlnim
de altfel și în Războaiele sau în Despre
zidiri, Istoria aceluiași Procopiu rămîne o
admirabilă țesătură epică, poate ultimul
roman de factură antică: „...Dacă va trece
mult timp și va slăbi amintirea lor”,  (a lui
Iustinian și a Teodorei – nota ns.), presimte
autorul, „mă tem să nu dobîndesc faimă
de scriitor și să fiu rînduit printre făuritorii
de tragedii”. Într-adevăr, documentul lasă
loc și ficțiunii deși conturele epocii sunt,
în mare parte, exacte. Într-un pasaj ce
amin tește despre lupta lui Xerxes cu va -
lurile, relatată fabulativ îmcă de către

Herodot, Iustinian – subsumat unei auten -
tice viziuni epice – „îngrămădea stînci
peste stînci, pornind de la țărm, și mergea
cu încăpățînare înainte luptînd cu tala zu -
rile și luîndu-se la întrecere cu tăria adîn-
curilor...”. Nimic mitic sau legendar exa  ge- 
rîndu-se doar realismul funcțional al po -

vestiri prin atacul repetat ad personam. 
În acest mod mod trebuie înțeles demo -
nismul lui Iustinian și al Teodorei, acesta
oferind, aproape integral, măsura ficțiunii
și a romanescului avant la lettre. Atitu di -
nea față de divinitatea creștină este ne-
hotărîtă, autorul sprijinindu-se pe tradiția
culturii antice fundamentată pe concep-
tul de rațiune chiar dacă nu folosește  ra-
porturile cauzale pe care s-au clădit Isto- 
 riile lui Tucidide bunăoară. Fără îndoială
că Istoria secretă îi aparține lui Procopius,
lucru demonstrat de unitatea stilistică a
întregii opere și aceasta în po fida părerii
lui Nicolae Iorga, care se îndoia de pater-
nitatea acesteia, amendînd-o îndreptățit
de părtinire și falsificare în baza postula -
tului că „numai ce este fals pre tinde să fie
acceptat de la bun început ca autentic” (în
Literatura bizantină, sensurile, diviziu-
nile, însemnătatea ei în Literatura Bi -
zan țului, Univers, 1971). Societatea bizan- 
tină a fost matrice a unui stil diversificat
pe epoci și domenii de creații. Roma nul lui
Procopiu din Cesareea prelungește de
pildă realismul incisiv al pro zei antice fără
a reuși totuși să tragă cu cărbunele peste
realizările lui Iustinian  care au rămas în is-
torie. Oricum, scrierile acestuia au con-
tribuit la consolidarea părerii – moștenită
cum observa Iorga,  începînd cu ”lumi-
natul secol al XVIII-lea” – despre Bizannțul
depravării și al crimelor dar care a știut to-
tuși să viețuiască un mileniu.

Ediția bilingvă a lui H. Mihăescu ca
model de rigoare științifică și îngrijire
grafică ne restituie un text plin de viață,
important în primul rînd pentru studiul
mentalității unei clase aristocratice din
epoca vizată. Utilizînd roadele criticii con-
jecturale versiunea românească, amplifi-
cată prin comentariile de la subsol, ne
apro pie de atmosfera de comedie tragică,
atît de caracteristică, în ultima analiză,
apogeului oricărei civilizații.

� � �
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Lansare Neuma
la Bra§ov

Două volume de poezie apărute recent la Editura
Neuma au avut o frumoasă lansare la Biblioteca
Județeană „George Barițiu” din Brașov în ziua de

14 octombrie 2022. Un public numeros s-a bucurat de
eveniment, apreciind titlurile La cules de flori și oase de
Cătălina Hașotti și Taina în care locuiesc de Carmen Tania
Grigore. Volumele au fost prezentate de alte două autoare
Neuma și colaboratoare permanante ale revistei: Evelyne
Maria Croitoru și Rodica Bretin, care a și moderat întîlnirea.
Discuțiile în jurul cărților prezentate au culminat cu se-
siunea de autografe la care protagonistele au primit meri-
tate buchete de flori.

Filiala Brașov a Uniunii Scriitorilor din România, în parteneriat
cu Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" și cu asociația
culturală Libris, cu sprijinul Coresi Business Park, a organi zat

ediția a doua a Festivalului Limba Română. În cadrul acestui festival,
joi, 20 octombrie 2022, la sediul Academiei Forțelor Aeriene, au avut
loc dezbaterile în cadrul colocviului "Limbă și ideologie". Au luat
cuvântul Adrian Lesenciuc, președintele Filialei Brașov a USR, care a
organizat și moderat evenimentul, scriitorii Varujan Vosganian,
Nicolae Prelipceanu, Horia Gârbea, Vasile Spiridon, Mircea Moț,
Florin Șindrilaru, Luminita Cornea, Magda Mirea și Gabriela Gîrma -
cea. Au participat scriitori brașoveni și un numeros public stu- 
dențesc, cadre didactice ale Academiei gazdă. Atît comunicările
scriitorilor invitați cît și momentele de dialog informal au avut loc
într-o atmosferă plăcută și amicală, favorizată de complemen -
taritatea punctelor de vedere exprimate de participanți. 

Festivalul 
„Limba Român[”, 
edi\ia a doua, la Bra§ov

� � �

� � �
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Luni, 3 octombrie 2022, la sediul Filialei Cluj a Uniunii Scrii -
torilor din România a avut loc un eveniment special, sem-
nificativ pentru Editura Neuma. Au fost lansate în prezența

unui public numeros și avizat, compus mai ales din scriitori din
Cluj, dar și din alte orașe ale Transilvaniei, opt volume recente
apărute la această editură.

Mulțumim doamnei Irina Petraș, președinta Filialei Cluj-
Napoca a Uniunii Scriitorilor din România, o amfitrioană impeca-
bilă ca întodeauna, pentru că a fost moderatoarea evenimen tului.
Calde mulțumiri se cuvin și colegilor din filială care au participat
la lansarea colectivă. Au prezentat volumele lor scriitorii: 

� Oana Boc Șeherezada, poezie, 
� Evelyne Croitoru Caligrafia destinului, poezie, 
� Horia Gârbea Ultima iubire a lui Cezar, teatru, 
� Andrea H. Hedeș Cei care dansează, eseuri, 
� Menuț Maximinian Puterea secretă a cărților, critică, 
� Romulus Moldovan Pe malurile Acheronului, poezie 
� Maria Pal Cealaltă față a umbrei, poezie.
Despre toate volumele au vorbit Andrea H. Hedeș, directoarea

editurii Neuma și Horia Gârbea. Poeții au oferit un substanțial
recital liric și toți autorii au avut o sesiune susținută de autografe. 

Pentru editura Neuma și autorii săi a fost o zi memorabilă sub
semnul succesului și prieteniei. 

Opt volume Neuma lansate 
la Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor

� � �
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ce reprezintă pentru dumneavoastră cuvintele „istorie“,
„românia“, „limba română“ şi „poporul român“? 

Sunt cuvinte care trasează originea noastră ca entitate edifi -
catoare în dimensiunea spațio-temporală. Ființa noastră spiri- 
tuală, poporul român, este o coordonată nedisociabilă și unitară
în spectrul aspectului lingvistic, ambele elemente pur tând ma -
tricea creatoare a timpului istoric, în care își desfă șoară exis tența
de mii de ani. Această ecuație poartă numele de România. Este
conexiunea care ne definește perfect.

trăiți de peste 20 de ani în spania, la madrid. cum sunt
actualmente românii din spațiul hispanic și din afara
granițelor țării? ce vă place cel mai mult în spania?

Românii sunt o specie unică în lume: se adaptează la orice,
învață repede, se integrează eficient. Înăuntrul sau în afara
granițelor României, unii se simt înstrăinați de locurile natale, iar
acest sentiment de alienare persistă în timp. Românul nu se
vindecă decât în țara lui, cu obiceiurile lui, cu întregul din care își
trage seva. Când nu îl are lângă sau cu el, îl evocă, încearcă să îl
recreeze cumva: ba prin tradiții, prin obiceiuri culinare, prin
activități etc. Emigrarea, fie ea temporară sau nedefinită nu
înseamnă altceva decât un fel amator, mediocru și aproape
livresc, deliberat sau inconștient ales de a-ți trăi viața. 

Desigur, în tot acest amalgam, există și specimene care detestă
România din motive pur subiective: politica, ura față de aproape
și dragostea pentru dușman, cum spunea Grigore Vieru. Aceștia

sunt eternii inadaptați, cei care nu se suportă nici pe ei și care se
vând pentru orice/oricine care le aduce profit imediat; pe când
ideea de țară ar trebui să fie intangibilă, tabu, sfântă. Alții au crezut
și au suferit pentru ea din pușcăriile comuniste, și-au dat viața în
războaie să o apere, au sfidat o lume întreagă de pe meterezele
simțului onoarei, al curajului și al unității ca să îi păstreze libertatea.

Spania este un loc paradisiac din parcursul neoprit, deo -
camdată, al refugiului nostru; admir la spanioli pasiunea pentru
cultură, sport, modul de a-și trăi viața, faptul că integrează
excelent națiile care îi calcă teritoriile. Spaniolul este calm și te
ajută când nevoia ți-o cere. Te fac să te simți ca acasă... Le datorăm
acești ani ai suportabilității propriei alegeri.

din 2019, realizați emisiunea culturală  „destin românesc”
la radio tv unirea din viena și conduceți revista de lite -
ratură „cuvânt românesc” (print și online). de ce v-ați
asumat dificila misiune de difuzare a culturii românești
peste hotare, de ce vă implicați  atât de mult pentru
românia?

Pasiune, respect, onoare. Acestea sunt ingredientele care
m-au motivat mereu să port întotdeauna în buzunarul interior
din stânga o inimă în plus pentru țara mea. O iubesc văzând ce
puțin au alții, o iubesc pentru că cei douăzeci și unu de ani
departe de ea mă fac să exist cu gândul la toată viața mea de
acolo, unde am cele mai frumoase amintiri, acolo unde m-am
format în toate aspectele. O iubesc pentru că tradițiile ei sunt
unice, pentru că spiritualitatea ei este atât de frumoasă, de veche.

„Atât prin radio, cât §i prin publica\iile culturale scrise §i
online, am posibilitatea de a crea un micro-univers românesc”

rHeA cristinA în dialog cu ovidiu constAntin cornilă

Ovidiu Constantin Cornilă este un scriitor-cercetator și un real amba sador al culturii
române. Poezie, proză literară, jurnalism radio, educație și învățamânt – toate sunt
sub semnul spiritului său viu și neliniștit, ce arde mocnit în flacăra cunoașterii.

Este președintele Uniunii “Lucian Blaga” a Scriitorilor și Artistilor Romani din Spania,
director al Revistei de Literatură Cuvânt românesc, editată la Madrid. Absolvent al Facultății
de Litere și Științe din Suceava, Secția română-engleză, și al Masteratului universitar de
profesorat pentru limba engleză, Universitatea Nebrija, Madrid, este, actualmente, profesor
doctorand la Universitatea Com plutense din Madrid.

Din 2014 și până în prezent, Ovidiu Constantin Cornilă realizează emisiuni de radio
culturale de succes în Viena și Madrid, la Radio TV Unirea, organizează în Spania numeroase
conferințe și colocvii culturale la instituții de prestigiu (precum Universitatea din Alcalá de
Henares) și se implică activ în celebrarea zilelor de naștere a marilor poeți și romancieri
naționali, prezentări și lansări de carte, cafenele literare, întâlniri cu poeți și prozatori,
expoziții de pictură, fotografie, sculptură, colaborări cu Ambasada României în Regatul
Spaniei, Institutul Cultural Român, cu diverse asociații culturale.

De asemenea, a publicat două volume de poezie și trei cărți de proză scurtă, opera sa
fiind pe larg prezentată în multe dintre revistele importante din țară, precum și în mass
media românești. I s-au decernat mai multe și multiple distincții în țară și în străinătate (Italia,
Israel, România, Austria, Republica Moldova, Spania). Este membru al Uniunii Scriitorilor de
Limba Română din Republica Moldova și al Uniunii Ziariștistilor Profesioniști din România
(UZPR).
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Este cel mai frumos vis al firii noastre. Atât prin radio, cât și prin
publicațiile culturale scrise și online, am posibilitatea de a crea un
micro-univers românesc pe care îl ofer cu prețuire tuturor nostal -
gicilor de România. 

Nu este deloc simplu de dus la capăt această misiune sau
apostolat, dacă doriți; ea implică eforturi constante, multă muncă,
voluntariat, piedici, uneori din partea celor apropiați. Dar, pe de
altă parte, aceste aspecte sunt normale, nu există desăvârșire fără
sacrificiu, iar momentul dinaintea fiecărei emisiuni sau apariției
fiecărei reviste este o victorie prin definiție. Promovarea radio -
fonică și în presă se înscrie, cred, în destinul fiecărui român, cu sau
fără carte, care are de trecut prin furcile caudine atunci când
dorește să își arate afectul pentru țară, pentru origini.

cum este percepută cultura română în spania și în europa
în anul 2022? cât de importantă este cultura româniei
pentru spania și cea a estului pentru europa? 

Cultura română are o direcție ascendentă de receptare în
Spania, cel puțin, dar și în Europa. Mulți emigranți își duc traiul în
țări precum Spania, Italia, Marea Britanie, Portugalia. Există nenu -
mărate evenimente de promovare a valorilor naționale organizate
cu sprijinul Institutelor Culturale Române din aceste țări, al Amba -
sadelor, Lectoratelor de limbă română de la marile univer sități
europene. La aceasta, se adaugă universul asociativ, im por-  tant
contribuient la promovarea dinspre România spre Europa a
românității, dar și invers. În felul ei, globalizarea are și un punct
pozitiv, deoarece, prin medii sociale favorabile, etniile din toată
lumea se interpenetrează în cel mai benefic mod posibil, iar acesta
este un mare avantaj.  

În Spania, în special, nativii sunt fascinați de cultura României
în diversele ei aspecte: folclor, gastronomie, istorie, artă grafică,
literatură, sculptură și multe altele. Nu de puține ori se întreprind
evenimente româno-spaniole, cu o deschidere amplă asupra
diverselor direcții de interes propuse, având ca rezultat și efect
imediat continuitatea, ceea ce, de fapt, interesează.

care sunt frustrările, motivaţiile şi forţa de izbândă a
românilor în diaspora? 

În primul rând, obsesia celor departe de casă este, evident,
reîntoarcerea. Unii riscă să se readapteze, însă, mare parte din ei
se reîntorc. Eu cred că este vorba despre un conflict interior
generat de diferența de mentalitate dintre România și Spania.
Românul se simte bine acolo unde i se acordă o șansă, unde nu
este umilit și mințit. Preferă să își înghită dorul decât să se
lamenteze în fiecare zi în propria țară. Spania este asemenea
insulei lotusului, unde unii dintre partenerii lui Ulise au rămas
prizonieri pentru totdeauna... 

În ceea ce privește motivațiile, ei bine, banul reprezintă cea
mai profundă forță de voință. Într-un anumit fel, mi se pare logic,
siguranța zilei de mâine a fost, este și va rămâne o constantă sine
qua non a alegerii traiului, a vieții în sine. Reușita în timp se
măsoară prin grosimea portofelului, nicidecum prin calitatea
existenței; aceasta este numai un efect. Scopul scuză mijloacele,
iar românul nu este o excepție de la regulă. Fără îndoială, dacă ne
ridicăm privirea de pe instinctul de supraviețuire, ca o contra -
zicere a ceea ce am afirmat până acum, nu călătoria, ci modul în
care ea s-a făcut contează, cel puțin, așa afirma Hemingway. Așa
ar trebui să fie logic și natural.

Românul poate atinge o izbândă personală, manifestată de
învingători discret sau cu epatarea prin ultimele modele de

BMW la poarta unei case sărace, unde doi părinți au rămas
singuri...

În ceea ce mă privește, voi rămâne cu fraza: Românie, am
plecat departe ca să te pot iubi!

se estimează că în ultimii 20 de ani românii au venit în
spania în 3 valuri succesive și există deja două generații
de familii stabilite în spațiul iberic. ce tip de intelectual/
scriitor român s-a creat în spania în această perioadă de
timp?

Unul care a învățat din propria experiență a vieții. Fie că a ales
să lucreze într-un institut de cercetare, ori ca profesor, inginer,
intelectualul român în formatul lui de pictor, sculptor, scriitor, artist
grafic, regizor etc și-a cunoscut propriile muze. Nu toți au avut
norocul să înceapă în branșa unde au fost pregătiți, ca urmare,
viața este primul profesor, ghid, inspirație, și, de ce nu, viitor. 

Dacă încercăm să facem o constatare asupra marilor capo -
dopere culturale ale umanității, ele au fost create în compania
celor mai dezagreabile și aventuroase întâmplări. Din foamea,
dezamăgire, singurătate, umilință, promiscuitate am învățat toți
cei ce am mâncat pâine străină. Între zbaterea mecanică a fiecărei
zile, am acordat timp fanteziei, un refugiu inechivoc și nealterat al
sufletului. Nu știu dacă acest proces evolutiv al interiorului creativ
este cu mult diferit de cel unde am dorit  să ne aflăm. Poate că,
până la urmă, este o chestiune de alegere și nu de destin. Omul se
adaptează și creează oriunde, universul unde arta se înfiripă este
unul universal, al tuturora, devine o Antarctică umană.

care este, în prezent, statutul intelectualului român în
spania în special și în europa în general? românul/
intelectualul român este/începe să fie prezent pe scena
socială şi/sau politică a spaniei? 

Statutul omului de cultură este cel la care se așteaptă cel mai
puțin: continua vâslire contra curent, inepțiile sociale din partea
organelor publice și supraviețuirea uneori zdrobitoare în fața
propriei conștiințe. Nu putem fi nici în Spania, nici în Europa mai
mult decât au fost exponenții din perioada de aur a culturii
românești. Într-o rapidă privire retrospectivă, Cioran, Eliade, Blaga,
Ionescu, Ciorănescu, Uscătescu, Lovinescu au subzistat pe ascuns
în grupurile lor elitiste și în afara granițelor țării. Știm motivul:
teroarea roșie. 

Astăzi, formula încadrării într-un cotidian decent are ele -
mentele din compoziție schimbate, însă rezultatul este cam
același: ignoranța și mediocritatea mustesc peste tot fără nicio
jenă, în timp ce omul abil, cult, cu bun-simț, trebuie să se resem -
neze. De ce? Pentru că lumea lui este una a respectului, a neapar-  
te nenței politice, a toleranței, a valorii. El este împins grosolan în
afara granițelor culturale de către culturnicii de la putere, sau de
puterea însăși. Peste tot în lume, nu numai în bătrânul continent,
condiția intelectualilor este una de retragere din fața gloatei de
făcători de cultură la normă. Își organizează evenimente modeste,
la care participă un număr rușinos de mic de indivizi cu materie
cenușie de calitate. Se fac promisiuni, se rememorează timpurile
de altădată, în timp ce proiectele de viitor mărșăluiesc la relanti,
pe un drum nesigur. Aceasta este condiția intelectualului de
astăzi.

Politica a fost mai mereu o sursă viabilă de afirmare, de
autopromovare. Cei care au îmbrățișat-o au devenit aplaudacii
rechinilor care le finanțează cărțile sau cărțuliile, proiectele, în
genere. Însă, repet: orice se poate folosi în calitate de treaptă, se
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folosește cu scop, și prin orice mijloc. În marea ei majoritate,
lumea este machiavelică...

ce atitudine a caracterizat majoritatea intelectualilor
români din spania după 1989? la ce tip de existenţă a fost
determinat să se integreze omul de cultură ovidiu
constantin cornilă în diaspora? 

Așa cum am mai afirmat, sunt cert convins că atitudinea
intelectualului și nu numai este una de rezistență, de integrare
într-un mediu străin. Puțini sunt aceia care vin la sigur, cu
contracte. Restul este destinat suferinței de zi cu zi, lună de lună,
în fiecare an, ani la rândul, până când situația devine favorabilă. 

Eu am fost mințit cu promisiunea muncii chiar de la bun
început. Am fost abandonat într-o autogară din mijocul Madri -
dului, am dormit prin parcuri, am fost furat, umilit, muncit ca un
sclav, în agricultură, construcții, baruri. Apoi, am îndrăznit să vreau
mai mult. Așa, mi-am înfruntat soarta și am spus NU. Pe urmă,
odată ce îți schimbi optica de viață, chiar dacă devine mai
anevoios, drumul începe a fi prielnic, util. Există un soi de artă și
în a ști și vrea să visezi. Sunt momente când ne bălăcim într-o
conștiință putrefactă, imitatoare a unor pseudo-modele și igno -
răm, din virtutea inerției, aspectele frumoase, pozitive. 

În evoluția mea de supraviețuitor emigrant, am pornit ca un
inconștient dement, am luptat orbește, apoi am descoperit auto-
vindecarea. Cultura a venit apoi, cu timpul, atunci când sufletul a
simțit că venise momentul lui. Am început la nivel asociativ, apoi
am fost implicat în evenimente ale Ambasadei, Institutului
Cultural. Începi întotdeauna printr-o participare de curiozitate,
apoi începi să menții un ritm, după care te vezi pasionat de ceea
ce faci. Dar desigur, mereu trebuie să fie un stimulent extra, o
pasiune aprinsă. Altfel, totul rămâne la nivel pasiv, de trăitor-
privitor.

Ați absolvit un master în spania și, în prezent, sunteți
profesor doctorand la universitatea complutense din
madrid. care este, în prezent, statutul cercetătorului
român în spania? ce anume asigură în timp succesul,
durabilitatea cercetării științifice într-o societate demo -
cratică cum este spania? ce semnifică genul de cercetare
propus de dumneavoastră pe plan european şi mondial
în 2022? 

Înainte de toate, la universitățile din Spania, din afară, mai
exact, cercetătorul este sprijinit de către sistem. Mai exact, vorbim
despre un sprijin ca rezultat al unei mentalități mult mai deschise
decât la noi în țară. Nu totul este perfect, evident, fiecare sistem
are fisurile lui. Bunăoară, unuia nu îi convine deschis că tu, el
estranjero, ești mai bun decât cei care te-au primit la ei; sau nu
întotdeauna comunicarea cu semenii se dovedește a fi una
perfectă. Mă refer la un alt tip de acomodare socială, academică
în acest caz, una în care trebuie să dovedești mult timp că ești
valoros. Sunt cazuri de profesori universitari pe care îi cunosc
personal și care au fost ironizați de colegii de catedră destul de
multă vreme, până când au dovedit ce pot face, din ce aluat sunt
construiți. Cu toate acestea, există multe șanse de a reuși, în tot
ceea ce se întreprinde; cu efort susținut, lucrurile pot ajunge la
limanul dorit.

Cercetarea mea întâlnește un punct original de interpretare
a unui segment din literatura britanică a primei părți a secolului
al douăzecilea. Mai exact, mă refer la explorarea științifică a unui
teren destul de nou, puțin atins, universul vieții și scriiturii Oliviei

Manning, o creatoare mai puțin cunoscută, dar cu o perosnalitate
creativă fabuloasă. Am în vedere un aport vizibil, realizabil și doct
al aducerii în lumină a unor aspecte necunoscute, de excepție din
domeniul literar.

sunteți mereu în comunicare cu oamenii, fie că scrieți
poezie, proză, articole în reviste sau realizați emisiuni de
radio. ce tip de public iubitor de cultură există în românia
și spania, în paralel cu europa şi suA? 

Aceasta este întrebare la care este dificil să vă răspund cu
mare exactitate. Depinde de tipul de public, de numărul lui, de
interesul pentru cultură. În Spania, cel puțin, pe lângă actele
culturale serioase pe care le-am menționat deja anterior, cultura
se face în mare parte la botul calului, la o cafea, la un mic și la o
bere. Este o cultură a individului nostalgic, consumator avid de
efervescență tradițională, mai mult. Într-o companie adecvată, cu
o chitară în mână, românul se simte poet, îi intră subit în sânge
fiorul creației. Reproduce obiceiuri native, creează atmosferă.
Acest lucru se întâmplă cu preponderență în comunitățile
numeroase de emigranți. 

În cele medii sau relativ mici, ca în SUA sau Canada, situația
poate varia. Am cunoștințe care îmi destăinuie că se întâlnesc la
biserică, sau la centre culturale destul de importante unde
organizează acte curioase, cum obișnuiesc să le numesc. Asta nu
înseamnă neapărat că micii, berea, vinișorul, ciorbele de burtă sau
tochitura lipsesc din peisaj. Din cele auzite, presupun că respectul
pentru cultură ține de număr, de seriozitate, de calitate... 

ce reprezintă pentru dumneavoastră oamenii? ei se nasc
obligatoriu cu suflet şi cu conştiinţă? 

Inteligentă întrebarea. Și vastă, ca ansamblu de interpretare.
În mod normal, pare că da, oamenii sunt înzestrați de la natură
cu suflet și conștiință.

Prima parte a afirmației este indubitabil veridică. Cea de-a
doua, este destul de discutabilă, polemică. Împreună formează
dualitatea de opoziții dintre cartezianism și viziunea aristoteliană
a celebrei afirmații Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in
sensu, concretizată în conflictul logicii, al cunoștințelor care poate
deriva prin logică din idei înnăscute versus empirismului lui
Aristotel, care credea în cunoștințele bazate prin simțirea expe -
rienței. 

Pe de altă parte, de-a lungul istoriei, în special a celei literare
s-au elaborat nenumărate opinii, ipoteze și interpretări ale ma -
nifestării conștiinței umane. În cunoscuta sa operă, „Călătoriile lui
Gulliver”, Jonathan Swift atinge un punct nevralgic aparent ne -
dureros: vorbește despre niște creaturi cu înfățișare de cal, numite
Houghnhnms, trăitori în Noua Olandă, ținut fictiv cores punzător
Australiei de astăzi. Aceste ființe se dovedesc a fi superioare
oamenilor, care sunt sclavii lor și care întruchipează avariție,
egoismul, răutatea gratuită. Prin fantezia sa narativă inversă, Swift
face o parabolă la ideile lui Parmenide, referitoare la modul de
caracterizare a unui animal complet rațional prin intermediul
simțirii. În acest fel, atacă în mod indirect concepția lui Aristotel
asupra aceleeași interpretări. Ba mai mult, Swift îi scrie o scrisoare
lui Alexander Pope, în care semnalează existența unui tratat scris
de el recent, în care verifică faptul că omul nu este un animal
rațional, ci ratione capax, adică apt de a raționa. Posibil ca rațiunea,
în stadiul ei pur, să apară în același timp cu interesul pentru ceva.
Poate că mă înșel...

� � �
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Duminică, 18 septembrie, în cadrul Tîrgului Strada de
C’Arte, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol
I, a avut loc o reușită lansare a unor volume apărute

recent la Editura Neuma. Am avut plăcerea să prezint, alături de
autorii lor, volume de poezie recente semnate de Victoria
Milescu, Ramona Műller, Evelyne Croitoru, un roman de Costel
Nedelcu.

De asemenea, am prezentat noile volume de Jidi Majia (R. P.
Chineză), traducere de Adrian și Constantin Lupeanu, Cătălina
Hașotti, Călin Dengel, poezie și Gelu Negrea, eseuri, autorii
nefiind însă prezenți. 

Mulțumesc organizatorilor și tuturor autorilor și publicului
care le-a făcut o frumoasă întîmpinare.

Neuma pe „Strada de C’Arte“

Lansare Neuma la Libr[ria C[rture§ti, Ploie§ti

Sîmbătă, 29 octombrie 2022, la
librăria Cărturești din cadrul
complexului AFI Mall Ploiești a

avut loc o reușită lansare de carte a unui
volum editat de Neuma. Protagonistul a
fost scriitorul ploieștean Călin Dengel,
poet cu deosebită notorietate în orașul lui
I. L. Caragiale, dar și dincolo de limitele lui.
Atmosfera a fost deosebit de plăcută și
destinsă deși tema volumului de versuri

prezentat este una foarte serioasă: polu-
area în general, cea din Ploiești în special.
Cartea, intitulată Nimbus, apărută la Edi-
tura Neuma în anul 2022 a fost prezentată
călduros unui public numeros de confrații
autorului, scriitorii Camelia Iuliana Radu și
Horia Gârbea. Vorbitorii au subliniat cali -
tățile literare ale versurilor lui Călin Den-
gel ca și implicarea sa deosebită în a milita
pentru reducerea poluării aerului. Camelia
Iuliana Radu este la rîndul său autoarea
unui volum cu acest subiect. Prin poezie,
autorii doresc să atragă atenția publicului
asupra pericolului pe care îl reprezintă no -
xele. Dincolo de aceasta, textele se consti-
tuie într-o reușită literară mai presus de
temă. 

Actrița Mihaela Rus, managerul Teatru-
lui „Toma Caragiu” din Ploiești, a prezentat
un recital substanțial cu poeme de Călin
Dengel din volumul proaspăt apărut. 

Au fost prezenți numeroși poeți pra-
hoveni între care Maria Dobrescu și 
Codruț Radi, autori Neuma la rîndul lor,
Mihaela Miroiu, Florin Dochia, Vlad Mușat,
Așer Negoi. Foto: Bogdan Radu.
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breaking news

știrile de pe front
sunt mereu despre alții 

tu stai bine în fotoliu
te odihnești după masa de prânz 
nimic nu clatină imensitatea liniștii tale 

ce vină ai tu
că te-ai născut din pământul care trebuie 

banalul rupe amiaza 
cu o tăcere nefiresc de caldă

e frumoasă lumea aceasta
când ai telecomanda la tine

clipă
am crezut că voi trăi mult
lucrul acesta m-a înspăimântat 
ce aș fi putut face într-o sută de ani
de scris am scris 

de iubit am iubit
apoi mi-a venit o idee
am închis ochii 
și jumătate din viață
s-a dus 
odată cu lebedele
care mi-au apărut ca prin minune
în vis

dilemă
citești despre metaprograme
și alte filtre prin care privești 
spre lume
până ajungi să te întrebi
dacă matrix e doar un film 

vrei o pauză 
ce bine ar fi să existe un întrerupător
pe care să apeși când ai chef
închis deschis
off on
mai mult off 
e bun și somnul
de după amiază
de după viață 
de după a fi
și a nu fi
de după
aceasta e întrebarea

perspectivă 

când în sfârșit am văzut lumina
orizontul meu s-a restrâns 
până când a devenit un punct 

am plâns 
și străzile mi-au cunoscut tristețea
am urlat în adâncul meu
și sufletul meu a cunoscut disperarea 

apoi
s-a făcut liniște 
și nimic nu a mai fost la fel

Maria 
Grădinaru
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un timp 

rostogolesc castane
cu vârful pantofului
și mă bucur
că încă sunt
că pot vedea
că pot atinge
respira 
acest anotimp 
în doi

iubire de rezervă 

am iubit tristeţea 
mi-a plăcut
aura ei
care devenise puțin
și a mea
oamenii începuseră 
să ne confunde
îmi spuneau
tristeţe 
îmi dai un pix
tristeţe 
ai un dosar cu șină
tristeţe 
ce avem la cină 
până într-o zi
când a plecat
iar eu am rămas 
cu maria

oamenii vii sunt frumoși 

am vrut să mă trezesc
m-am rugat înainte
ca bisturiul să-și facă treaba
și Doamne 
de câte ori 
invocasem moartea
până s-o văd la față 
iar Tu 
m-ai iertat 

ai fi putut 
să-Ți vezi de-ale Tale
dar ai lăsat 
să cadă de pe masă
o firmitură
peste trupul meu
obosit

când am deschis ochii
medicul a spus 
că sunt frumoasă
deși eu mereu spun contrariul

de la el am înțeles 
că oamenii vii sunt frumoși 
sau poate de la Tine

mariei

nu te-amăgi că pasul tău contează 
că umbra ta își are în lume locul
când moartea și uitarea te veghează
lumina nu mai vrea să-ți facă jocul

poezia va salva lumea

mă plimb prin lume
cu o rugăciune pe buze
și mă bucur de parfumul ei
ca de cearșafurile pe care bunica
le spăla în apă cu leșie și săpun de casă
ca noi să ne amintim
cum miroase cerul curat

gânduri în tramvai

la doi pași de mine
dincolo de zidul goliei
colonia de îngeri
se roagă

nu-i aud
nu-i văd
dar simt lumina caldă
a rugăciunii

o mângâiere 
blândă
care mă face să sper
că întunericul acestei nopți 
e doar odihna zilei de azi
pentru un binecuvântat 
mâine

atingere

ai ascuns în palmă 
câteva poeme
și ai așteptat 
a trecut un an
au trecut doi
până când 
într-o zi
clipa s-a făcut veșnicie 
veșnicia clipă
și nimic
n-a mai fost la fel � � �
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alfabet 

nu am fost atentă când au schimbat cheia de la uşă 
părinţii mei îşi varsă veninul pe tărâmuri străine 
iar eu fac litere şi nici măcar nu reuşesc să bat la ele 
a absenţa mamei 
b bani 
c chilari 
d de ce dracu sunt aici 
e elena după bunica 
f fratele meu 
g grigore 
h hrană 
i „ia la dânsa, intelijenta” 
î împrumut 
j jale jenă 
k 600 de km distanţă 
l ludmila e 
m mama mea 
n numele neamului meu bulgar 
o oricum sunt o dezamăgire 
p pentru ea 
q 
r 
s 
t tata te iubesc 
numai până aici am putut ajunge pentru voi

îmi frig buzele cu cafea şi mă culc pe burtă

ca să privesc ochii micuţei helena unde mă văd pe mine. 
are doi ani şi vrea clătită fără 
zahăr fiindcă zahărul e interzis 
se moare de la el cum se moare în 
«жыве́ Белару́сь!» 
mă uit la ea şi îmi dau seama 
că n-o să fie bătută cu cureaua sau abuzată verbal 
şi lăsată fără mâncare drept pedeapsă 
precum e maşa din rusia sau aliona din pepeni 
n-o să fie vânată şi împuşcată în codrii moldovei 
învinuită că nu purta ce trebuie sau că a ridicat coada 
violată şi amăgită de toate bunurile 

n-o să fie răpită precum kolesnikova 
în plină stradă de pro-clovnişti mustăcioşi 
sau otrăvită precum navalny de pro-putinieni 
copiii inocenţi ce ies din imbecili ignoranţi 
ajung în depresie 
şi se sinucid
iar în loc să vorbim despre alegerea personală 
a fiecăruia despre fericire sănătate mintală 
singurătate sau despre partenerii potriviţi nouă 
ne întrebăm când ne mărităm şi când turnăm plozi 
„că e timpul să-i ai pe ai tăi” 
să-ţi aducă o cană de noviciok la bătrâneţe 
să nu îndrăzneşti să nu te chinui şi să mori rapid 
înghit în sec şi o prind de mânuţă pe helena 
nu e copilul meu şi nici nu va fi curând 
– vărs cafeaua pe gât 
– muşc clătita cu extra-ciocolată 
mai multă decât a putut bea navalny noviciok 
din ceaiul lui la tomsk 
şi mă mântuiesc lent de toate zilele rămase 
într-o lume într-atât de minunată 
şi de fertilă ca a noastră

atunci când am fost lovită cu pumni

în pavilionul 21, secția psihiatrie 
m-am rugat la tavan 
să vină tata să mă salveze 
am promis că o să cred în zei 
că o să-mi jertfesc încheieturile 
și gleznele murdare
o să-mi fac singură injecții ce-mi 
amorțesc simțurile 
și m-am dus la baie 
am născut un copil al cărui nume 
nu-l mai țin minte 
voiam să-i inventez o poveste a facerii 
demnă de romane 
dar ușa mi s-a închis și am rămas în pavilion 
ușa secției este o ușă grea 
abia o pot deschide 
abia o poate deschide cineva din afară 
când nu am mai știut să mănânc 

Lena Chilari
Laureată cu Premiul Întîi la Festivalul Literatura tinerilor,

ediția a V-a, Neptun 2022
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mi-am mâncat familia 
și am refuzat să mai merg la baie 
voiam ca ei să rămână pe veci cu mine 
mi s-a umflat burta și mi-au crăpat venele 
mi-am găurit atunci ochii și mi-am zis 
acum e momentul să mă orbesc 
poate mă mută în alt pavilion 
în altă secție 
am continuat să mănânc tot ce găseam în cale 
medici prieteni veniți în vizită amici trecători străini 
nu m-am săturat niciodată 
pavilionul 21, secția psihiatrie era în mine 
voiam să fiu iubită și sărutată
dar cine poate săruta o feministă 
o feministă în pavilion este o nouă țintă publică 
pentru pietre 
am tras în mine
am zis că o să mor de mâna mea 
așa uriașă așa irațională așa singură
pavilionul mă înghițea deși eram mai mare ca el 
acum când nu mai am scăpare 
spune-mi tavanule 
mă pot căi pentru tot ce-am crezut cu sfințenie când eram 
acasă cu tata

îmi sugi sânul, ahile

iar la colţul zâmbetului tău curge venin 
statuia femeii, 
râde ghida este a unei prostituate 
– fiecare femeie liberă şi frumoasă este prostituată – 
adâncul pare transparent cu tine 
spargi limite, iubitule, 
iar sărutarea ta usturătoare îmi lasă nisip între dinţi 
tinereţea nu te face să te otrăveşti 
mă mulgi, iar eu mă umflu ca o vacă gestantă 
nu ştiu ce tot încerci să storci din mine: 
iubire pasiune senzualitate nebunie 
eşti naiv şi crezi în viitor 
crezi că o să mă întorc mâine la tine 
crezi că tatăl tău o să te placă şi culmea: 
că n-o să fii ca el 
– suntem noi dar suntem şi ai noştri, cred cu tărie – 
ochii micuţei helena cuprinde violenţa din Belarus 
are un an şi strânge conuri cu aviditate 
le bagă în pantalonii maronii ai lui tat-su 
precum grenadele în pantalonii civililor beloruşi 
tu intri în mine, ahile, 
precum bastoanele amonilor intră în fundurile civililor beloruşi 
lukaşenko are mustaţa de lapte puturos 
iar ceauşescu pare să reînvie din mocirla cu viermi 
– iubitule, ştiu că la nevoie ai putea face lucruri amorale – 
ţi s-a zis că în zona pieptului e o inimă în formă de cur aplecat 
în mine e o coastă absentă ruginie falică 
te uiţi la mine dar privirea mea e un abis 
ce nu te mai priveşte înapoi 
intră în mine, iubitule, 
dar nu mă face să uit ce se întâmplă în lume 
– or nu ne-am născut în ţările potrivite ca să ne iubim cu adevărat

trăim într-un timp în care dumnezeu

se retrage discret din lume 
istoria poate fi scrisă de
nebunii ce strigă adevărul 
la curtea regală 
lupta lui igor – fals 
glezna lui oleg din novgorod
mușcată de șarpe – și mai fals 
scheletul calului său 
ce ascunde cuibul —
câinilor, mi-am zis,
nu le place războiul 
nici femeilor 
nici bărbaților 
nici mie 
omului-arici gata de atac 
în zilele sufocante 

poem ∞ 

mică 
m-am născut strangulată 
de ombilicul matern în jurul gâtului 
mare 
m-am sufocat de propria carne 
a degetelor ascuţite 
mică 
am cerut iubire de la mama 
iar ea mi-a întors spatele şi-am plâns 
mare 
am crezut mult timp că asta e definiţia iubirii 
şi-am eşuat 
mică
am văzut cum pământul se cutremură sub râsul tatei 
mare
înţeleg că tata nu poate fi altceva decât miezul pământului 
mică
am vrut să fiu slabă şi să am părul lung 
când o să fiu 
Mare 
am ajuns într-atât de frumoasă la suflet 
că se revarsă peste părul veşnic tăiat 
şi nici măcar nu mai contează cum arăt 
poezia mea nu e cuvânt frumos şi rimă 
poezia mea e trăire apoi durere apoi cerneală apoi tastatură 
apoi agonie apoi plăcere 
şi în sfârşit vindecare 
stigmatul iubirilor debile îl port în crăpăturile tălpilor 
în timp ce-mi îndrept spatele şi-mi ridic capul la soare 
mică sau mare 
lenuţa sau elena 
șase sau douăşase 
chilàri sau chìlari — 
un spate întors nu mă defineşte 
iar pământul se crapă sub tălpile mele sfinţite cu bătături 
nu există pe lumea asta om mai fericit ca mine

� � �
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Românul e născut proprietar – nicidecum poet, asta a
venit mai târziu. Comunismul a însemnat pentru oa -
menii din Ţara Bârsei cam ce a fost asteroidul pentru

dinozauri. În loc să le ia aerul, apa şi soarele, noua orânduire le-a
furat pământurile, ceea ce pentru mulţi era o nenorocire la fel de
mare. Sărăciţi de colectivizarea forţată, n-au avut încotro şi s-au
strămutat la oraş, unde au luat-o de la început, de voie, dar mai ales
de nevoie.

Lucrau acum în fabrici şi uzine, unde Teoria Relativităţii căpă -
tase o derogare de la partid − cincinalul se făcea, miraculos, în
patru ani şi jumătate. Iar statul schimbase foaia pentru cei veniţi
din sate: îi primise cu braţele deschise, punându-le un acoperiş
deasupra capului – gratis, deşi nu pe degeaba. 

Unii primiseră apartamente cu camere minuscule, cutii de
beton rânduite pe verticală în nişte hidoşenii arhitecturale numite
blocuri. Alţii, mai norocoşi, au avut parte de locuinţele foştilor
proprietari, unii fugiţi, alţii în închisori sau în lagăre de muncă.
Norocoşi e un fel de-a spune. În casele naţionalizate stăteau de-a
valma mai multe familii. Cum bucătăria şi baia erau comune,
certurile se ţineau lanţ, transformate în războaie teritoriale, ca în
bătălia tranşeelor de la Verdun, unde nemţii şi francezii se
masacrau câte şase luni pentru un metru de pământ. 

La numărul 51 se înşiruiau corpuri de case lungi şi joase, după
modelul săsesc. În faţă, cu vedere la stradă, locuise pe vremuri
proprietarul, în cele din prima curte stătuseră servitorii familiei, iar
în cele din a doua lucrătorii de la fabrica din spate. Fabrică e mult
spus, era un atelier manufacturier. După 23 August 1944 a conti -
nuat să producă cutii cu cremă de ghete, însă pantofii clasei
muncitoare nu se cereau văcsuiţi, iar sasul industriaş şi familia lui
şi-au adunat cât le-a încăput fiecăruia într-o valiză şi nimeni nu i-a
mai văzut de atunci...  – dar asta rămâne o poveste pentru mai
târziu.

În locul lor au fost aduşi locatari cu origine sănătoasă, iar curtea
s-a animat repede – un alt cuvânt pentru înghesuială. Unde înainte
stătuseră trei familii, acum erau unsprezece, între aceleaşi ziduri
care n-aveau cum să se dilate. Alţi pereţi, noi construiţi, împărţeau
încăperi altădată generoase în unele cât nişte chilii mânăstireşti, în
care plutea un miros de ceapă prăjită în loc de tămâie.

Fie că trăiau la bloc în apartamente-cutii pe verticală, asemă -
nătoare fişetelor pentru bagaje din gări, ori în case de cărămidă şi
lemn unde împărţeau totul cu vecinii, la fel ca în comuna primitivă
− prototipul nerecunoscut oficial al comunismului – toţi aceşti
proaspeţi citadini ce dublaseră populaţia oraşelor într-un singur
deceniu, trebuiau să vină de undeva.

Evident, de la sate. Unii din comunele din jurul Braşovului, alţii
de mai departe, din Regat sau Moldova, alungaţi de lipsuri ori
strămutaţi cu de-a sila. Americanii au o vorbă: „Poţi muta fata de la
ţară, dar nu poţi scoate satul din fată“. Nimic mai adevărat. În
Transilvania anilor ’60, la un ocean distanţă, se născuse o zicală
asemănătoare: „Poţi smulge ţăranul din satul lui, dar pleacă cu
rădăcini cu tot“. Tranziţia spre oraş a fost înceată, dificilă, iar pentru
unii nu s-a încheiat nici până astăzi, după şase decenii. Fiindcă

fuseseră surghiuniţi din gospodăriile părinţilor şi bunicilor lor,
oamenii îşi aduseseră cu ei ce aveau − adică nimic − şi ce ştiau să
facă mai bine. Continuau să pună murături, să prepare săpun de
casă, să meşterească în lemn, piatră sau lut, să ţeasă de mână şi,
fiindcă frigiderele rămâneau o raritate, să pună carnea la păstrat
pe timpul verii în borcane cu untură. Însă aceste activităţi de sor -
ginte rustică ridicau o problemă, cea a dependinţelor. Pivniţele,
podurile, magaziile, deveniseră obiective strategice, râvnite de toţi
locatarii.

În comunism totul stătea sub semnul provizoratului, fiind dat în
folosire prin bunăvoinţa partidului, a Sfatului Popular, a ILL-ului,
intreprinderea care administra spaţiile locative  − şi totul putea fi
confiscat în orice clipă, pe principiul „partidul a dat, partidul a luat“.
Ca orice altceva, nici cuştile câinilor nu puteau fi deţinute în
proprietate. Însă românii sunt inventivi − cum vedeau un cotlon
liber, puneau imediat stăpânire pe el. Cu puţin noroc, relaţii şi
şpagă, unii izbuteau să obţină şi actele de întrebuinţare – o
adevărată victorie pe frontul proprietăţii efemere.

Ai mei erau privilegiaţi. Nu doar că apartamentul nostru se afla
la etaj, unde locuise fostul proprietar al întregii curţi, dar aveam pe
acte, trecute în Cartea de Imobil, o cotă-parte din pivniţa comună
şi din pod, plus o magazie numai a noastră, unde tata îşi ţinea
motocicleta.

Alţii îşi transformaseră magaziile în coteţe, pentru locatari cu
patru picioare în loc de un singur cilindru. Să creşti un porc la oraş
nu era doar dificil, ci şi ilegal. Totuşi, în iarna lui 1963, un vecin
întreprinzător a făcut rost de un godac cu gând să îl sacrifice în
ajunul Crăciunului. Ori omul nu se pricepea, ori porcul iubea şi el
viaţa ca orice făptură de sub soare, însă guiţatul s-a auzit până pe
dealurile dimprejur. Ceilalţi vecini din curte – miloşi sau mai
degrabă deranjaţi de la siesta de după-amiază − au chemat miliţia,
anonim, bineînţeles. Au fost arestaţi amândoi, omul şi porcul, dar
numai unul s-a întors acasă, lecuit de nostalgii rurale pentru tot
restul vieţii.

Cei pentru care Crăciunul însemnase odinioară, printre alte
datini sau tradiţii, şi cele legate tăierea porcului, cumpărau acum
carnea de la măcelărie, când şi dacă se găsea. Mai luau maţe,
slănină şi mirodenii ca să facă caltaboşi, lebăr, tobă, pastramă sau
cârnaţi de casă − pe principiul noi suntem de la ţară şi ne place aşa!
Însă dacă porcii trebuiau sacrificaţi în abatoare, cu păsările era o
altă poveste.

Găinile şi, mai rar, raţele sau gâştele se vindeau la Aprozar,
aduse direct de la crescătorie. O dată pe lună, în faţa magazinului
se descărcau cuşti din lemn cu găini albe, roşii sau din rasa Gât
golaş de Transilvania. Păsările stăteau înghesuite ca nişte călători
în metrou la o oră de vârf – în New York sau Tokyo, fiindcă primul
tren subteran din România, cel din Bucureşti, mai avea de aşteptat
şaisprezece ani până la inaugurare.

Când venea transportul cu galinacee, lumea se aşezase deja la
coadă, fiindcă veştile circulau mai repede decât camionul cu
remorcă ieşit de pe porţile fermei avicole de la Codlea. Până le
venea rândul, oamenii alegeau din priviri câte o pasăre, mai ales

MINTE DE G{IN{
rodicA bretin

„Amintirile sunt icoanele timpului“
Mircea Eliade
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pensionarii care aveau ochiul format, nu degeaba erau numiţi
şoimii cozilor. Când o cuşcă începea să se golească, păsările,
înfometate, se repezeau să ciugulească boabele de pe jos.
N-apucau să adune prea multe că se pomeneau înşfăcate de aripi
şi trase afară prin sasul din acoperişul de sărmă al cuştii. Vânză -
toarea de la Aprozar lega picioarele păsării cu mişcări experte, o
cântărea, apoi lua banii şi dădea marfa. Cumpărătorul pleca cu o
găină sau două ţinute de picioare, dând din aripi şi bălăbănindu-se
cu capul în jos tot drumul.

Nu toate mergeau drept spre butucul de execuţie. Unele păsări
erau ţinute o vreme la îngrăşat – caz în care dependinţele îşi
dovedeau utilitatea. Oamenii creşteau găini în pod în loc de
porumbei, curcani, raţe şi gâşte în magazii, îndopându-le pe
ultimele până li se umfla într-atât ficatul încât francezii, mari
amatori de pate de foi gras, ar fi pălit de invidie.

Inevitabil însă, venea şi ziua în care orătăniile trebuiau
sacrificate. Şi, tot printr-o convenţie tacită, în orice familie asta era
treaba bărbatului. Doar că pe unii traiul la oraş îi înmuiase, iar
altora, cum era tata, nu le plăcea să verse sânge nevinovat, oricât
de gustoasă ar fi fost ciulamaua de pui. Impasul şi-a aflat repede
rezolvarea. În fiecare curte din oraşul vechi s-a găsit cineva cu nervii
tari, un topor bine ascuţit şi râvna de a face un ban în plus. La noi
era Bodor Arpad, care mânuia satârul aşa cum turna în sticle vinul
de smochine din damigenele pântecoase – fără să irosească prea
multe picături. Iar locul execuţiei era gura de canal de lângă poartă,
unde pata ruginie nu rămânea uscată prea multă vreme. 

Astăzi, când vrei o găină sau o gâscă le găseşti pe rafturi la
supermarket, ambalate sub vid, numai bune de pus în cuptorul
electric. Cum ar fi să cumperi o pasăre care trebuie jumulită, afu -
mată, golită de măruntaie – dar, înainte de toate, tăiată? Nu orice
orăşean era în stare de aşa ceva, iar istoriile cu găini decapitate care
mai făceau câţiva paşi ori dădeau din aripi înainte să cadă la
pământ ca fulgerate intraseră în legendele urbane. 

Curtea noastră nu avea probleme, fiindcă lui Bodor-baci nu îi
tremura mâna, chiar dacă trecuse de nouăzeci de ani, nici nu dădea
pe alături cu satârul. Găinile sosite la Aprozar arătau pe jumătate
moarte de foame, de parcă fermele agricole erau lagăre de
concentrare pentru animale. Orăşenii le ţineau săptămâni la rând
în poduri şi magazii, hrănindu-le cu boabe de grâu şi biscuiţi muiaţi
în apă, până ce mai puneau carne pe ele.

Ai mei cumpărau rar păsări vii, mulţumindu-se cu cele pe care
ni le trimitea din când în când bunica, gata tăiate. Iar pentru masa
de Paşte ori de Crăciun, tata se oprea cu zburătoarea pescuită din
cuşca de plasă în uşa familiei Bodor, unde plătea patru monezi de
un leu  − cu stema cu spice, brazi, munţi şi sonde de petrol pe o
parte şi un tractor arând sub un soare ce răsărea biruitor pe o alta
− în loc de patru arginţi cum primeau călăii din Evul Mediu pentru
o decapitare miloasă. Drumul nefericitei galinacee spre butucul de
execuţie nu trecea niciodată pe la noi prin casă. Dacă fetiţa vede
găina nu mai scăpăm de ea – era temerea mamei, care ştia ce
vorbeşte. N-ar fi trebui să o cunosc niciodată pe Roşcată, numai să
îi simt gustul în tocăniţa cu garnitură de smântână...

La început, totul a părut să se desfăşoare ca de obicei. S-a zvonit
că se aduc găini proaspete la Aprozar – normal, doar erau vii! –
oamenii s-au aşezat conştiincioşi la coadă, tata printre ultimii fiindcă
aflase cu întârziere şi, când i-a venit rândul, a ales la nimereală,
oricum nu mai erau decât câteva păsări, restul se vânduseră. 

A ajuns cu găina la uşa familiei Bodor, care – stupoare! – era
încuiată. 

– Sunt plecaţi la tratament, la băi, se întorc peste trei săptămâni,
a scos capul pe fereastră o vecină îndatoritoare.

Şi-aşa a intrat Roşcata în viaţa noastră. Tata a lăsat-o jos, tăindu-i
legătura de la picioare, în timp ce mama nu se putea hotărî unde

să o punem. Podul era plin cu rufe abia întinse la uscat, iar în
magazie ultimul petec liber fusese ocupat de un căluţ din lemn cu
vopseaua scorojită, coama din câlţi şi un smoc rărit rămas din
coadă.

Ce era de făcut? Roşcata s-a uitat în jur, ameţită după ce se
legănase cu capul în jos jumătate din strada Lungă, apoi a pornit
hotărâtă spre pătuţul unde îmi culcam singura păpuşă pe care am
avut-o vreodată. 

Încă de atunci păstram în minte o ierarhie clară a ce era
important şi ce nu în viaţa mea. Găina făcea o mulţime de lucruri
interesante: cotcodăcea, îşi înfoia aripile, îşi scutura penele din
coadă. Păpuşa era ţeapănă şi, dacă o scuturai, nu scotea vreun
sunet, doar îşi rostogolea ochii de sticlă în orbite. N-am stat pe
gânduri nici măcar o clipă: păpuşa a zburat cât colo, iar Roşcata s-
a cuibărit în pătuţ cu graţia unei regine aşezându-se pe tron după
încoronare.

Tata a râs, iar mama a rămas fără cuvinte pentru prima oară de
când o ştiam. Din ziua aceea Roşcata şi-a luat locul în familie firesc,
de parcă aşa fusese rânduit de la începuturile lumii. Eu pluteam în
al nouălea cer, tata se bucura de fericirea mea, mama era în
minoritate şi prea şocată ca să reacţioneze. Se născuse, crescuse şi
trăise două decenii la ţară. Ştia despre animalele domestice cât un
zoolog, deşi n-avea doctorat în domeniu. Văzuse şi auzise destule
şi nu credea să fie ceva care să o poată surprinde.

Până la Roşcată. Găina aceea nu s-a lăsat domesticită – ea ne-a
acceptat pe noi. În mintea ei, puţină sau multă, cum o fi fost,
Roşcata se închipuia om. Pe noi ne vedea ca pe nişte găini mai mari.
Mânca orice îi dădeam din mână şi mă urma prin toată casa. Dacă
mă aşezam să desenez sau să mă joc cu plastelină se oprea şi ea,
începând să îşi ciugulească penele cu o răbdare infinită.

Pe atunci nu existau Pet Shopuri, nu văzusem vreodată cuştile-
vitrine în care câini şi pisici se urcau cu labele ori de câte ori trecea
prin faţa lor vreun posibil viitor stăpân şi în ochişorii lor apărea o
expresie aproape omenească, de implorare, de ia-mă cu tine acasă,
n-o să-ţi pară rău! O să fiu prietenul tău necuvântător, o să-ţi fac viaţa
frumoasă, ai să vezi.

Roşcata nu era nici câine, nici pisică şi avea un creier cât o alună,
în care nu încăpeau prea multe gânduri, dar unul era evident –
puicuţa cea roşie voia să aparţină cuiva. Ne alesese şi, din primul
moment, s-a simţit acasă. Îşi făcuse culcuş în căruciorul păpuşii
exilate în debara, ciugulea grâu, pâine şi cartofi fierţi dintr-o
farfurioară de porţelan ciobită, supravieţuitoarea unui serviciu de
Rosenthal. Ştiţi cum beau găinile apă? Iau câteva înghiţituri, apoi îşi
lungesc gâtul şi dau capul pe spate, ca nişte lebede în devenire. 

Roşcata era o găinuşă foarte civilizată. Când mânca nu dădea
nicio firimitură pe jos, nu râcâia covoarele cum ar fi făcut suratele
ei de la ţară şi, mai ales, nu se găinăţa prin casă, ieşind de fiecare
dată pe balcon, ca o galinacee educată ce era, de parcă făcuse un
curs al bunelor maniere. Până şi mama, care nu îngăduise până
atunci ca vreo creatură cu blană ori cu pene să ne calce pragul, a
fost impresionată de purtările ei şi i-a îngăduit să cutreiere în voie
prin holul de la intrare şi chiar prin bucătărie. 

Puicuţa se lăsa plimbată în căruciorul păpuşii, pe care îl
împingeam dus-întors pe balcon. Câteodată o luam în braţe şi
coboram scările în curte, unde îi dădeam drumul ştiind că n-o să se
ducă prea departe. Rupea câteva fire de iarbă, mereu cu ochii după
mine, să nu mă piardă cumva, iar când mă striga mama la masă
venea şi ea, ţinându-se după mine ca un câine. Îi era greu să urce
treptele, care-i treceau de piept, dar sărea de pe una pe alta, până
sus pe palier, apoi le urca pe ultimele, ca să ajungă în holul dintre
apartamentele de la etaj. Acolo arunca priviri în dreapta şi-n stânga
– nu cumva era liber pekinezul vecinilor? Dacă nu-l vedea, o lua
iute de-a lungul balconului, grăbindu-se să intre pe uşă. 
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Mi casa es su casa. Nimeni nu îi spusese asta Roşcatei, însă biata
puicuţă aşa credea. Minte de găină! Se amăgea că îşi găsise rostul,
locul în lume, o familie care s-o primească, să o accepte. Nu era
deloc aşa – n-am avut inima să i-o spun şi oricum nu m-ar fi înţeles,
fiind o găinuşă naivă care îşi lua dorinţele drept realitate. Am
lăsat-o să îşi trăiască basmul, deşi eu nu-mi făceam iluzii despre
cum se va sfârşi.

La patru ani ajunsesem deja să înţeleg cum era lumea:
neiertătoare. Adulţii aveau puterea, ei luau toate deciziile, convinşi
că numai ei pot să hotărască pentru copiii lor. Iar câteodată
făptuiau lucruri foarte rele în numele binelui mai mare. Părinţii mei
nu făceau excepţie. O acceptaseră pe Roşcată îngăduindu-mi acel
unic capriciu cu o privire superior-amuzată. Dar zilele puicuţei erau
numărate. Eu ştiam, deşi ai mei nu ştiau că ştiu, credeau că mă pot
duce cu vorba. Apoi vecinul nonagenar, tăietorul de capete, se va
întoarce reînvigorat după cura balneară la Herculane, Govora sau
unde fusese, Roşcata va dispare ca prin farmec, mama va spune că
a fugit, privindu-mă în ochi cu seninătate, va adăuga explicaţii pe
care nu le cerusem, despre poarta uitată deschisă şi cum puicuţa
ieşise pe stradă, sigur nu o călcase vreo maşină, poate găsise o altă
casă în altă curte, aşa se croşetau minciunile, cu inima uşoară şi cu
zâmbetul pe buze.

A doua zi vom avea cu toţii în farfurie tocană de purcel, o să le
zic că nu mi-e foame, mama se va încrunta, iar eu o să iau în silă
prima îmbucătură, o să înghit cu noduri şi lacrimi, ca Labiş în
„Moartea căprioarei“. Apoi o să le spun că m-am săturat, purcelul
mi-a căzut greu la stomac, mă doare burta sau sufletul – şi-a doua
zi totul va fi uitat, viaţa merge înainte, toate-s vechi şi nouă’s toate,
dar mai ales trecătoare. Neputinţa, revolta, neajutorarea sunt
cealaltă faţă a copilăriei, cea nevăzută, de care nimeni nu vorbeşte,
fiindcă nimănui nu-i place să i se amintească.

În fiecare dimineaţă mă uitam cu teamă la uşa familiei Bodor,
la ferestrele lor cu jaluzelele trase. Şi, cum de ce ţi-e frică nu scapi,
într-o seară le-am văzut ridicate, geamurile larg deschise şi uşa dată
de perete.

Vecinii se întorseseră!
În noaptea aceea n-am reuşit să dorm vreo clipă. Stăteam cu

ochii în tavan, gândindu-mă cum aş fi putut totuşi să o scap pe
Roşcată – să-i înduplec pe ai mei, să o iau sub braţ şi să fug cu ea
în lume? Cât de departe puteau să ajungă o fetiţă de patru ani şi o
puicuţă roşie?

În zori, Roşcata nu era în culcuşul ei din pătuţul păpuşii, iar
bolul cu apă şi farfuria cu mâncare rămăseseră neatinse, aşa cum
le lăsasem de cu seara. De câte ori o strigam, puicuţa venea aler -
gând şi îmi sărea drept în poală. Am chemat-o pe nume, însă de
data asta n-a apărut, nu mi-a răspuns decât tăcerea, nu mi s-a
căţărat în braţe decât neliniştea. Poate se ascunsese undeva, făcea
asta câteodată, iar când voia să fie singură se cuibărea în vreun
cotlon, la întuneric, şi moţăia cu capul pe o aripă. Dormea întot -
deauna cu ochii deschişi, de parcă ar fi stat de veghe până şi-n
somn... Sub masă nu era, nici după bufetul din bucătărie, nici pe
pedala maşinii de cusut Singer, nici în jardiniera cu flori unde se
urca ca să privească totul de la înălţime.

Roşcata nu mai era, atât.
Aş fi vrut să mă pot întreba ce se întâmplase, să-mi fac griji,

să-mi închipui că a apucat-o dorul de ducă şi a fugit undeva –
oriunde. Dar în mintea mea nu rămăsese loc pentru întrebări
stupide, speranţe prosteşti.

Roşcata era moartă, exact ca porumbelul Arthur pe care tata şi
cu mine îl învelisem într-o pânză de sac şi îl culcasem într-o groapă
săpată în pământ, în spatele curţii, acoperind-o cu pietre. Câteo -

dată mă duceam să mă uit la bolovanii aceia şi îmi închipuiam că
Arthur dormea dedesubt, liniştit şi împăcat cu toate. Dar... cum ar
fi fost să mi-l fi pus în farfurie pe Arthur?

Câteodată adulţii sunt răi, cruzi şi nepăsători faţă de copiii lor –
timp în care nu istovesc să le spună cât de mult îi iubesc, cum
absolut tot ce fac e numai pentru binele lor, iar odraslele nere -
cunoscătoare o să înţeleagă asta într-o zi. Când? Când vor fi la
rândul lor nişte adulţi responsabili, inflexibili, care să taie în carne
vie cu bisturiul intoleranţei, deschizând răni ce nu se vor vindeca
niciodată  − fără să ştie ori să le pese.

Părinţii mei nu erau acasă în dimineaţa aceea, altfel mi-ar fi citit
în ochi revolta, furia, nu doar împotriva lor, ci a întregii lumi a celor
mari. Fiecare gând al meu mai punea câte un bolovan peste
mormanul care-mi strivea pieptul, dar m-am scuturat din amorţire.

Trebuia să văd, să ştiu!
Am coborât scările câte două odată, fără să mă ţin de

balustradă. Pe la mijloc m-am împiedicat − e de mirare că nu m-am
dus de-a rostogolul pe trepte. Curtea era pustie şi am pornit spre
canal, cu paşi ce încetineau fără voie pe măsură ce mă apropiam,
de parcă aerul devenise mâlos, de parcă îmi târam picioarele printr-
o mlaştină. 

Pata de lângă grătarul canalului era la locul ei, dar uscată, fără
sânge proaspăt. Aici rotiţele minţii mi s-au înţepenit şi încercam
zadarnic să le fac să pornească, când am auzit glasuri. Veneau din
magazia noastră şi am recunoscut întâi vocea mamei, apoi pe cea
a tatei.

Când am intrat, în vârful picioarelor, i-am găsit lângă moto -
cicleta Awo Simson, pregătită de plecare. Tata îşi punea casca
neagră, încheindu-şi curelele sub bărbie, mama lega un coş de
răchită pe şaua din spate, unde era locul bagajelor sau stătea
pasagerul motocicletei. Plecau amândoi, fugeau ca să nu dea ochii
cu mine, ruşinaţi de ce făptuiseră? Însă într-ai mamei nu era nici
umbră de vinovăţie – poate i se părea normal să o dea pe Roşcată
pe mâna lui Bodor-baci. Iar tata... Zâmbea ca atunci când scotea
un cadou de sub crengile bradului de Crăciun. Ce pusese la cale?

– Unde e Roşcata? am întrebat, temându-mă de răspuns şi
aşteptându-l cu sufletul la gură.

Şi-atunci am auzit un cotcodăcit înfundat, ca un ecou venind
de departe. De pe lumea cealaltă? Nu, din coşul de răchită căruia
tata i-a ridicat capacul, lăsând să se iţească căpşorul roşcat al
puicuţei.

– O să-i placă la Vlădeni... a început tata.
Mai mult n-a apucat să spună fiindcă i-am sărit în braţe, aşa

cum făcea Roşcata cu mine, ciugulindu-i obrajii cu sărutări. Mama
a surâs doar, apoi a ieşit, fiindcă treburile casei nu se făceau singure. 

Puicuţa cea roşie pleca spre satul părinţilor mei, unde îi era
locul, în curtea cea mare şi grădina plină de iarbă şi flori a bunicii.
Eram atât de fericită încât aş fi rămas agăţată de gâtul tatei o
veşnicie. Cât de bine mă cunoştea, mă înţelegea!

Într-atât încât a simţit nevoia să pună lucrurile la punct:
– A fost ideea mamei să o trimitem la ţară. Găinile bunicii sunt

cu siguranţă cele mai proaste din tot satul, se lasă mâncate de vulpi
şi dihori, prinse de şoimi, iar unele adorm pe stinghiile coteţului şi
cad noaptea în capul porcului, care nu scapă ocazia să se ghiftu -
iască. Dacă puii ieşiţi din ouăle Roşcatei vor fi ca ea, curtea bunicii
o să se umple curând de găini deştepte.

Ce mai era de spus? Exact aşa a fost, puicuţe şi cocoşei roşii au
prosperat în bătătura bunicii, progeniturile Roşcatei cea cu mintea
ageră făcând ouă de culoarea aramei, cum nu erau altele în
Vlădeni. Bunica nu se îndura să le taie pe niciuna şi, deşi găina
bătrână face zeama bună, ori aşa umblă vorba pe la sate, niciuna
dintre urmaşele Roşcatei n-a ajuns vreodată în oală. 
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1. cine nu știe
ce este un
șotron
sari dintr-un
pătrat în altul
și numeri
fiecare poate să înțeleagă
ce vrea
copiii cred că acolo
sunt 
balauri de învins
floarea soarelui
și tabla înmulțirii
ceilalți
rămași 
fără mamă
fără tată
cred că e
groapa marianelor

2. i-am scris 
lui Brauner un poem
mă aștepta la ușă
cu umbrela desfăcută
și un șurub 
înfipt 
în tâmplă
zâmbea ușor
o cucuvea-și
făcea de cap
nu aveam unde
să mă așez
maestrul 
doarme în picioare
nu sunt scaune
nici mese
nici măcar 
un pat
doar un acvariu
cu pești
morți
se uită lung la el
numărându-și
în același timp
degetele
de la o mână

3. am desenat
o spînzurătoare
așa cum se face

cu un omuleț
în ea

nu vă speriați 
e un joc de copii
și voi l-ați jucat
îl mai știți?
se joacă în doi:
ghicitorul 
spune o literă
din alfabet
și...

un gândac se urcă
pe vârful cizmei
n-am scăpat 
de frica asta
tot o iau cu mine
peste tot
dar
ăsta e 
alt joc 
se cheamă
adevăr 
sau provocare

na 
c-am dat in mintea copiilor
zău așa...

4. pe covaci
lume puțină
iarna a ascuns oamenii
prin case
la hanu lui manuc
porțile 
sunt închise
ninge cu fulgi mari
[când eram fetiță
încercam 
să prind fulgii
în pumnii mici
și să-i duc acasă
să îi ascund 
până la
primăvară viitoare]
urcăm scările
in absintheria sixtină
nimeni
ieșim pe balcon
ce dacă e frig

privim orașul
străzile din centrul vechi
absintul flambat
ne schimbă culoarea

fără să ne mișcăm
am stat așa
preț de
câțiva 
ani buni
și o fotografie
la minut

5. cine n-a fost
pe micuța insulă
„țara de nicăieri”
și nu s-a întâlnit
cu pirați, zâne
și sirene firește
cine nu a bătut 
măcar
o dată la o poartă
albastră
ca apoi
să fugă cu inima
cât un purice
cine nu s-a visat un
Peter Pan cântând
la flaut
îmbrăcat în
„ în frunze de toamnă și
pânze de păianjeni”

nu știu 
cu cine vorbesc
e patru dimineața
și durerea asta de cap
nu-mi dă pace 
când eram copil
mama mă descânta
acum 
număr secundele
precum
oile pe un câmp uriaș
ce peter pan
cu părul lui 
ca morcovul
ce durere de cap
închide odată geamul
și lasă prostiile
e curent, nu simți?

6. tot am vorbit de
omul nou
chiar așa
ăla vechi unde
s-o fi ascuns
în vreo peșteră
sau în
coliba unchiului tom
sau într-un 
vapor cu aburi
să facă 
ocolul pământului
în 80 de zile
sau în Pacific
într-un pește mic 
îl tot caut
și nu-l găsesc
nici firimituri nu
a lăsat
să cunoască drumul
înapoi spre casă

1 2 3 la perete stai
un porumbel-poștaș
venit pe un balon de aer
aduce 
o veste bună

7. când ai să înveți
să îți legi corect
șireturile 
la pantofi
să nu mai încurci
stânga cu dreapta
să nu mai plângi din orice
cine spune asta
mușc din bucata de pâine
și beau
din vinul roșu

las un strop și
pentru cei plecați 
dincolo
că le-o fi și lor
poftă de...

ei își pot lega șireturile
cum vor
pot încurca
stânga cu dreapta

dar
nu mai pot plânge

Angela Baciu
Sindromul Peter Pan
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Scrisoare către un prieten

îți scriu bătrâne
de pe Caisului doi
poate treci pe la mine
să mai vorbim
să recităm din poemele tale
lângă o sticlă cu vin
aici e un altfel de rai
e construit
chiar de mâinile mele

îți voi arătă și cărțile
pe care într-un târziu
le-am scris
așa cum ți-am promis
într-o seară de toamnă
friguroasă și gri

de fapt
mi-ai vorbit mereu
în somnul meu
câteodată îmi subliniai
cu degetul de aer
versurile rele
alteori aplaudai
de multe ori ți-am simțit
bătaia pe umăr
dar și-acel șoptit
dumnezeiesc
în gândul meu
brava PetreC
azi mai mult ca sigur
mi-ai fi spus Pic

de-ai știi de câte ori
mi-am dorit
să vin la tine
în vizită în cer
și niciodată 
să nu mă mai întorc
pe Caisului doi

Blues pentru hidrantul roz

de cum s-a făcut dimineață
m-am apucat să vărs
fluturi și alte chestii deștepte
îmi ieșeau aburi pe gură
și aburii se loveau apoi
de oglinda murdară
tot încercând să pătrundă
în rostul luminii
eram în aceeași crâșmă
de data asta chiar lângă hidrantul roz
adormisem cumva
cu mâna răsucită pe masă

și cu fruntea sprijinită pe halba
în care mai era bere
puțea a acru
era maro și-avea și mustăți

azi noapte a venit și moartea
și-a luat o bere și s-a așezat lângă mine
am ținut-o de mână o oră
în crâșma pitică plină de fum
beam bere amândoi
în pahare albăstrite de zgomot
i-am șoptit toată noaptea la ureche
cuvinte porcești de bețiv
până când luminat
am pus la tonomat Tom Waits
Hell Broke Luce atât aveau
și-am invitat-o la dans
aș fi vrut un blues languros
s-o dau pe moarte pe spate
lângă hidrantul roz și vechiul tonomat
dar a fost bine și-așa
jukebox-ul era defect și repeta
aceeași melodie cântată de Waits
am tot smucit-o pe babă
mai bine de-o oră
într-un fel de rock nebunesc
săraca din neagră și crăcănată
s-a făcut verde
și-a-ntins-o degrabă la budă
apoi a plecat

de-atunci îmi beau timpul
și halbe de bere
în aceeași crâșmă lângă tonomat
din când în când
mai trece și moartea
bagă capul pe ușă
aude Tom Waits se îneacă într-un lung oftat
și pleacă rușinată cumva apăsată
de greul păcat
Prăbușirea ca parte a mântuirii

pereții se prăbușesc
pereții de piatră se prăbușesc
pereții din pământ și pleavă
se prăbușesc în mine
pereții se năruiau de-a valma
cu zgomot
pereții oricum se năruiau
pereții oricum se năruiau în mine
odată cu bătrânețea
apoi confuzia tulburarea încordarea
dar mai ales neputința de a striga ceea ce simt
neputința de a pune în cuvinte povești
neputința de a mai scrie
pereții s-au prăbușit
peste o amărâtă de siluetă
care se pierdea în întuneric
cu hainele pline de noroi și ude
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pereții s-au prăbușit peste umbră
și cerul și soarele și luna și stelele
s-au prăbușit sfios și cu teamă de ridicol
în halba cu bere
apoi un bătrân trăindu-și
ultima firimitură de timp
s-a împiedicat pe trepte și a căzut
un bătrân s-a împiedicat pe trepte
trupul meu bătrân s-a împiedicat
de trepte și am căzut

lunecă orbul Zahei prin lume
târât de un câine cu-n singur picior
și dintr-odată se simte Mark Twain
sau doar un clovn oarecare
și nimeni nu vede și nimănui nu-i pasă
cât este el de trist pe interior

Cârciuma cu frunze 
jumătate roz jumătate albastre

o cârciumă ca oricare 
aflată la răspântii 
chiar la intrare în sat
și care văzută din-afară 
nu-i spune nimic trecătorului
oricât ar fi fost de însetat 
în loc de firmă avea
o bucată de tablă 
pe care scria cu creta Cafe-bar
înăuntru din când în când
se întâmplau lucruri ciudate
când scaunele când mesele
o luau brusc în zbor
treceau vâjâind pe deasupra noastră
și se învârteau până amețeam
în sat se zvonea că e o casă posedată
cineva mai deștept decât noi 
zicea ceva de un portal
între lumea de astăzi
și lumea de altădată
când ne dezmeticeam
aveam impresia că stăm
cu susul în jos
doar vodca din pahare
știa drumul corect spre casă
tare mi-e frică că și soarta lumii 
e cumva răsturnată 
la mine în cap sigur și-a făcut rost
o mini gaură neagră
și de-atunci încerc mereu să o scot
tot dându-mi palme

după fiecare zbor în local intra Urmuz
cu prietenul său Stamate
amândoi cu câte o pâlnie în mâini

și cu capetele lăsate greu
și nefiresc pe spate
de fiecare dată îl certau de proprietar
că de ce uită deschisă
ușa cea tainică spre neant
și nu pot să se odihnească
au dreptate e un curent pe aici
când se lasă noaptea că-ți vine să fugi 
cât   mai departe
iar mie îmi vâjâie de mor
gaura aia blestemată
hai, lasă vrajă ești din topor
îmi zise urmuzian la ureche
Rapaport

au venit odată și trei îngeri
târau după ei
un hidrant roz 
legat cu niște lanțuri
au trântit ușa cu zgomot 
apoi au cerut ceva de băut
erau cumplit de însetați 
ne-au spus că vin tocmai din Apus
și i-am crezut
crezând că-i rost de vreun șfanț
proprietarul săracul avea 
doar vodcă ieftină și acră
pentru îngerii chiar n-a contat 
au cerut  să li se dea câte o halbă întreagă
au băut apoi au căzut lați
pe podeaua de piatră
când s-au trezit au realizat 
că n-au cu ce să plătească
așa că au lăsat zălog
hidrantul
l-au pus ușor ușor într-un colț
să nu cumva să zădărnicească
tainicul drum al lumii către moarte
și au plecat
curioși am ieșit și noi
afară îngrămădiți cu toții
și-abia am mai apucat să-i mai zărim
cum se înalță păsări iuți în cer
când ne-am întors am încremenit
cârciuma înfrunzise 
așa dintr-odată
și tare ne-am minunat
și-am plâns
pentru că frunzele erau
jumătate roz jumătate albastre
s-a făcut brusc frig 
și ne-am luat cu toții în brațe

când a murit proprietarul
oamenii l-au văzut cum se înălța 
purtând  hidrantul prins de spate
cu o bretea
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Conversație cu umbra la un pahar de vin
Pășesc anxios-evitantă în liniștea slută
De-a lungul anilor sufletul meu subțire 
A ațipit
Umbra s-a prelins din mine coborând într-un câmp cu maci
Stau față în față cu ea la un pahar de Sauvgnion Blanc
Miroase a lumânări arse într-o noapte de (noi)embrie
L-ai vândut pe Dumnezeu, pentru o iubire efemeră, ai așternut
văl negru peste toate icoanele din casă
Sub piele îmi dorm corbi
S-au cuibărit demult 
Când pulsau organele de atâta poezie (ne)scrisă
Stiloul meu rămas hipnotizat
Oftez profeția
Inspir umbra.

Pisica are nouă vieți
Viața nu e poezie. Cuvinte dezordonate, cuvinte obosite, cuvinte
fără sens. Viața nu e poezie. Banale adjective, ar spune unii critici.
Un scriitor este remarcat abia după ce moare, ne apreciem părinții
abia după ce mor. Stare de beție, granița dintre aici și acolo, alb și
negru. Dumnezeu e îmbrăcat în halat alb. Existența este un carusel
de emoții. Totul e atât de alb și îngropat în zăpadă. Cuvântul alb,
se disociază, se devoalează de sens, răsună ca un cântec de
leagăn. Stau întinsă în patul de spital, zăcând în tăcere. Pisica are
nouă vieți, inspiră, expiră, numără până la patru, una... două, la a
câta viață sunt? Probabil, am expirat cele nouă vieți, sau nu, nu
știu, vom afla. Trăiește prezentul, trăiește prezentul. Ce înseamnă
viața? Cât valorează un minut, o îmbrățisare, un sărut? O rază de
lumină se odihnește pe pat, pe albii pereți, pe mâinile tremurânde.
Sunt nimeni în ochii lor. Doar un alt chip, care strigă după ajutor,
la fel ca toți ceilalți de aici. În spital, toți suntem la fel, niște ființe
de hârtie, fragile. Numele și hainele și povestea mea le-am cedat
infirmierelor. Timpul zboară pe aripi de fluturi...

Libertate
Zgomotul tărgilor
Viața- pânza croșetată de păianjenul din tavan
Medicii vând libertate la pahar de plastic
Un pumn de pastile după micul-dejun
Unul după cină
Închizi ochii și organele îți amorțesc
Atârni de-o iluzie transparentă
Înghit speranțe și toate fricile 
Sticlesc în meduze bizare
Se preling straturile mele corporale într-o 

Cadă de baie imaculată
Curg țesuturile pe care mi-e scrisă istoria strămoșilor mei
Cu toate acestea greierii își continuă doina nocturnă

În sanatoriile din Techirghiol
Sirenele mușcă cu fervoare din nopțile bolnavilor
Un copil ține libertatea în palme
Doi mormoloci își trag ultima suflare într-o găletușă de plastic.

Scenariu
Spini de trandafiri ne perforează plămânii
Respirăm în amurgul cuvântului ultima clipă
Am inundat paradisul nostru cu flori de plastic
Cu pansamente îmbibate-n spirt
Poezia... pătrunde în suflet
Zvâcnește și curge clor în aortă
Gravităm prin ploaie pierduți
Închid ochii, pleoapele lipite de uscăciunea celor plânse
Închid ochii spre a vedea o lume în miezul lumii
Infinituri erup ca fierea
Suntem toți actorii aceluiași scenariu
Spitale pline
Cimitire pline
Azi nu ne mai grăbim să creștem.

Liniștile
Uneori, ne potriveam liniștile
Și pluteam demenți,
Ca păsările fără chip
Într-un univers infinit.

Sânziene
Odată ca niciodată 
Aveam părul lung 
Era ora de creație.
M-am născut pentru tine
O păpușă din cenușă
Buze, ochi, peste care vor sufla nămeți.
Mi-e dor de irealitatea 
Sădită în jurul forului lăuntric.
Ațipisem în noaptea de sânziene
Cu gândul la natura ta suprarealistă
Visam să desenăm istoria pe străzi cu sens unic
Să trecem puntea către odată ca niciodată
Uitasem să dau ceasornicul înapoi
Când m-am trezit 
Mama îmi aranja păpușile.

Andreea Valentina
Miroiu
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Textul memorabil
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. (Horia Gârbea)

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?

Simona-Grazia  Dima
În ultima vreme îmi revine în minte un fragment dintr-o scurtă povestire de Gheorghe Suciu, intitu-

lată Struguri storși, din volumul său Oul, publicat în 1968 în prestigioasa colecție „Luceafărul“ a Editurii
pentru Literatură, unde au apărut multe din volumele de debut ale unor autori valoroși. Întregul text, în
aparență banal, redă primul ceremonial de stoarcere a strugurilor din viața naratorului, alături de tatăl
său. Amândoi, înveșmântați ritualic în alb, strivesc strugurii în căzi de lemn suspendate deasupra pămân-
tului. Am ales nu întâmplător cuvântul ceremonial, fiindcă este vorba de o veritabilă inițiere. Fiecare act
din preliminarii contează și este înfăptuit cu sobrietate și lentoare, pas cu pas. 

Se conturează în crescendo un eveniment de seamă în existența eroului, care devine, cu această ocazie,
adult, după cum îi dă de înțeles tatăl său. Niciun cuvânt nu e de prisos și o tensiune aparte susține re-
latarea. Un fragment, însă, dinspre final, m-a captivat îndeosebi, și îl recitesc, într-un fel, cu sufletul la gură,
pentru starea de perplexitate pe care mi-o produce. Spune tânărul protagonist intrat în cada cu struguri,
după ce frământase deja în picioare o cantitate apreciabilă: „Storceam obosit, rar, pe jumătate amețit de
trudă. Straiele îmi erau ude de must, lipicioase. Îmi strângeau trupul în chingi. Degetele de la mâini mi se
încleiaseră și mi se umflaseră. Nu le puteam dezlipi unul de altul. În urechi îmi intrase must. Auzeam în-
fundat ruperea strugurilor și șuruitul mustului în ciubăr. Dacă închideam ochii, îi deschideam apoi cu
durere. Îmi intrase must și în nas și mă împiedica să trag aer. Buzele mi se făcuseră lipicioase, mi le-aș fi supt
mereu. <Apleacă-te, mă, și bea cu pumnii must>, mi-a strigat tata. Nu i-am dat nici o atenție. Eram obosit
– și oboseam. Nu mai puteam să-mi văd limpede de treabă. Mustul mă împresura din toate părțile, îmi
ținea trupul încins în sforile lui vâscoase. Eram dulce. Mi se părea că nu mai storc eu strugurii, ci strugurii
m-au încolăcit și mă frământă pe mine, eu fiind totuna cu ei. Eram beat.” La sfârșit, naratorul e îndemnat
de tată să meargă la culcare.

Această succintă scenă, scrisă cu atâta participare, îmi dă senzația străpungerii aparențelor: adesea lu-
crurile plăcute ascund un substrat primejdios, sacrificial. Lumea e cu totul altceva decât pare. Procesul
creației nu este unul senin, nu e nici pe departe generator de bucurie calmă, așa cum o dăruiește de-
gustarea picăturilor de vin mai târziu, într-un decor somptuos.

Trăiesc, odată cu autorul, dramatica ispitire a lui, aproape o prindere (temporară, desigur) în captivi-
tate, în lațul mustului agresor, imperativ. Există o legitate ce se dezvăluie a fi necruțătoare dacă intri în
contact cu ea. Un vechi adagiu spune: „o legătură împletită din flori e uneori mai greu de rupt decât un
lanț de fier”.

Ràzvan  Nicula
La început mi-a trecut prin minte să dau un răspuns cât se poate de parcimonios, constând într-un

singur cuvânt, dar m-am răzgândit din pricina dorinței de a prezenta și un fel de justificare. Cred că uti-
lizarea în fața altora a citatelor din operele literare poate fi interpretată fie ca o dovadă de cultură, fie
ca o încercare de a epata. Dar sunt și texte care ni se lipesc de suflet, pe care le îndrăgim, ajungem să
le iubim și chiar să facă parte din personalitatea noastră. Din acest motiv, în funcție de scopul pe care-l
au în ce mă privește, cu certitudine citările pot să difere. În cazul de față, în virtutea sincerității, mă voi
raporta la două trimiteri pe care le fac foarte des, mai ales în momentele de singurătate. Nu știu dacă
e un fel de autoîncurajare, justificare față de mine sau un mod de a-mi ușura cugetul atunci când mă
întorc spre oglindă, dar în dese rânduri îmi repet versul care dă și titlul unei poezii a lui P. B. Shelley: “E
veșnică pe lume doar schimbarea”. Cât despre răspunsul la care mă gândisem inițial, mult mai simplu,
mult mai concis - o expresie devenită atitudine îndeosebi atunci când citesc rânduri de proastă fac-
tură, este mai Dickensianul, sau mai Scroogeianul, cum veți dori, “Humbug”! 
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Liviu Ioan Stoiciu
N-am
Îmi revine în memorie „mai des sau mai rar” (depinde de starea mea sufletească) numai Tatăl

Nostru, „rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos le-a lăsat-o apostolilor și ucenicilor Săi atunci când
aceștia I-au cerut să îi învețe să se roage”... Atunci când citesc o carte, natural, până să o termin de citit,
îmi vin în minte ba un personaj mai deocheat, ba o situație ieșită din țâțâni (ba, dacă e roman polițist,
mă obsedează „subiectul”; în general, am observat că răul și violența dintr-o carte de proză îmi atrag
îndeosebi atenția, mă țin treaz). Sigur, după ce termin cartea de citit (inclusiv de poezie) și încep altă
carte să citesc, uit ce am citit. Am o mare putere de uitare, dacă pot să zic așa, mintea mea nu păstrează
„secvențe sau strofe” decât în timpul când citesc o carte; după ce termin cartea, repet, mi se șterg din
minte. Nu prea sunt deștept... Interesant de reținut, la nivelul meu: din prima tinerețe m-am învățat să
citesc în paralel tot felul de cărți (nu numai beletristice, ci și de „știință și tehnică”, de istorie, de medi-
cină, de biologie), citesc un capitol de ici, un capitol de colo. Mai complicat e când citesc în paralel cărți
de proză la intervale mari (câte șase cărți începute, pun semn acolo unde am rămas cu cititul) și uit ce
am citit și trebuie să reiau, e un exercițiu de lectură ciudat, dar care mă face să nu mă plictisesc la masa
de citit. Altfel, dacă mă gândesc ocazional intens la un poet sau prozator, îmi vin în minte versuri sau
pasaje din opera lor, fără să aibă vreun rost efortul. La fel pățesc atunci când scriu, uit imediat ce am scris
după ce am terminat de scris un poem, de pildă (nu țin minte nici un poem al meu, dar dacă îl văd
publicat undeva sau e recitat întâmplător de cineva, îl recunosc imediat)... Altceva e când scriu proză
și ajung să uit personajele, scriind „pe sponci”, când și când.

N-am răspuns la anchetă, am divagat, e clar că n-am un text literar memorabil „recurent“„recurent”. 

Serban Tomsa
Idei regale: Dumnezeu, personaj literar episodic

Uneori, în unele texte  găseşti idei şi viziuni care te cutremură, te uluiesc. Nu te poţi gândi decât la
ele. Cum a putut o minte de om să producă aşa ceva? Cum spunea Nicanor Alvarado, personajul prin-
cipal din Toamna patriarhului?„Cum a putut să scrie ăsta ceva atât de frumos cu mâna cu care se şterge
la cur?“

Un veac de singurătate, Maestrul şi Margareta, Cartea Milionarului, Rodul pământului şi Ora
de germană sunt cărţi de neuitat, cu teme, motive literare şi scene atât de noi şi de surprinzătoare,
încât, la prima lectură, laşi volumul din mână şi te minunezi ca un copil. După aceea revii constant la
romanele respective, ca la fragmentele magice ale unei Biblii profane.

Către sfârşitul romanului lui Bulgakov, Levi Matei îi spune lui Woland că Dumnezeu a citit romanul
maestrului :

„- El a citit opera maestrului, vorbi Levi Matei, şi te roagă să-l iei tu pe maestru şi să-l răsplăteşti cu
odihna. E greu să faci asta, duh al răului ?

- Pentru mine nimic nu-i greu, răspunse Woland, şi tu o ştii prea bine.
După o vreme de tăcere, adăugă :
- Dar de ce nu-l luaţi voi, în lumină ?
- El n-a meritat lumina, ci odihna, rosti, trist, Levi.“
Uimitoare idee! Dumnezeu rămâne indiferent când citește opera Maestrului, iar Diavolul se mani-

festă, fără succes, ca avocat al scriitorului. Un autor citit de Dumnezeu ar trebui să fie măgulit. Dar El îl
încredinţează pe scrib forţelor întunecate, pentru ca acesta să fie pus la odihna veşnică. Să fie asta
soarta tuturor scriitorilor ?

Există oare cele mai frumoase pagini scrise de o mână omenească? Sigur, dar sunt foarte multe.
Un scriitor de vază era de părere că relatarea momentului în care prințul de
Salina moare reprezintă culmea artei narative mondiale.
Când eram tânăr, mi se părea că toate paginile scrise de Márquez erau de o
frumusețe fără termen de comparație. După ani și ani, în mintea mea, comorile literare ale

columbianului au suferit un sever proces de selecție.



www.revistaneuma.ro
Anchet[

Nr. 9-10 (59-60) � 2022
29

Chiar, care să fie cele mai reușite pagini de proză din literatura pe care o cunosc? (Nu mă bag la
poezie, din motive bine întemeiate.)

Începutul Orbirii lui Canetti.
Debutul romanului Suflete moarte de Gogol.
Primele pagini din Secretul pădurii bătrâne de Dino Buzzati.
Nenumărate pasaje din Un veac de singurătate, Iosif și frații săi, Nasul, Cum s-a certat Ivan Ivanovici

cu Ivan Nikiforovici, Groaznicele și înspăimântătoarele fapte și isprăvi ale preavestitului Pantagruel, rege
al Dipsozilor, feciorul marelui uriaș Gargantua, Conjurația imbecililor, La răsărit de Eden, Cartea
Milionarului, Craii de Curtea-Veche, Moromeții, Crimă și pedeapsă, Muntele vrăjit, Zgomotul și furia, Pro-
cesul, Metamorfoza, Colonia penitenciară, Sub vulcan.

Mulţi ani după aceea, în faţa plutonului de execuţie, colonelul Aureliano
Buendía avea să-şi amintească de după-amiaza îndepărtată, când tatăl său l-a dus să facă cunoşt-

inţă cu gheaţa(Gabriel García Márquez, Un veac de singurătate). 
Un fel de aureolă luminează mintea omului. I se întâmplă aproape oricui. Poţi câteodată s-o simţi

cum creşte sau cum freamătă ca un fitil a cărui flacără se apropie de dinamită. Ai o senzaţie plăcută în
stomac, o încântare a nervilor, a braţelor. Pielea gustă aerul şi fiecare inspiraţie e plăcută. Începutul ei e
aidoma plăcerii unui căscat larg care te destinde. Creierul se luminează şi toată lumea străluceşte în faţa
ochilor. Omul a dus poate o viaţă cenuşie, pe un pământ cu copaci întunecaţi şi sumbri. Poate că eveni-
mentele, chiar şi cele mai importante, s-au scurs palide, anonime. Şi apoi - câteodată, aureola îi sună în
urechi un cântec dulce de greier, mirosul pământului îi încântă nările şi lumina ce se strecoară sub un
copac îi mângâie ochii. După aceea din om ţâşneşte un torent care nu-l lasă, totuşi, secătuit. Cred că im-
portanţa unui om în lume este dată de calitatea şi numărul aureolelor sale. Este o chestiune cu totul per-
sonală, dar ea ne leagă de lume Ea este mama tuturor creaţiilor şi în asta constă deosebirea dintre un
om şi toate celelalte vieţuitoare. [...] Dacă aureola ar fi ucisă, suntem pierduţi (John Steinbeck, La răsărit
de Eden).

Cele mai impresionante sunt finalurile. Marii scriitori știu să-și încheie magistral textele : Deșertul
tătarilor, Rodul pământului, Relatare despre regele David, Un diamant mare cât Hotelul Ritz, Ghepardul,
Groapa, Îngerul a strigat,

Prins, Moromeții, Sonată pentru acordeon.

Una dintre cele mai uluitoare povestiri care s-au scris vreodată este Un diamant mare cât Hotelul
Ritz de Francis Scott Fitzgerald. Braddock Washington descoperă un munte de diamant şi îşi clădeşte
o proprietate fabuloasă, care nu este trecută pe nicio hartă. A perseverat, mituind înalţi funcţionari
de stat. Are la dispoziţie sclavi negri şi a răpit, pentru a-şi construi locuinţa, un poet decadent, un
pictor scenograf, un arhitect şi un grădinar peisagist. Artiştii nu sunt însă în stare să proiecteze nimic
acceptabil şi sfârşesc într-un spital de nebuni. Palatul visat de Braddock este realizat cu ajutorul unui
specialist din cinematografie, care este obişnuit să lucreze cu fonduri nelimitate, cu toate că nu ştie
să scrie şi să citească. Percy, fiul lui Braddock, îl invită pe colegul său de şcoală, John, să-şi petreacă
vacanţa acasă la el. Aşa descoperă John minunăţiile de pe muntele de diamant. Ralatarea se face din
perspectiva musafirului. Dimineaţa, patul se înclină şi John se trezeşte într-o baie cu arteziene din care
ţâşneşte apă parfumată şi spumoasă ori rece şi sărată, după preferinţe. Băiatul se împrieteneşte şi mai
mult cu Percy, gazda sa, şi se îndrăgosteşte de Kismine, sora mai mică a acestuia. Începe să bănuiască
adevărul : nu va mai fi lăsat să plece viu din casa lui Braddock.

Piloţii care descoperă, din aer, avuţiile lui Braddock sunt doborâţi şi puşi sub lacăt. Câțiva reuşesc
să evadeze şi vin cu ajutoare, atacând domeniul. Când totul pare pierdut, bătrânul Braddock încearcă
să-l mituiască pe Dumnezeu, pentru a-şi salva proprietatea. Când îl strigă pe Creator, o face „răspicat
şi solemn, cu un orgoliu neîmblânzit:

„ - Hei, tu, cel de colo ! începu el cu un tremur în glas. Tu, cel care mă asculţi !“
Şi:
- Hei, tu, cel care eşti acolo sus ! „
Nu mai spun ce-i promite personajul lui Dumnezeu. Banii fără număr fac din om altă făptură.
Dar ideea m-a tulburat şi mi-a dat de gândit multă vreme. Ca să-l parafrazez pe Nino Stratan,

aripa nebuniei a făcut multă vreme fâlf-fâlf ! în capul meu.

Există o carte în care Dumnezeu e personaj principal: Biblia. Deși dă semne că e prezent pre-
tutindeni, El nu apare niciodată în fața mulțimilor, ci îi deleagă pe Moise și pe Fiul Său să-i înfăptu-
iască poruncile.

Ar putea un autor modern să scrie un roman cu Dumnezeu în centrul acțiunii, fără să-i știrbească
Creatorului nimic din sacralitatea Sa?

���
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În perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2022, la Universi-
tatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia au avut loc Colocvi-
ile Romanului Românesc Contemporan, o prestigioasă

manifestare culturală care a ajuns la ediția cu numărul 15. Tema
celei mai recente ediții a Colocviilor Romanului Românesc a fost
„Proza de azi. Memorie și ficțiune în roman“. Sesiunile Colocviilor au
avut loc în zilele de vineri, 30 septembrie 2022 (între orele 17.00 și
20.00) și sâmbătă, 1 octombrie 2022 (între orele 10.00 și 13.00), în
sala Senatului Universității Alba Iulia. 

La ampla dezbatere au fost prezenți (în dialog și cu substanțiale
comunicări): Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Chifu, Horia Gârbea,
Andrea H. Hedeș, Adrian Lesenciuc, Nicolae Manolescu, Angelo
Mitchievici, Cristian Pătrășconiu (moderator), Irina Petraș, Marta
Petreu, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu și Mihai Zamfir. Textul lui
Varujan Vosganian a fost încredin țat  Româ niei literare.

La discuțiile care au urmat prezentării comunicărilor au luat cu-
vîntul și alți scriitori prezezenți între care Diana Cîmpan, reprezen-
tatntă a Universității gazdă și Hanna Bota. Manifestarea s-a
caracterizat printr-o deosebită densitate de idei și printr-o bene fică
diversitate a punctelor de vedere exprimate. Ospitalitatea deosebită
a gzadelor a făcut ca atmosfera să fie una cît se poate de plăcută. 

Colocviile Romanului Românesc Contemporan sunt organizate
de Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga“
Alba și Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România,
în partene -riat cu Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia.

Colocviile Romanului,
edi\ia a XV-a, Alba Iulia, 2022
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Față-n față

Față-n față cu zborul nesigur
al orelor târzii,
pe spatele diform al îngerilor 
cocoșați sub întrebări,
bântuind prin cotloanele vieții 
cu moartea rânjindu-i pe-aproape,
față-n față cu demonul căzut în dizgrație,
ascultându-i minciunile-nvelite în miere, 
-n sclipiciuri,
în curcubeie false,
îndrăznesc să adun în palme 
viața  de pe străzi,
s-o scutur de praf,
s-o-mbrac în haine noi 
și-apoi s-o iau cu mine 
pe-acoperișul orașului somnambul,  
la o cafea mai amară decât
nespusele mucegăind în zidurile vechi,
ori așteptând agățate de grinzile sufletului. 

Poemul acesta de ieri și de azi,
de azi și de mâine,
față-n față cu mine,
cu șoapta inimii aprinsă în clocotul nopții,
cu infinitul nevăzut și rece,
aleargă odată cu mine,
visează un vis din visele mele,
jertfindu-se,
să ne-amintim de noi.

E noapte în micul Paris,
spune luna, cât s-o luăm în seamă,
cafeaua e neagră, fierbinte,
aburii se-mpleticesc în jungle de gânduri…
Unde te-ascunzi, dulce pasăre a tinereții,
întreb 
și printre cețuri dansează în alb 
umbra unei aripi.

Pe muchia dintre negru și alb

Orele s-au scurs împiedicându-se
printre gânduri, a plouat statornic
prin imperiul nevrotic al toamnei,
taciturn și greu ca un pumnal
în trunchiul bătrânului arțar.
Lumea aceea năucă, dansând 
pe muchia subțire dintre negru și alb,
truditorii canalelor de știri,
mecanismul absurd al rănilor
întinse pe-asfalt,
toate acestea mi-au alunecat
pe pielea fierbinte, developate-ntr-un joc
scindat al amăgirilor și-al speranței.

Dar, mai ales, nopțile 
mi-au devorat timpanele
și o tăcere fără hotar a lovit pereții
cu toate fricile mele, bolnave și ele,
contaminate, presate, ascunse
și totuși pulsând prin toți porii
trupului încins în sudoare.

Dar timpul meu încă mirosea a scris,
mușca din sufletul rămas într-o cetate,
la porțile căreia se revărsa
revolta planetei.
Apoi, octombrie cu vocile lui suprapuse
prin daimonii toamnei a plecat,
a obosit să m-aștepte
lângă acele aranjamente kitsch
de halloween, unde minciunile
existenței parșive cădeau
între oameni și scânduri

În fuga planetei

Timpul cu îngeri sub zăpezi –
numai acolo pe culmi –
s-a-ndepărtat într-o noapte
cu lună albastră,
cu genunchii la piept.
Și el a crezut că trăim
zodia păcatului,
că ne-am osândit zilele
de bună voie ori striviți
în imagini răsturnate
și fără popas,
că ne-am rătăcit
în tristeți, năluciri,
duminici orfane.

Alergăm între cer și pământ,
din tălpile noastre ies șerpii ascunși,
cu ochii aprinși se-ncolăcesc
pe sufletul despletit, amețit
în fuga planetei.
Undeva bate un clopot,
zidul vechi se sfâșie pe pietre…
Doamne, amintește-ți de noi,
încă mai suntem, iată,
în ochi de copil,
în lacrima poeților.

Un semn de neuitare

M-am visat o roată de zăpadă
prin Cișmigiul interzis dintr-o eroare,
mă rostogoleam fără să-nțeleg
de ce nu mă topeam sub caișii-nfloriți,
de ce nu mă oprea cineva

pe când sărutam pe frunte statuile
în Rotonda pustie…
Dinspre care zăpezi ajunsesem aici?
Mirosul lor rămăsese în mine
ca o amintire, o iluzie frântă.
Seara căzuse  -- mantie neagră
pe umerii fragezi de ierburi și flori.

Cartea veche

Un timp gânditor, prea grăbit
prin spațiul fluid și curbat.
Eu, la umbra măslinului,
încercând să-nțeleg
misterul zilei de ieri,
tainele zilei de azi.
Cartea veche miroase-a cenușă,
doar o minune-i cum s-a-nălțat
deasupra rugului, ce duh nevăzut
a purtat-o departe-n deșert.
Cartea veche vine dintr-un semn
rătăcind între șapte ceruri,
trece prin spaimele vidului
și prin vraiștea planetei.

Haos în gările fără direcții,
dansul oglinzilor – știrb.
Lângă mine, un înger defect
strecoară erori. Trebuie dus
la stația de verificat îngeri,
ei nu mor, se reciclează doar.
Măslinii aruncă târziul din umbre
peste foamea de aer, de dragoste, de zbor.
Cartea veche --  pumnal 
prin inima cuvântului.
Pe muntele-zeu se scrie cu foc
în rana destinului.
Noaptea vine dintr-un abis
cu frica-nghesuită-n cețuri;
frica aceea cu gust de pelin
ce-ți tremură pe piele,
de parcă un șarpe
s-ar târî perfid
până la ziuă și mai departe…

Timp debusolat, uituc, obosit
printre atâtea absențe.
Planeta se-ascunde tot mai mult
sub pământ.
Din cartea veche rodesc semințe
cu înțelesuri noi sub măslini.
Desluși-vom speranța
în ziua de mâine?…

Din volumul E noapte în Micul Paris, 
în curs de apariție la Editura Neuma

Vilia Banţa
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Ne îndreptam spre satul care marca intrarea în re zer -
vația naturală. Se contura pe cer silueta masivului
muntos, înconjurat de nori albi de ceață. Cel mai înalt

vârf era acoperit deja de zăpadă. Pe măsură ce avansam pe
șoseaua șerpuită, prin văile nelocuite, se vedea,jos, în vale,
oglinda strălucitoare a fluviului care aluneca pe sub coastele
abrupte.

- În locurile acestea sunt puține sate locuite. Oamenii au
plecat din cauza vieții grele, spuse șoferul, care, parcă îmi citise
gândurile. 

Motorul gâfâia iar mașina urca anevoie. În dreapta drumului
apăru o placă cenușie pe care scria cu litere aproape șterse:
localitatea Potcoava. Deși trecusem de primele case, pe stradă
nu se zărea nici țipenie de om, iar curțile păreau pustii.

- În satul ăsta nu locuiește nimeni, spuse din nou șoferul,
care era, în același timp gazdă, șofer și ghid. Cei tineri au plecat
pe dincolo. Cei bătrâni au murit. Au mai rămas casele părăsite și
crucile din spatele grădinilor. Pe aici satele nu au cimitire. Casele
sunt răspândite pe ici și colo și uneori chiar vecinii nu se văd unii
cu alții de toamna și până primăvara. Iernile sunt aspre și lungi.
De aceea își îngroapă morții în spatele caselor. Uneori, zăpezile
sunt atât de mari, încât preotul nu poate să ajungă în acel loc
până când se moaie vremea și se topește neaua. Nu se poate
săpa nici groapa, din cauza pământului înghețat. Așa că în
locurile astea e greu să și mori. Fiecare bătrân are un sicriu
pregătit, pe care îl șine în podul casei. Dacă doamne ferește, se
întâmplă și moare iarna, îl coboară din pod și după ce așază
mortul în sicriu, cu toate rânduielile, îl închid într-un șopron. Stă
ca în frigider până la primăvară, când urcă preotul și poate să fie
îngropat creștinește.

Am mai mers câțiva kilometri, după aceea ne-am oprit în fața
unei clădiri pe care încă atârna, ca o relicvă din vremuri de
demult, o placă decolorată pe care scria cu litere de-o șchioapă:
”Dispensar sanitar”. Din coșul cocoțat ca un cocostârc pe acoperiș
ieșea o dâră albicioasă de fum, care, trebuie să recunosc, ne-a
topit bruma din suflete. Deci locuiește cineva aici, mi-am spus.
Iată un lucru bun. Am coborât din Wloswagenul vechi și am făcut
câțiva paș,i pentru a-mi dezmorți picioarele. 

- Acuși o să vină și primarul și asistenții sociali, mă anunță
ghidul meu, privindu-și ceasul. Era un bărbat înalt, între două
vârste. Purta ochelari cenușii. Din acestă cauză nu-i puteam
distinge privirea și aveam impresia stranie că nu mă aflu în
prezența unui om. 

Am intrat în dispensarul sătesc unde moțăia, lângă soba de
teracotă,  un bărbat între două vârste, cu un început evident de
chelie. S-a trezit și a îngânat un salut șters, în timp ce ne cerceta de
după sticlele groase ale ochelarilor. Pe aici toți au ochelari, am
concluzionat în gând. Omul s-a ridicat de la masă și ne-a pus înainte
ceainicul aburind, flancat de două pahare de unică folosință.

- Aici timpul trece al dracului de greu, a zis omul,  doar ca să
se afle în  treabă și s-a reîntors pe scaunul său de lângă sobă,
reluându-și somnul sub acoperire. 

Văzându-l, mi-am adus aminte de Fratele Traian și de vremea
când lucram cu el, în același schimb, la furnalele de o mie, din
orașul meu natal. Eram foarte tânăr în acea vreme. Însă el era
trecut bine de cincizeci de ani. Mi-l aminteam perfect: mic,
rotofei, cu o chelie prelinsă ca o clătită peste o frunte neobișnuit
de lată, de sub care te priveau doi ochi mereu neliniștiți și
bănuitori. Îi spuneam Fratele Traian deoarece omul era pocăit la
Oastea Domnului și se ținea mai cu moț decât noi ceilalți. Nu
fuma , nu bea, nu înjura, nu scuipa pe jos, nu bârfea, nu vorbea
decât atunci când era întrebat. De aceea nici nu ne plăcea de el.
Probabil din cauză că, în felul lui de a fi, ne citeam toate lipsurile
noastre. Odată, la un schimb de noapte, pe când ne  aflam doar
noi doi în mica baracă a lăcătușilor instalatori ni s-a spus să nu
încercăm să ne culcăm,  deoarece vor fi controale de la partid.
Era cam spre apusul epocii de aur și în fiecare schimb se
organizau controale drastice de la partid și de la securitate.
Fratele Traian și-a pus ochelarii pe ochi și s-a apucat să citească
într-un ziar deschis în fața sa. Era oficiosul de partid din județiul
nostru. Am stat așa până în jurul orei două și am constat că nu s-
a întâmplat nimic. L-am întrebat ceva pe bărbatul de lângă mine
și nu mi-a răspuns. Atunci l-am privit cu atenție și am înțeles că
sub ocelarii cu lentile groase, ochii lui erau adânc cercetați de
Moș Iene pe la gene. Trebuia să fi foarte atent încât să îți  dai
seama că omul doarme cu coatele sprijinite pe masă și cu ziarul
întins în fața sa. Doar bărbia, care se rezema de piept, părea un
indiciu că bărbatul dormea iepurește. 

M-am lungit pe scaunul de lemn din fața mesei și am
adormit. Lumina rămăsese aprinsă. Nici nu ne-am dat seama
când ușa s-a deschis și în cadrul e metal s-a ivit chipul țâfnos al
secretarului de partid pe uzină. În spatele lui era șeful de schimb
și un paznic cu o lanternă care răspândea o lumină puternică.
Fratele Traian a deschis doar ochii fără ca nimic să lase să se vadă
că s-a trezit din somn. În ce mă privea, am sărit de pe scaun ca
ars, însă era prea târziu.

- Dormiți în timpul programului, nu-i așa? ne-a interpelat
vocea răgușită a secretarului de partid.

- Cum să dormim, tovarășe secretar? îl întrebă cu o voce
mirată fratele Traian. 

- Este adevărat că dumneata nu dormeai, dar tânărul?
- Tovarășe secretar, nu dormea nici unul din noi. Am lucrat

vreo două ore să desfundăm niște elemenți de răcire la etalajul
furnalului. N-am avut mască de protecție și colegul meu a cam
amețit, din cauza gazelor. Îl doare rău capul și de aceea l-am lăsat
să stea întins. Noaptea nu este nimeni la punctul sanitar. De unde
să fi cerut ajutor?

-  Bine, fie și așa... a încheiat omul de la partid, fără să pară
prea convinds de vorbele șefului meu de echipă. L-a mai întrebat
despre alte probleme de serviciu și apoi au ieșit din baracă. Când
s-a întors, Fratele Traian m-a muștruluit puțin. De atunci în fiecare
noapte în care eram de serviciu împreună și nu aveam de lucru,
am început să dorm și eu iepurește.

Îngerii lui Bologan
ioAn bArb
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În timp ce îmi aminteam aceste întâmplări foarte vechi,  a
apărut și primarul însoțit de două angajate de la serviciul de
asistență socială din Primărie. Ne-am salutat și am fost invitat să
urc în mașină. Primarul era un bărbat scund, cu trupul butucănos.
Ne-am înghesuit pe banchetele prăfuite și am plecat. Mai aveam
de mers vreo treizeci de kilometri de-a lungul fluviului, până să
ajungem la ținta călătoriei noastre.

- Sunt câteva sate pustii prin aceste locuri, a început să
povestească primarul. Dar n-a fost întotdeauna așa. De când a
căzut industria și s-au închis minele de cupru s-au stricat
lucrurile. Cei bătrâni au cam murit iar cei tineri au plecat pe la
orașe. Mulți îs în Spania și-n Italia. Nu-s locuri rele. Dar asta este
soarta satelor de munte. Aici viața este grea. Dacă n-ai ce băga în
gură ești mort. Mori așa, de unul singur. Că nu știe nimeni de tine.
A fost o vreme când zona a părut că prinde viață. Începuse să
vină multă lume. Multă. E un schit în munte, la vreo cincizeci de
kilometri depărtare. Erau câțiva călugări acolo. Uitați de vreme.
Până  când s-a aflat de mormântul Sfântului, care fusese exilat
de Ceaușescu în acel schit uitat. De atunci a început necazul.

- Era un sfânt prin locurile aste pustii? l-am întrebat curios.
M-a privit ușor jenat și a continuat:

- Se pare că dumneata ești ultimul ins care află lucrurile
importante. Sfântul a trăit aici vreo cinci ani, chiar înainte de
revoluție. De fapt în acel an s și murit. Cu vreo două luni înainte
de căderea lui Ceaușescu. De fapt, ăsta a și dat ordin ca Sfântul
să fie alungat aici. Putea să-l omoare, dar nu știu de ce și
dictatorului părea că i-a fost teamă. 

- Da ce treabă avea Sfântul cu Ceaușescu? Am întrebat mirat.
- Se pare că Ceaușescu a auzit de prorociile Sfântului, un fel

de Nostradamus, de la noi. Și de puterea acestuia de a citi
gândurile oamenilor și de a se face nevăzut. Că dispărea și apărea
de unde nu te așteptai și nu-i puteai face nimic. De aceea l-a și
cruțat dictatorul. Numai că atunci când au stat  fața în față,
Sfântul i-a prezis moartea. Da! Da! Cu subiect și predicat.  I-a spus
că o să moară de glonț. Dar nu i-a plăcut lui Ceaușescu. Atunci  a
hotărât și soarta Sfântului. Prin optzeciși patru l-a trimis sub
escortă la schit. Dar nu l-a putut opri nimeni să plece când vrea
el. Așa că, spun călugării care au fost cu el la schit, că se făcea
nevăzut și umbla pe unde poftea. Când era la București, când te
miri pe unde. Unii spun că în timp ce era arestat Sfântul a fost la
înmormântarea mamei sale. A trecut printre gratii și n-au avut
ce-i face. Se pare că ieșea din trup. Iar trupul rămânea pe loc
unde se afla în acel moment. După care lua alt chip la fel cu al
său, cu care se arăta în locul unde se ducea. Putere dumne -
zeiască, domnule! Mare putere.

Interlocutorul meu își făcu trei cruci mari și rămase o vreme
gânditor. 

- După aceea, l-am adus eu cu picioarele pe pământ, ce s-a
mai întâmplat?

- Ei, de aici începe povestea. La început a aflat puțină lume
despre locul unde este îngropat Sfântul. Veneau duminica și se
rugau la mormântul său săpat chiar în fața schitului. Și atunci a
făcut Sfântul câteva minuni. Vindecări, domnule. Mari minuni.
Veneau unii în cârje și plecau acasă pe picioarele lor. Mare
minune, zău așa. Și veneau tot mai mulți.  În fiecare zi mai mulți.
Puhoi de oameni. 

- Și? l-am întrebat nedumerit, așteptând continuarea
poveștii.

- Toate mergeau strună pe aici, domnule, cu Sfântul nostru.
Că avea grijă de noi chiar și din mormânt. Începuseră să vină
pelerini din toată țara. Se cazau pe la oamenii din satele astea. Pe

unde mai găseau vreun gospodar. Chiar și din străinătățuri
veneau. Că nu aveau unde înnopta și dăduse norocul peste bieții
săteni! Nu mai aveau pe unde să îi găzduiască. Așa s-a procopsit
și fierarul nostru, Bologan. Că îi murise nevasta și a rămas cu cinci
copii, domnule. Greu e să rămâi bărbat tânăr cu cinci copii. Unde
mai pui că ultimii doi, ăia gemeni, de-abia puteau vedea lumina
zilei. Că se născuseră amândoi cu beteșug la ochi și erau aproape
orbi.

- Na, că m-ai luat pe nepregătite. De cine vorbești ma-ta? 
- De omul la care mergem, domnule. De Bologan. Fierarul

satului. Într-o iarnă i s-a prăpădit nevasta de inimă amară. Așa
zice lumea.

- Ce spui, omule! Cum vine asta? am zis eu, mai uimit de
chipul lui senin, ca al unui copil care se destăinuie unui om mare,
decât de firul poveștii.

Omul se întinse spre mine și începu să îmi șoptescă, aproape
de ureche, ca și când s-ar fi temut să nu îl audă cineva în timp ce
îmi destăinuia un mare secret:

-  E taină mare, domnule. Femeia asta a lui Bologan era foarte
frumoasă. Frumoasă femeie. Batâr că era oacheșe. Se spune că
după ce bărbatu-su nu mai avusese de lucru și trăiau ca vai de ei,
își luase inima în dinți și trecuse Dunărea, dincolo, la sârbi. Lucra
la un gospodar cu dare de mână. Așa au pus ei ban cu ban
deoparte, pentru zile grele. Dar nu a putut să stea mult, de dorul
copiilor și s-a întors. Și bărbatul ei se pusese pe picioare, de când
cu străinii care mergeau la mormântul Sfântului. Că Bologan nu
mai lucra fierărie pentru pluguri. Pentru cine să mai lucre? Că nu
mai  avea cine ogorî pământul! Nici măcar pe cel din bătătura
casei. Din fierul pe care îl avusese pentru pluguri, Bologan lucra
acum  la nicovală îngeri de fier. Așa, plăpânzi, ca niște Cristoși
mititei. Asa, din fier, cum sunt Cristoșii aia de se pun pe cruce.
Aveau chipul Sfântului, așa spunea el creștinilor. Că treceau pe la
poarta lui când se duceau spre mormânt. Si când se întorceau, se
opreau drumeții și cumpărau câte un înger de fier, ca suvenir. Că
se dusese vestea. Nu doar despre Sfântul,  dar și despre îngerii lui
Bologan.

- Și, ce s-a mai întâmplat, am întrebat, grăbind sfârșitul
poveștii, deoarece ne apropiam de capătul călătoriei noastre.

- Se pare că se dusese vestea despre sfânt până hăt, departe.
Și venea tot mai multă lume la schit, chiar la mormântul
Sfântului, să se închine. Și unde e lume multă, apoi se învârt și
mulți bani. Înaltelor fețe de la București nu le-a plăcut să vină
banii pelerinilor la noi. Și au hotărât că Sfântul trebuie dus înapoi
de unde a venit. Chiar și mort. Așa că anul trecut l-au luat, cu
mormânt cu tot și l-au pus la o mănăstire de lângă Capitală. Că
venea tot mai mult popor pe la noi. Și era vorba de mult bănet!
De ce să vină poporul aici, în pustietăți, lângă apa asta mare?
Acum, dacă nu mai e mormântul, nu mai vine nici țipenie de om.
Iar Bologan a rămas cu îngerii lui făcuți din dricuri și din osii de
car. Cine să îi mai cumpere? Are acum o droaie de îngeri din fier.
Îi aliniază copiii pe lângă casă. Ca pe o armată! Și se joacă cu ei
de-a războiul. 

- Dar cu nevasata omului ce s-a întâmplat? Că nu ați terminat
de spus.

- Cu femeia omului? S-a prăpădit, sărmana. Într-o noapte se
zice că i-a venit în vis Lumina Raiului.  Așa, o vedenie aducătoare
de moarte. Așa îi zicem pe aici. Că te prinde și nu te mai lasă cu
viață! Te momește cu frumusețile din lumea de dincolo. Se zice
că îți descopere în vis asemenea minunății , încât nu mai poți să
trăiești fără ele.  De acolo i s-a tras. Dimineața au găsit-o cu ochii
pironiți în gol, către ușă. Pe acolo intrase vedenia. Degeaba i-au
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făcut descântece și în zadar a venit preotul să-i facă slujbe de
vindecare. Într-o lună s-a uscat pe picioare. Așa fără glas, cu
privirile pironite departe. S-a prăpădit. Nimeni nu poate să vadă
Lumina Raiului și să mai trăiască după aia. Unii spun că Sfântul ar
fi poftit-o la cele veșnice. De aceea i s-a arătat Lumina Raiului.
Păcat de Bologan. A rămas, săracul, cu cinci copii mici pe cap. Și
cu cei doi gemeni, aproape orbi. Trăiește din ajutorul de
handicap pentru copiii bolnavi. Grea viață. Sărmanii oameni...

Casa lui Bologan era pitită sub o stâncă mare, care părea că
stătea agățată de cerul cenușiu. Era construită din lemn și avea
o  prispă îngustă, din care intrai în singura odaie. Dar odaia era
mare și mi-am dat seama că adăpostea cele șase suflete. În
fundul curții neîngrădite se ridica covăcia dărăpănată, zidită din
cărămidă nearsă. În locul ușii, care parcă fusese smulsă de o
mână puternică, rămăsese în zidul hâd, afumat, o gaură care
semăna cu o gură fără dinți, care rânjea.  

Când Bologan a apărut în capul scărilor, cu chipul său oacheș,
pe care izvorâse un zâmbet încurcat, m-am dumirit cât de tare îl
incomoda prezența noastră. Cu gesturi delicate, în contrast cu
chipul său mătăhălos, construit la o înălțime de aproape doi
metri deasupra pământului, ne-a invitat înăuntru. Încăperea era
sărăcăcioas mobilată, iar pe jos avea carton gudronat. De pe
dormeza mare, care să fi avut vreo doi metri lățime, acopetită cu
o pătură cenușie din lână, ne priveau zece perechi de ochi mici,
migdalați.

- Ăștia sunt îngerii mei, rosti plin de mândrie Bologan și se
apropie de pat, mângâind cu duioșie creștetele puilor săi de om.
Erau cinci copii bucălați, cu părul negru corb. Era lesne de
observat că toți împrumutaseră trăsăturile feței părintelui lor. 

Primarul le împărți la fiecare câte o plasă cu dulciuri,  însă
copiii nu se grăbiră să vadă ce au primit și așteptau cuminți un
îndemn din partea lui Bologan. Acesta le făcu semn să iasă din
încăpere și să se bucure de daruri. Atunci am observat că cei mai
mici dintre copii sunt gemeni și că seamănă ca două picături de
apă, încât era imposibil să îi distingi. 

- Ei, Bologane, rupse primarul tăcerea, am venit să ne dai
semnăturile alea pentru copii. Dă hârtiile, mai adăugă edilul,
îndreptându-se către una dintre cele două asistente. Femeia ii
înmână două dosare subțiri. Bolocan le prinse cu degetele lui
groase și le mângâie cu sfială, multându-le dintr-o mână în alta,
de parcă îi erau de prisos. Se vedea că mâinile sale erau obișnuite
mai mult cu ciocanul și cu cleștele. Ce să facă el cu hârtiile alea
imaculate?

- Uite, ăsta e acordul pe care trebuie să îl dai pentru fiecare
copil, pentru operatie, îi spuse primarul, arătându-i locurile unde
trebuia să semneze.

-  Și gemenii vor vedea la fel ca ceilalți copii, continuă omul.
Doamna președintă de la Asociația Umanitară ”Rază de Soare”
îți va explica ce trebuie să faci. Dânșii au umblat și au găsit banii
pentru operația copiilor. Din donații. Prin organizația pe care o
conduce doamna. S-au găsit oameni cu inima largă. Au și vorbit
cu doctorul care va face operația. Așa că stai pe pace omule.
Copiii vor vedea. Nu se poate să nu reușească operația. Domnul
doctor e profesor la facultate. Mâini de aur. Mai trebuie doar
semnătura ta.

Cealaltă femeie care venise împreună cu noi, înaltă și slabă,
se ridică de pe scaunul cu spătar de lemn și se apropie de masa
pe care Bologan lăsase să cadă cele două dosare. Atunci am
remarcat cât era de frumnoasă, deși era trecută de prima
tinerețe. Cu o voce joasă, dar plăcută,  îi explică omului că cei doi
copii gemeni nu vor avea niciun fel de problemă după operație

și că boala netratată îi va condamna pentru toată viața. Ba mai
mult,  amânarea intervenției chirurgicale putea duce la orbire.
Că frații creștini penticostali din asociația umanitară se ocupa -
seră de strângerea banilor pentru operație și că găsiseră și clinica
unde copiii să fie operați. Vorbiseră și cu medicul care văzuse
scrisorile medicale dar și fotografiile copiilor și primiseră asi -
gurări că nu va exista nicio problemă postoperatorie. Pe măsură
ce femeia se întrecea în detaliile operației viitoare, chipul lui
Bologan se întuneca. Privirea îi devenise ca de smoală topită. 

- Nu pot doamnă, nu pot, rosti Bologan într-un târziu, cu
vocea gâtuită. 

Deoadată zidurile absorbiseră orice zgomot, orice urmă de
viață. 

- De ce, omule? întrebă primarul cu vocea stinsă.
- Nu pot domnule primar. Când s-or vindeca copiii, cu ce om

mai trăi? 
Tăcerea se adâncise, încât aveam impresia că ne auzeam unul

altuia chiar și bătăile inimilor. 
- Tu hotărăști, Bologane. Dar e păcat de viața copiilor. De

viitorul lor. Nu te întâlnești de două ori cu o asemena ocazie.
Rămâi sănătos, mai zise primarul și părăsi primul încăperea. L-
am urmat resemnați și triști. La început nu am putut să înțeleg de
ce nu vrea omul să își dea acordul pentru operația copiilor. Apoi
m-am dumirit. Cei doi gemeni aveau îndemnizație de handicap.
Acești bani erau, pe lângă alocații, singura sursă de venit a
familiei, iar dacă copiii s-ar fi operat, nu ar mai fi primit nimic. Iar
omul nu lăsa pasărea din mână pe vrabia din gard.

Cand am dat mâna cu Bologan am simțit sub pielea palmelor
sale mari și acoperite de bătături, însăși răceala vieții. O existență
uneori apatică, alteori străină, la fel cu puterea care te cheamă în
ființă și apoi te lasă să aștepți un semn. Mereu un semn de
undeva, care să îți indice încotro să o apuci. De cele mai multe ori
aștepți o viață întreagă - până când te dumirești că nu vei primi
nici un răspuns. Poate nu este nimeni să îți ofere un răspuns. Te
resemnezi și îți spui că ai așteptat în zadar un semn, un indiciu,
o îmbărbătare, care să îți confirme că ești om, ești viu, ai suflet,
respiri. O șoaptă parcă ți se cuibărește în minte: poate că nici nu
mai trăiești de mult, de aceea nu se întâmplă nimic cu tine.
Pentru că nu mai e niciun alt sfârșit pe care să îl aștepți. 

Când am văzut ochii întunecați ai bărbatului, mi-am dat
seama că se străduia din răsputeri să nu plângă. Ne-a condus
până în locul în care ar fi trebuit să fie poarta din bătătura
casei, un spațiu indefinit, la fel cu inima sa, care nu avea putere
să ia o hotărâre; pentru că se izbea de decizia minții lui, ca de
un zid. 

De o parte și de alta a bărbatului, cuprinzându-i picioarele, se
poziționaseră cei doi gemeni. Ochii lor frumoși alunecau parcă
prin noi, coborând adânc, foarte adânc, ca niște pumnale ce
tăiau și făceau să sângereze neputință și remușcare. Chiar dacă
acei ochi nu intenționau să ne rănească, pentru că izvorul vederii
întârziase să țâșnească pe deplin. 

Ne-am îndepărtat. Prin geamul mașinii care se puse în
mișcare contemplam, pentru ultima oară, covăcia lui Bologan,
cu fațada sa hâdă. De sub nicovala îndoită de loviturile grele ale
ciocanului, ca însăși viața sub loviturile sorții, ne priveau, cu o
expresie de neputință și de resemnare, îngerii de fier, împrăștiați
pe dușumea, ca o armată învinsă pe câmpul de luptă.

Din volumul de poevstiri omonim 
în curs de apariție la Editura Neuma
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nu te teme Igor
lucrurile neînţelese
vor deveni taină
revărsând asupra noastră
raiul
nu te teme
căutările noastre
se vor aşeza cuminţi
într-o dimineaţă
când visele
se vor adeveri
ţintuindu-ne
nu te teme
sufletele
nu au porţi

1.
Mira se simte îngrozită
cineva îi cenzurează
gândurile
e aproape toamnă
nu vrea să facă nimic
se teme
de uitare
cum ar fi viaţa ei?
un film mut
amintiri alb-negru
memorie fără culori
clopot prăbuşit în mijlocul unei biserici

2.
Mira visează
un pod spre toamnă
încet, încet descoperă
culorile
din piept îi creşte o lumină
ar putea să-l iubească
pe bărbatul din umbră
îi simte respiraţia
nu întinde mâinile
de teama
unui vis
aventura continuă

3.
Mira dă perdeaua la o parte
îşi lipeşte fruntea de geam
prin sticlă
o lume străină
dacă Igor ar fi fost acolo
şi-ar fi lipit buzele de obrazul lui
dar nu
Mira
priveşte cerul
lumina îi dizolvă gândurile
cuvintele încheagă
tăcerea
o dată la câteva luni
i se pare că iubeşte

4. 
la cursul de miracole
nimic nu se întâmplă
Mira
ar trebui
să mai încerce
din prima nu-i iese nimănui

5.
prin gândul Mirei trec maci sălbatici
plecări/întoarceri
în amintire zideşte chipul lui Igor
ochii lui tulburi
par pământeni

6.
Mira se răsuceşte graţios
o balerină
în inima nopţii
lumina pompează
un sânge sur
Igor o priveşte
Mira
i-ar spune că îl iubeşte
Igor ştie
nu înţelege
zborul
spre marginea subţire
a toamnei

7.
în casă e cald şi plăcut
Mira scotoceşte amintiri
chipul lui Igor
- o pată
o bufniţă o priveşte
direct în ochi
ca şi cum ar îndemna-o
mai încearcă

8.
Mira priveşte
printr-un ciob de sticlă colorată
septembrie -
o altă cicatrice
înrămată
la capătul luminii
Igor

9.
sufletul Mirei -
o cuşcă cu doi porumbei
albi
din când în când
Igor îi hrăneşte
legat la ochi
păsările îşi desfac aripile
pe drumul de sare
Mira păşeşte
mărunţind uitarea

10.
Mira este îndrăgostită
încă
nu-i pasă de timp
nu cunoaşte ceasul
şi-a uitat chiar şi ziua de naştere
va mai rămâne în lume
pentru o vreme

11.
Igor aşteaptă
o mie de gânduri
o singură noapte
poate într-o zi 
vom vedea împreună lumina
îi şopteşte Mira

12.
Mira se teme
dacă într-o zi
oglinda din hol
n-o va mai recunoaşte?

13.
pipa olandeză din abanos
primită în dar 
îi aminteşte
că nu e singur
Igor
nu fumează
o poartă 

în buzunar

14.
în fiecare vară

Mira face dulceaţă de nuci verzi

în inima ei
este o altă inimă
simte
o clipă
strecurându-se
tiptil
spre iarnă

15.
pe puntea unui velier

Mira a învăţat iubirea
îşi deschide inima
fără să ceară nimic în schimb

chipul lui Igor
gesturi, cuvinte
se amestecă
într-o îmbrăţişare oceanică

undeva la capătul lumii
un bărbat cântă la saxofon 

Fragmente din din volumul Absolution
în pregătire la Editura Neuma.
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Mama mea n-a avut copii. (Eu nu sunt
cel ce sunt. Sunt doar o idee
izgonită în carne!) Şi-a revărsat întreaga 
afecţiune mama asupra celor verzi 
din grădină crescând în pântecele 
ochiului ei. Cald, protector.

A ținut la toate legumele din grădină, 
dar cartofii nimic nu i-a egalat. (Pre)-
gătea terenul primăvara, mergea în pivniţă, 
îi alegea pe cei mai piperniciți, le făcea 
casă în grădină, îi învelea grijulie cu pământ 
să nu le fie frig, dar nici să se sufoce. 
La sfârşit, îşi făcea semnul crucii să vină 
pe lume zdraveni, sănătoşi.

Murea de nerăbdare mama să vadă cartofii 
ieșiți din trupul ei viitor. De câte ori era nevoie, 
îi săpa, le jumulea buruienile, cântece dulci 
de leagăn le cânta. În fiecare cuib mă vedea 
pe mine acolo, în beznă. Când răsăream, lumina 
exploda și-i înțepa ochii. Și-i freca. Cu colțul 
maramei își ștergea pe furiș lacrimile 
să n-o vadă prunii și vrăbiile.

Inevitabilul se producea, până la urmă. La 
vremea potrivită, mă dezgropa din mușuroi, 
atentă foarte să nu mă rănească, ajungeam
în pivniţă - multiplicat. Când sosea ora mesei, 
cobora în întuneric, îşi umplea poala cu cartofi. 
Nu pe mine, pe sine se jupuia de vie de coajă -
mama. Mănânca fără poftă. O obliga Iisus-ul
de pe perete să trăiască și să comită canibalism, 
cu fiecare îmbucătură. (Blasfemie!)

Apoi, la bătrâneţe, împuținată de-atâtea 
nașteri de cartofi, ca să poată vedea mai bine 
în sine, mama a renunțat la ochi. Îngrozită 
de ce a văzut înăuntru, s-a ascuns sub un câmp 
de cartofi înfloriți. Amintirea lor mă ajută, 
astăzi, dimineața, când mă trezesc să nu observ 
pescărușul care zace fără suflare pe podea și 
umilește cu albul lui zăpada. (Din piesa lui Cehov!)       

Sleită de muncile grele din țarină,
stoarsă de ultimele puteri, mai găsea, 
totuși, timp seara acasă 
și pentru mine:

„Uite aia din dreapta care tocmai a răsărit
acolo în colț, mai răzleață, este steaua ta 
norocoasă!” (Mâna ei noduroasă și crăpată îmi 
lua degetul înmugurit și mi-l lipea de boltă.) 
„Culege-o și să ai grijă de ea toată viața,
ca de ochii din cap!”

Și tot așa, noapte de noapte: „Ce-ți mai face
steaua?” „A fugit de la mine înapoi în cer.” - intram
în jocul mamei. „Lasă, nu fii supărat, ia-o pe-asta
din fund. Strălucește mai tare decât toate, să n-o 
mai pierzi și pe ea, căci, mai târziu, va fi 
vai și-amar de tine.” 

Sunt inși care mor de sete în fața fântânii! 
Nu am avut grijă de steaua mea norocoasă, de-aia 
sunt astăzi o lumânare aprinsă scurgându-se între 
degetele unui mort. Pe stradă - un cal bătrân și orb 
se târăște singur la abator. Sub pământ, însă, mama 
va găsi ea ceva pentru lăstarul ei, altfel Dumnezeu 

n-ar fi-ngăduit să fie-mbrăcată în costum din lemn 
de brad. Guri hulpave, nevăzute în aer - se reped
din toate părțile asupra mea. Mi-e frică, mamă,
ascunde-mă în tine!

Căderea în cuvinte! Să fi avut 6,
cel mult 7. La țară, un asfințit fastuos.
Pe prispă - chircit. Mama venită de la 
câmp frântă şi eu plângând. După un 
mileniu, a smuls de la mine: „Da, 
când îmbătrânim, noi murim”.

Mâna ei crăpată pe obrazul meu: „ Asta 
este de la Doamne-Doamne. Poate că este 
mai bine acolo, sus. Dacă nimeni nu s-a 
mai întors, înseamnă că aşa este.
Vom muri şi vom vedea”.

A doua zi, pe malul lacului. Am luat
un pumn de humă, am frământat, am modelat. 
Seara, când a venit mama: „Uite un Doamne-
Doamne! O să-L cresc, o să-L fac mare. Când 
o să fii tu bătrână n-o să mai mori.” A râs 
mama, apoi a plecat într-ale ei.

În fiecare dimineaţă, la prânz şi seara, 
aveam grijă să nu-I lipsească nimic Lui
Doamne-Doamne. Împărţeam cu El cinstit 
mâncarea lăsată de mama, Îi potoleam setea, 
Îl legănam, Îl adormeam şi aşteptam să se facă 
mare - mama mea să nu mai moară când 
va îmbătrâni.

„De ce nu creşte Doamne-Doamne?”, după
o vreme - eu. „ Ai răbdare, când o să vrea El, o să
crească, tu ocupă-te de El mai departe.” - mama.  
Într-o dimineaţă, nu L-am mai găsit în covata 
hârbuită, am izbucnit în plâns. „Doamne-Doamne
al tău s-a făcut mare, azi-noapte s-a mutat în cer. 
Acolo este casa Lui. ” A-ncercat să mă consoleze 
mucenica grăbindu-se s-ajungă pe ogor.

Timpul a trecut. Într-o zi, Doamne-Doamne 
mi-a luat-o pe mama și a mutat-o sub pământ. 
Pe mine nu mă va lua niciodată: L-am adus 
pe lume. Mulțumită mie, este ceea ce este acum 
acolo, sus. (Ar putea, totuși, să mai dea pe la mine, 
cam prin iulie: în cer nu există zmeură. Iar eu 
am în grădină din belșug!)

Din volumul Un trup. Doar lumina
în curs de apariție la Editura Neuma.
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Resetare

Curând va fi o mare resetare,
Vor fi tărâmuri inundate
De molima puterii,
Din gloria cerească, plângând,
Vor curge norii.
Curând vor sângera toți macii
Sub ochii noștri-ncercănați,
Uitându-se cum însiși vracii
Sunt când sfioși, când dezarmați.
Un câmp al disperării își face loc acum
Ne-ntunecă privirea, ne sfâșie cu spini,
Doar Dumnezeu ne iese-n drum
Cu o speranță-ntr-un buchet de crini.
Curând va fi o mare resetare,
Iar noi, mai orbi, mai cenușii și istoviți
Vom sta la umbra unui fir, în zare,
Cu ochii ațintiți,
Uitând că suntem iar mințiți!

Piatră rară

M-aplec deasupra pietrei
Să fiu la fel ca ea
Să nu simt vântul, gerul
Și mantia prea neagră, și prea grea.
Să trec hotarul prin albie de râu
Și nimeni să nu știe că sub piatră
Se-ascunde un fir plăpând de grâu.
M-aplec deasupra apei de izvor
Oglinda-n care mă privesc și tac,
Las doar o urmă, poate un fior
Și mi se pare c-a trecut un veac.
Mă uit în jur și totul e de piatră,
Mi-e sufletul un foc aproape stins,
Văd adevărul încremenit sub ochiul
Înfiorat, de-o lacrimă, învins.
M-aplec peste copac să-nmuguresc,
În fiecare an să fiu o primăvară,
Din piatră să răsar- ca un condei domnesc,
Să scriu pe ea: o piatră rară!

Ostatic

Între două maluri, destinul se zbate,
Între două lumi, malurile cad
Peste noi, înecate.
Lumea de-aici, lumea de dincolo,
Văpăi, văpăi, văpăi
Peste noi.
Sub munți de flăcări, sub văi ascunse
Sau la poalele unui destin
in cuvântul de mână
Ca pe-un copil blajin.
Pe marginea lui se-adună
Căușul de humă.
(Între două maluri, două silabe plâng

Una pe malul drept, alta pe malul stâng)
Sunt un ostatic, chiriaș pe o viață subțire
Și, Doamne, în urma mea,
Nu-i niciun strop de iubire!

Marele hazard

Simțim cum totul e o scorbură adâncă,
Cum freamătul de ieri e zbucium
neîncetat,
Prelungă, rece ca o stâncă
își face loc doar umbra,
Ce păcat!
Nimicul e din ce în ce mai greu,
Se cuibărește-n noi, crescând cu aripi
de stindard
Când timpul curge mai ușor,
în marele hazard.
Simțim cum scorbura se adâncește,
Privirile-ngropate în zăpadă
Își caută mirarea printre lespezi,
ce stau să cadă
în veșnicul nimic
(ieșind la suprafață... ca grânele din spic)

Nu cred

Nu cred în liniștea morții,
În zbuciumul orelor coapte,
În zidul de piatră de pe umerii nopții,
În cifra spiritualului-șapte.
Nu cred în secretul norilor gri,
În vestea adusă pe aripi de vânt,
În măștile lumii de sub pălării,
Nici în silabe ce se zbat în cuvânt.
Totuși, în viața fără de moarte... eu cred
Şi-n glasul de miere al unui lied.

Eșarfa de in

Nopți de lumină
Pe tărâmul visat,
Timp fără urmă
Peste ani, înecat,
Sânge curgând ca o ploaie de vară,
Inundându-mi trupul,
Se-adună, coboară
Pe marginea neliniștii mele,
Într-o zi, cu trupul-povară.
Ochi de pământ, arbore frânt,
Umpleți voi cerul cu albastru-senin,
În oglindă să-mi văd chipul legat
Cu eșarfa de in.
Să-mi văd lacrima legată de gene,
În vârf de lumină,
Peste puful din perne,
Poemul zvâcnească în sânge fierbinte,
Să-mi curgă pe brațe
Fluviul tău de cuvinte.
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Sentimentul iubirii
- Mamă, eu o iubesc pe fata asta!
- Valentin, noi suntem săraci, acea fătucă nu epentru noi,

şi-apoi vezi bine, vrea să facă şi facultate. Poţi, tu, să te ridici la
aşteptările ei? Nu-ţi mai spun, că am sentimentul, că tot ea, mi se
pare cam alunecoasă. Ochii ei, când şi-i dă peste cap, îmi dau
senzaţia de neseriozitate. Las-o acum, nu vei regreta. Ascultă o
mamă. Ea niciodată nu-ţi va dori răul.

Şi zicând acestea, femeia îşi arănjă cu grijă şorţul pe care îl
ţinea legat de mijloc, şi puse un castron de ciorbă de zarzavat,
pe masă, în faţa lui Valentin.

- Mănâncă, acum, şi mergi la lucru, timpul vindecă orice rană,
dragule.

Rană? se gândise atunci Valentin.
Apoi, tăcerea care doare şi umblă subtil prin individ, tăcerea

aceea îi plăcea lui Valentin. Singurul moment în care intimitatea
lui nu era transformată în banner pentru a servi vreunei reclame
publicitare.

Tăcerea care începea cu sfârşitul pledoariei acelei mame. Cine
mai putea vorbi după ce, o astfel de femeie, îţi lua şi cea mai mică
bucurie a sinelui, apoi te golea de sentimente printr-o singură
privire rece şi atât de impunătoare, încât ai fi rămas siderat așa,
o bună bucată de vreme.

Hipnoza făcea casă straşnică cu frica atunci, şi dacă
întâmplător reuşeai să bâigui ceva, însemna că nu erai mort
definitiv şi, oarecum, căpătai ceva respect pentru propria-ţi ființă.

Da, femeia-mamă, care-i dăduse viaţă, tot ea îi pulsa sângele
în vene acum, îi răscolea fierea şi-i producea durere în miezul
oaselor. Valentin iubea o fată, dar iubea şi-o mamă, îndestul să se
lase pironit între două femei de cruce.

De unde atâta putere la o femeie să decidă şi să suprime
dorinţa propriului său copil la propria-i libertate - se gândea;
doar aşa pentru a-şi satisface orgoliul creativ.

Bărbatul era precum o navă aflată în black out, care caută
soluții să scape dintr-o situație limită.

Femeia Anica
Mama Antoaneta era o femeie Galaction, parcă era Agripuna

din La Vulturi, cu ochii ageri, inteligenţi, ce urmăreau la orice pas,
zborul puilor ei. Andrei era mezinul familiei Aneculăiesei,
Iordache urma în ordine crescătoare, Costel, apoi Valentin, cel
mai mare dintre copiii Anicăi (aşa obişnuiau cunoscuţii s-o strige
pe nume - Anica). Pentru ea, cei patru fii ai săi, însemnau avere.
Orgolioasă până la Dumnezeu, nu ştiam dacă să numesc un
defect această formă de manifestare cu care obişnuia să-și
sfideze vecinii, atunci când le ieşea în cale.

Vanitatea acestei femei se născuse din sărăcie materială, şi
cum în sensul acesta nu avea cinste, o făcea destul de bine prin
odraslele sale, căci avusese noroc şi de copii cu dar de învăţătură,
şi-atunci era firesc să defileze-n lume cu ce-avea mai bun.

Trăiau într-un apartament cu două camere, în Brăila, pe strada
Celulozei, undeva prin zona Dorobanţilor la intersecție cu Călăra -
şilor, cum mergi spre Lacul Sărat, venind de pe varianta Brăilei.

Tatăl Ioan, cap plecat în familie, dar prezent în aprobarea
vorbelor femeii sale, ducea acum o viaţă monotonă în faţa unui
televizor cu lămpi, cumpărat de la second hand de către Valentin.
Pensionar, sudor de meserie, cu greu reuşise să-şi stabilească un
trai la oraş.

Pe vremea când era în puteri, toată agoniseala sa mergea la
întreţinerea celor patru fii, Antoaneta stând acasă să aibă grijă
de educaţia lor. Dacă timp de un an, Ioan era detaşat la
Constanţa cu serviciul, familia mergea cu el acolo, dacă pleca în
nu ştiu ce loc, locuinţa lor devenea acel loc.

Aşadar, gazda le era mumă. Imobilul cu două camere era
meritul lui Valentin, el reuşind printr-un credit ipotecar să le
dăruiască părinţilor şi fraţilor săi liniştea dar şi stabilitatea de care
aveau cu toţii nevoie pentru un trai cât se poate de decent.

După ce copiii crescuseră, Antoaneta se angajase la o fabrică
de confecţii, astfel că viaţa familiei ei devenea simţitor mai
aşezată.

Din mărturisirile lui Andrei
Starea de tăcere a lui Valentin fusese răscolită de zborul unei

insecte, care bâzâia de ceva vreme la urechea sa, dar, probabil,
acesta nu avusese timp s-o bage în seamă pentru că era limpede,
musca nu se încadra în gândurile sale.

Brusc se ridicase de pe scaun şi-o secundă avusese impresia
că preşul peticit, pe care stătea, i-a lunecase de sub picioare, apoi
doar vietatea aceea zăcând fără suflare pe pantalonul său de doc
într-o linişte perfectă, mai amintea de clipă.

Un ceas aruncat într-un colţ al încăperii anunţa timpul scurs
de când Valentin avusese ultimul dialog cu mama sa, înainte de
producerea scenei cu gângania.

Brusc, se auzi o voce. Tresări ca dintr-un vis.
Cineva vorbea.
- De când cu Laura asta, nici dumicaţii nu-i mai duci la gură,

Valentine!
Glasul Antoanetei din bucătărie continua să-l dojenească,

semn că femeia vorbise din momentul în care îi aşternuse masa
fiului ei, până-n clipa în care băiatul omorâse musca.

Să faci bine să-ţi revii, n-avem nevoie de străini în neamul
nostru, deocamdată. Eşti tânăr, nu trebuie să te legi la cap de
dragul unei femei, care mâine-poimâine o să-ţi pună pielea-n
saramură şi-o să strige-n gura mare că nu eşti bun de nimic. Ştii
bine viaţa pe care am avut-o umblând cu traista-n băţ după tac-tu,
cu fraţii tăi încolăciţi pe mine şi cu şosetele rupte, cârpite că
n-aveam ce mânca de pe-o zi pe alta. Ţii minte când mă striga Ioan:
măi femeie, da pune, şi tu ceva la fiert, că destul am tocit pământul
azi şi nu se vede nimic în urma mea. Eu nu ştiam ce să-i răspund,
că tot ce era mai bun, vouă vă dădeam. Carnea o păstram pentru
copiii mei, iar lui îi puneam în faţă zeamă lungă, dar văd bine c-ai
uitat! Acum, mergi la treabă şi ia aminte la ce-am vorbit, că de nu,
prind eu răul din urmă şi-i tai aripile negre degrabă.

Îmi povestea Andrei, mezinul familiei Aneculăiesei care se
prefăcuse că doarme pe o saltea lângă patul părinţilor lui, în tot
acest timp în care Anica îl judecase pe Valentin.

Silvia Bitere
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Valentin
După ce lucrase, o scurtă perioadă, după terminarea liceului,

în Constanţa, împreună cu tatăl său, ca sudori la şantierul naval,
Valentin fusese detaşat cu serviciul în Brăila, acolo unde urma să
se stabilească pentru totdeauna cu familia.

Meseria o învăţase de la Ioan. Deşi, așa cum spuneam,
absolvise Liceul Teoretic Nicolae Iorga, fiul cel mare nu putea
urma o facultate, încă, şi asta nu pentru că nu şi-ar fi dorit, ci
pentru că fraţii lui aveau mai multă nevoie de el acum, şi nu altă
dată.

Nu era un sacrificiu să renunţe la o treaptă de şcoală mai
înaltă în favoarea celor mici. Nu atunci. Avea sinceritatea acelui
om care te priveşte direct în faţă şi de care te ruşinezi dacă ai
norocul să te naşti cu bun simţ. Parcă Valentin nu ar fi vrut să
arăte pe chipul său decât ceea ce ar fi dorit oamenii să vadă bun
la el.

Acum, la douăzeci de ani, meseria lui nu mai era cea de sudor.
Angajat la fabrica de chibrituri, din Brăila, ajunsese şef de echipă
în rândul muncitorilor şi, categoric, salariul îi răsplătea serio -
zitatea de care dăduse dovadă până atunci în muncă.

În fiecare dimineaţă, de la ora opt şi jumătate până la ora
patru după-amiaza, Valentin raporta situaţii conducerii şi
răspundea de bunul mers al lucrurilor din hală, unde pe o
bandă rulantă, mii de beţișoare cu gămălie aveau să intre la
cutii, şi-apoi să fie distribuite prin magazine, gospodinelor, în
mod special.

După ce ieşea de la serviciu, trecea să-şi vadă prietena, pe
Laura.  Asta se-ntâmpla de trei ani încoace, de când o cunoscuse.
Înainte venea direct acasă, avea grijă de fraţii săi, cât Antoaneta
făcea mâncare, apoi dacă nu era vreun meci de fotbal la televizor,
pleca în parcul Grădina Mare şi alerga.

Parcul acela era unul dintre cele mai frumoase locuri din
Brăila, şi lui îi plăcea atât de mult să-şi consume energia în spaţii
curate şi libere. Se simţea viu, respirând un aer proaspăt de
verdeaţă, miresme de flori, era o altă lume pentru el, departe de
zgomotul oraşului. Prefera să ia un mijloc de transport până să
ajungă în Grădina Mare, iar o dată poposit în splendoarea
umbrită a copacilor de mai multe soiuri, să se-aşeze preţ de
cîteva minute pe-o bancă, să privească acel colţişor amenajat de
o mână de om iscusit care, pesemne, se jucase cu frumuşeţea
naturii şi oferise forma ideală de relaxare a omului constrâns de
greutăţile cotidiene.

În mijlocul parcului trona statuia impunătoare a poetului
Eminescu, înconjurată de diverse pietre colorate, aşezate sub
forma unui zid din cărămidă, o mică fântână arteziană care-i
stropea necontenit faţa scriitorului, o brazdă de flori rotundă
ţinând drept cruce celtică bustului eminescian, şi iată, micul eden
răsărea.

De jur împrejurul acestui superb colaj, peluzele se-ntindeau
cât vedeai cu ochii. Iarba tunsă perie, mereu proaspătă, emana
un parfum unic, specific erbaceelor. Plăcuţe cu inscripţia: nu
călcaţi spaţiul verde erau menite pentru a ocroti o mare parte
din întinderea Grădinii Mari .

Pe marginea aleilor, copaci de diferite sortimente: fagi, stejari,
tei, întregeau imaginea de paradis autentic. Păsările cerului se
odihneau adesea pe câte-o ramură. Ostenite fiind, parcă şi lor
le-ar fi trebuit puţină relaxare.

Bătrâni, dar şi tineri, fete şi băieţi, femei plimbându-şi bebe -
luşii în cărucioare sau urmărind cu privirea bicicleta copilului lor
mai mare, nimic nu era mai frumos să observi în ziua aceea.

Valentin se ridicase de pe bancă şi mersese pe o moviliţă, un
fel de dâmb, o zonă mai înaltă a parcului, acolo unde îi plăcea să
privească în zare crestele în miniatură ale Măcinului.

Era o panoramă extraordinară pe care el o îndrăgea de mic
copil. Când privea de pe acea platformă şi vedea muntele, foarte
aproape, dar şi foarte departe, în acelaşi timp, de ochiul său,
senzaţia era aceea de parcă ar fi fost urcat exact pe acel munte.

După ce fata morgana dispărea în ceaţă, Valentin se oprea
lângă o cişmea, sorbea apă, apoi printr-un joc uşor de glezne
începea încet, încet, să alerge pe o alee mai lată a parcului, care
de obicei era destinată unui astfel de sport.

Când obosea, avea un loc în care-i plăcea să stea ca la teatru.
Undeva, cum intri în Grădina Mare, exista un fel de scenă
suspendată, ţinută în picioare de scări confecţionate din fier
forjat.

Incinta era prevăzută cu bănci din lemn aşezate în cerc.
Acolo, cu mult timp în urmă, cânta fanfara oraşului, iar oamenii
priveau de jos un minunat spectacol.

Se lăsa şi Valentin pe-un scaun dintr-acela să-şi tragă sufletul,
şi-auzea orchestra cântând.

Acum, scena era în paragină, dar amintirea o putea păstra aşa
cum fusese odinioară, pe vremea când bogaţii mergeau pe-un
trotuar, iar săracii, separat, pe un altul.

Cândva, Grădina era locuită de greci avuţi, iar toată zona nu
reprezenta acum decât centrul vechi al Brăilei.

Se dezlipea cu greu de parc, asta când realiza că stătea mai
bine de trei ore acolo şi ar fi vrut să treacă aşa cum obişnuia pe
la plăcintăria doamnei Mia, să cumpere brânzoaice calde, tocmai
scoase din cuptor, pentru fraţii lui.

O lua uşor pe-o străduţă, şi când ajungea la intersecţia cu
Scolilor, unde se afla şi-un cămin de bătrîni, făcea dreapta şi
dădea de patiserie. Odată, i se-ntâmplase, înainte de a se opri la
chioşc, să vadă un bătrânel care-i făcuse cu mâna de pe geamul
de la azil, exact în clipa în care el trecuse prin faţa clădirii.

Se întorsese să-i ofere un bănuţ şi-un zâmbet. Pe timpuri,
acea casă de ocrotire a celor sărmani, fusese o locuinţă de boieri
şi s-ar spune că autorul romanului Contele de Monte Cristo ar fi
fost inspirat de povestea acelei familii bogate. Mai multe nu ştia
nici Valentin, asta din ce auzise şi el de pe la diverşi bătrâni, iar eu
de la Andrei.

Comanda câte cinci plăcinte de fiecare dată, pe el nu se mai
punea la socoteală.

Când îi lăsase bani acelui bătrân, avusese un sentiment de
milă pentru toţi bătrânii din lume. Senzaţia asta de ajutor dat
unui om trecut prin viaţă şi care sfârşise într-un cămin de bătrâni
din nu se ştie ce motiv anume, îl făcuse pe Valentin să se abată
puţin din drumul său spre casă şi să pornească gânditor spre un
loc liniştit, spre Biserica Sf. Nicolae la care obişnuia să meargă cu
părinţii, în fiecare duminică. Nu trebuise să grăbească pasul.
Biserica se afla la intersecţia Ana Aslan cu strada Scolilor. Când
Valentin păşise pragul bisericii, dar nu înainte de a se închina la
intrare, îngenunchease lângă icoana Sfintei Maria şi rămăsese cu
capul aplecat, timp de cîteva minute, asupra tabloului divin,
după care sărutase icoana fecioarei.

Liniştea îi cuprinsese firea şi-i schimbase faţa într-un chip de
copil, semn că un înger blond se aşezase pe umărul lui şi era
nerăbdător să asculte de la Valentin o poveste, o poveste de iubire...
dar pe care mesagerul cerului o va fi ascultat trei ani mai târziu.

Fragmente din romanul Drumul spre destin 
în curs de apariție la Editura Neuma
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În miezul toamnei, la Constanța, în
zilele de 7 și 8 octombrie 2022, s-a
desășurat prima ediție a Festivalului

național de poezie Art.poetica@Ovidius.
Manifestarea a fost inițiată de Angelo
Mitchievici, președintele Filialei Dobrogea
a Uniunii Scriitorilor din România și di rec -
tor al Bibliotecii Județene Constanța. În
afara Uniunii Scriitorilor și a Bibliotecii, ală -
turi de coordonatorul festivalului s-au aflat
Consiliul Județean Constanța, Universi ta -
tea Ovidius din localitate și Primăria Mu ni- 
cipiului Constanța. Astfel, partici panții s-au
bucurat de o deosebită ospitalitate iar
orga nizarea a fost la un nivel foarte înalt.
Au participat poeți de la ma joritatea filia -
lelor Uniunii Scriitorilor din România și un
număr semnificativ de poeți din partea
filialei Dobrogea. Programul a cuprins,
după cuvintele de bun venit adre sate de
președintele Filialei Dobrogea, pre ședin -
tele Consiliului Județean Constan ța și
rectorul universității gazdă, o con ferință
susținută de criticul literar Răzvan Voncu la
tema stabilită pentru festival: poezie și vin.
În continuare a avut loc un recital poetic.
Toate aceste momente s-au desfășurat în

Aula Universității Ovidius, în prezența unui
public numeros format aproa pe exclusiv
din tineri, studenți și elevi. 

În a doua parte a zilei, participanții au
vizitat Crama Viișoara, din centrul Dobro -
gei unde a avut loc o degustare a vinurilor
produse acolo și un recital te matic: fiecare
poet a citit un text liric dedicat vinului.

În cea-a de-a doua zi a festivalului, în
Aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman”,
avându-l ca moderator tot pe directorul
acesteia, Angelo Mitchievici, s-a desfășurat
a doua sesiune de lecturi poetice ale poe -
ților din țară și din filiala Dobrogea. Aceas ta
s-a bucurat de asemenea de prezența unui
public numeros și generos în a-i aplauda
pe poeții care au urcat pe scenă. 

În cele două sesiuni de lecturi publice
și la recitalul tematic au citit din versurile
lor: Gabriel Chifu, Varujan Vosganian, Gh.
Vidican, Sorin Roșca, Nicolae Prelipceanu,
Horia Gârbea, Andrei Novac, Gh. Dobre,
Liviu Ioan Stoiciu, Gabriel Bota, Teoharie
Nicolae, Florina Zaharia, Mircea Lungu,
Hanna Bota, Mihaela Meravei și, în a doua
sesiune de lecturi, Angela Baciu, Adriana
Weimer, Lazăr Popescu, Silvia Bitere, Iulian

Talianu, Marian Oprea, Iulia Pană, Magda
Mirea, George V. Precup, Caliopia Tocală,
Marcel Miron, Anastasia Dumitru, Iulia
Mihalcea, Eduard Roșca, Gunner Akmola,
Emin Emel, Ottilia Ardeleanu, Gina Zaharia,
Daniela Varvara.  

Pe tot parcursul evenimentelor, invi -
tații și gazdele au schimbat volume, im- 
presii, au realizat fotografii și filme care vor
păstra amintirea unor momente plăcute și
chiar emoționante. Nu a lipsit nici revista
Neuma, numărul 7-8 fiind oferit partici -
panților.

Întemeiat pe reușita primei ediții și pe
sprijinul instituțiilor constănțene, iniția -
torul festivalului a promis o reîntâlnire cu
poeții și poezia, la malul mării, anul viitor,
pentru a fixa un cadru ce poate deveni o
frumoasă tradiție. 

Poe\i din toat[ \ara la Festivalul Art.poetica@Ovidius
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În ziua de 17 septembrie 2022, la  Muzeul Național al
Literaturii Române în cadrul Festivalului Internațio -
nal de Poezie București, aflat la a 12-a ediție a avut

loc un recital poetic, eveniment al Filialei București-Poezie
a Uniunii Scriitorilor din România. Mulțumiri organizato-
rilor, Muzeul Național al Literaturii Române, prin directorul
său, conf. dr. Ioan Cristescu și Doamnele Loreta Popa și
Gabriela Toma, protagoniștilor și publicului numeros! 

În fotografia de grup a poeților apar și numeroși autori
Neuma. De la stânga Lucian Vasiliu, Mihaela Stanciu, Vasile
Poenaru, Miruna Drăghici, Gabriel Burlacu, Evelyne Croi -
toru, Cosmin Andrei Tudor, Horia Gârbea, Victoria Milescu,
Coca Popescu, Vilia Banța, Raluca Faraon, Liviu Capșa,
Valentin Busuioc. A mai participat în recital poetul Dumitru
Ion Dincă. 

Lansare Neuma la Muzeul Na\ional 
al Literaturii Române

În ziua de 21 octombrie 2022, a avut
loc o frumoasă lansare Neuma la
Muzeul Național al Literaturii Româ -

ne din București. În Sala Perpessicius,
poeta Luminita Zaharia Vremea lui floppy-
disk (apărut în acest an la Editura Neuma),
cuprinzînd în opinia vorbitorilor o poezie

de calitate. Au fost prezenți numeroși au-
tori Neuma, colaboratori ai revistei și scrii -
tori, nu doar din București. Volumul a fost
prezentat cititorilor de Ana Dobre, Tudor
Calin Zarojanu și Horia Gîrbea. Titlu, inspi-
rat de un vers al poetei a avut succes și a
stîrnit numeroase discuiții și nostalgii ale

utilizatorilor de PC.  Autoarea a adus, pen-
tru nostalgici, și cîteva dischete de 3,5". Au
avut loc o sesiune prelungită de autografe
și o discuție informală animată. Publicul a
făcut poetei o călduroasă manifestare de
simpatie. Fotografii preluate din contul FB
al Luminiței Zaharia.

Recital la Muzeul Na\ional al Literaturii 
în cadrul FIPB, edi\ia a XII-a

POE|II FILIALEI BUCURE±TI-POEZIE A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
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Actorii – o specie umană misteri -
oasă, pe care am invidiat-o întot-
deauna, dar am prețuit-o rareori.

Aș fi vrut să am talentul lor, dar, în același
timp, îi disprețuiam pentru incultura celor
mai mulți dintre ei (citesc doar piesele în
care trebuie să joace, iar uneori nici pe ace-
lea d’a capo al fine!), pentru vulgaritatea pe
care nu doar și-o afișează fără jenă, ci și o
cultivă grobian cu orgoliu, mai ales între ei,
cam în felul în care o fac și doctorii, în fine,
pentru că au o simplitate în gândire, în sim-
țire și în trăire cum cu dificultate își poate
imagina cine nu-i cunoaște de-aproape.

Și totuși... Există totuși ceva care îi de-
osebește de restul oamenilor, ceva mai
mult decât enigmatic – de-a dreptul mistic
–, care face din ei niște creaturi miracu-
loase, cu un metabolism existențial ascuns,
uimitor, magic, supranatural, aproape fa-
bulos, de neînțeles, inexplicabil – dacă nu
irațional pur și simplu –, cu un regim bio-
logic straniu, neștiut, bizar, singular, aiuri-
tor, surprinzător vecin cu insolitul și incre- 
dibilul – în cele din urmă, tulburător și în-
fricoșător ca orice lucru care iese din limi-
tele firescului. Acel ceva poate fi formulat
simplist astfel: pentru a exista ca actor și a-și
justifica rostul existențial, acești derivați
subtili din saltimbancii de odinioară trebuie
să fie talentați zilnic între orele 19 și 22
(dacă au noroc de spectacole la matineu, și
între 11 și 14.). Cum e posibil? Cum reușesc?

...Toți oamenii se trezesc dimineața, își
beau cafeaua și se apucă de vreo treabă
care să le justifice leafa; pe la prânz fac o
pauză mai lungă sau mai scurtă; reiau apoi
lucrul, iar pe măsură ce limbile ceasului se
apropie de izbăvitoarele ore 16 sau 17, fie-
care se pregătește să-și încheie programul
de muncă, precipitându-se către domiciliu
cu sentimentul datoriei împlinite. (Sau nu –
în fond, și mâine-i o zi!...) Și cu asta, partea
din ziuă care presupune trudă și obligații
se va fi sfârșit glorios într-un spectacol de
teatru, în lectura unui roman polițist, în vi-
zionarea emisiunii TV preferate sau în cine
știe ce altă formă de dolce far niente. După
care... nani-nani!

Actorii, însă... Actorii pot urma și ei, în
fiecare zi, aceeași banală traiectorie – și
chiar o urmează. Dar numai până la ora 19.
Acea 19 stabilită și respectată cu sfințenie
ca oră de începere a spectacolelor. Acea
oră 19 a fiecărei zile la care, sănătoși sau
bolnavi, cu chef sau fără, fericiți ori tocmai
părăsiți de neveste, actorii trebuie musai să
fie talentați, să fie în formă – eventual, ge-
niali – ori măcar în stare să-și tulbure spec-
tatorii cu un „A fi sau a nu fi” ori cu un „La
Moskova! La Moskova” pline de prospe-
țime, deși auzite a n-a oară și demult știute
pe dinafară.

Ce mecanisme – diabolice ori sacre –
ascund în bizarul lor metabolism aceste
creaturi numite actori? Cum reușesc ei
ceea ce reușesc? Și cum e, oare, posibil s-o
facă de sute sau chiar de mii de ori într-o
viață?

� � �

Cu puțin timp în urmă, Compania de
televiziune Digi Communications (RCS &
RDS) a pus în operațiune o nouă grilă de
programe pentru abonații de cablu digi-
tal (deocamdată, doar zona București/ Il -
fov), conform unui insolit criteriu tematic.
Canalele au fost (re)grupate după cum ur-
mează: Sport, Generaliste, Informative,
Film, Pentru copii, Documentare și Lifes-
tyle, Religioase, Muzică, Alte tematici, In-
ternaționale/Minorități, Locale/ Regionale,
Adult, 4 K.

Ceea ce sare în ochi de la o poștă este
plasarea pe prima poziție a noii grile a emi-
siunilor cu profil sportiv. Lucru deloc în-
tâmplător – aș spune chiar dimpotrivă!
Pentru că privită de undeva, din afară,
lumea contemporană pare a fi definită și
individualizată prin două dimensiuni, în
egală măsură consternante și deplorabile.
Acestea sunt sportul și divertismentul în
tot ce au ambele mai superficial, mai frivol,
mai futil.

Din păcate, nu este vorba despre o
simplă impresie, ci despre o realitate tristă
și, după toate aparențele, ireversibilă. Sen-
sul vieții contemporanilor noștri s-a redus
la consumarea, într-o formă sau alta, a
spor tului și divertismentului. Aleluia cul-
tură, spirit, duh, idealitate și, în general, va-
lori care nu se pot achiziționa cu valută!

� � �

De curând, am primit din partea cena-
clului literar „Mihai Eminescu” din New York
(S.U.A.), condus de preotul și profesorul
universitar Theodor Damian, solicitarea de
a formula câteva propoziții consacrate căr-
ții academicianului român Ioan Iovitz Po-
pescu, intitulată modest Din viața lui Iovițu
și publicată relativ recent în condiții admi-
rabile la Editura Academiei din București,
cu ocazia lansării sale în metropola ameri-
cană. Le reproduc în continuare cu spe-
ranța că ele pot suscita oarecare interes și
pentru cititorii revistei Neuma.

Volumul este, până la un punct, o
(auto)biografie decentă – deosebită, to-

tuși, de alte întreprinderi similare de feri-
cita împrejurare că are drept protagonist o
personalitate științifică excepțională, unul
dintre puținii savanți români din toate tim-
purile situat – în mai multe  rânduri, chiar –
pe lista scurtă a nominalizaților la atribui-
rea Premiului Nobel pentru fizică. 

Copilul Ioan Ioviț Popescu, născut în
perioada interbelică într-o familie obiș-
nuită din Oltenia dunăreană, urmează tra-
iectoria existențială la care remarcabila sa
înzestrare intelectuală îi dă dreptul, urcând
pas cu pas treptele unei eclatante cariere
ce îl conduce spre elita cercetării și învăță-
mântului superior autohton precum și
către protipendada științifică europeană și
mondială. Aceasta este narațiunea – d’a
capo al fine, seducătoare – care acoperă
prima jumătate a cărții. 

A doua, de cu totul altă factură, o con-
stituie istoria întâlnirii și despărțirii fatale a
autorului de o fiziciană de geniu: colega
care, devenindu-i soție, va purta timp de
40 de ani numele Denisa Popescu. Meza-
lianța se va dovedi, pentru amândoi, în
egală măsură, providențială, dar și drama-
tică până la granița cu tragedia. După mai
bine de patru decenii de ferice conviețuire
familială, în 2003, sufletul Denisei Popescu
urcă la ceruri, provocându-i lui Iovițu o du-
rere coleșitoare, pe care scurgerea timpu-
lui n-o atenuează câtuși de puțin – necum
s-o facă uitată. Dimpotrivă, amplificarea sa
dobândește dimensiuni poematice, iar pe
alocuri de-a dreptul mistice, ființa de care
autorul s-a simțit legat până la moarte și
dincolo de ea rămânându-i până astăzi ală-
turi. 

Rareori în orizontul spiritual românesc
o iubire a cunoscut o  expresie literară de
asemenea sensibilitate, amplitudine și stră-
lucire, omul de știință Ioan Iovitz Popescu
revelându-se, sub tulburătoarea apăsare a
sentimentului definit de Dante Aligheri
drept „l’amor che move il sole e altre stelle”
(„dragostea ce mișcă soarele și celelalte
stele”), drept un scriitor răvășitor, de auten-
tic talent.  Consider că, în literatura noastră,
doar în paginile romanului lui Mircea Eliade
Maitreyi pasiunea ce leagă două inimi cu-
noaște o vibrație de asemenea intensitate
și profunzime. Nu cred că exagerez foarte
mult așezând-o, spre exem plu, pe Denisa
lui Iovițu, în preajma unei Laura, cea ne-
murită în secolul al XIV-lea în versurile lui
Petrarca...

Pe lângă calitățile documentare și de
ordin literar, volumul Din viața lui Iovițu
este întregit și de un set masiv de ilustrații
– toate originale – de valoare remarcabilă,
care confirmă nu o dată zicala după care o
poză este egală cu o mie de cuvinte...

Mistica or[ 19...
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În Anul Domnului 2016, Kissin’ Dynamite, o trupă de heavy
metal din regiunea Baden-Würtenberg, Germania, lansa
cu inspirație și multă încredere (având în vedere că era

deja hârșită în industria muzicală de prin 2008) o melodie cu ti-
tlul Hashtag your life. Ce înseamnă „hashtag” nu vom explica aici
pe larg, ca să nu ne facem de râs. Pentru generațiile mai în vârstă
necunoașterea termenului nu este decât semn de decrepitudine
sau de dezinteres față de o lume care nu mai are ce să le ofere,
iar pentru generațiile mai tinere ar părea un demers rizibil, un fel
de răspuns plăvanic dat unei întrebări serioase – „Cum ajung
acolo? Pas cu pas”. Ar fi de ajuns să spunem că termenul repre -
zintă, în anumite privințe, un fel de summum al conciziei, o
frazare, justificare sau chiar acuzație îmbârligată și întortocheată
exprimată prin două-trei-patru cuvinte care să spună totul. Însă
nu la vreo tribună academică, nici la vreun eveniment cu ștaif,
nici în vreo sală de tribunal, ci în mediul virtual. Același mediu
despre care, folosind alte cuvinte, Umberto Eco spunea că a per-
mis prostului satului să devină influencer, existând inclusiv posi-
bilitatea chiar să-l fi propulsat în acea poziție.

Dacă ar trebui să privim lucrurile factual, pe linie istorică, la
început a fost cuvântul, abia (mult) mai târziu a apărut și #metoo,
în 2017, dar astfel hashtag-ul a devenit nu numai o oglindă, nu
numai o revelare, nu numai o mărturisire, sau în spiritul acestor
rânduri mai bine-zis nu doar confesiune, ci chiar o stare de spirit,
indiferent dacă are legătură cu omul sau cu dumnezeirea.

Că tot veni vorba despre divinitate, de multe ori Dumnezeu
pare a se fi trezit din somnu-I și, aruncând ocheade șăgalnice
spre Pământ, fără să se întrebuințeze prea mult își mai găsește
de-o jucărie. Că-l pune pe necuratul să-și facă de cap sau că se
face vinovat de permisiunea acordată ispitei să-i împingă pe oa-
meni spre cădere este o discuție, mai degrabă teologică, pe care
nu are rost să o abordeze cineva. Cert este că în ultimii ani Bise -
rica Ortodoxă Română iese tot mai mult în evidență, pe turnantă,
recuperând esențial, din timp în timp, în segmentul destinat
vedetelor cartonate (ca să nu spunem plastifiate), fotbaliștilor,
curvelor, scursurilor și, ca să rezumăm, actelor demne de bârfă și
de-a fi incriminate inclusiv din punct de vedere tehnologic.

Zilele calde ale toamnei anului 2022 și-au văzut tulburate
cerurile de un scandal în centrul căruia se găsește prins un sluji-
tor în batalionul românesc al dumnezeului ortodox, unul pe
lângă care conflictul dintre deja celebra senatoare Șoșoacă și li -
derul politic răsărit ca o floare din colbul galeriilor de fotbal (dar
deloc scuturat de el), George Simion, pare o banală gâlceavă de
pahar, iar războiul dintre mai celebrii Vladimiri, Putin și Zelenski
– doar o încăierare care, cel puțin deocamdată, nu se lasă nici
decisă, nici stinsă.

În lumina evenimentului care a pus pe jar opinia publică, este
clar că la început, cum spuneam, a fost cuvântul. Spus mai prin
întunecimile și ascunzișurile parohiei, mai pe Telegram pe când
preoteasa își dormea somnul cel omenesc, mai cu cine știe ce
ocazie, mai mult sau mai puțin căutată, până când sfântul servi-
tor al Domnului se dedulci cu unul-două abuzuri sexuale, ulterior
reclamate, asupra enoriașelor. Bine zicea Terentius, homo sum,
nihil humani a me alienum puto (sunt om și nimic din ce este
omenesc nu-mi este străin), maximă vizibil aplicabilă și unui

purtător de anteriu. Bineînțeles, descoperirea a fost urmată de
un alt viol, și el tot omenesc – nu linșajul mediatic la care a fost
supus părintele îmburdat în undele plăcerii, nici chiar cel de
acasă, de care ar trebui să nu ne pese în virtutea dreptului
fiecăruia la intimitate. A urmat violul fărâmei de bun-simț care a
mai rămas în societatea românească, și așa dezbinată de când
lumea și pământul încă de la primul Bicilis încoace. Astfel, alături
de reacții care ar fi fost normale, precum #metoo, #necuratu-
laintratîntemplu sau #babaculșiaîntorsiarfața, au apărut delatorii
victimelor, apărătorii providențiali ai preotului, purtând în frunte
stindardul mentalității că femeia supusă unui abuz de natură
sexuală este ea însăși vinovată, ba pentru că a permis să se în-
tâmple, ba pentru că se îmbracă exact ca o „gioarsă” doar ca să
incite suflarea masculină, ba că s-a făcut unealta diavolului pen-
tru a prăbuși pe omul sfânt, participant într-un război mistic as-
cuns de ochii muritorilor de rând. Mămăicile proțăpite în piață
între două tarabe cu scopul de-a face un studiu comparat asupra
prețurilor legumelor, bătrânicile cu basmaua ridicată pe frunte și
cu mânecile sumese a încleștare, fanaticii cu mințile sau decența
atrofiate și alte asemenea scolopendre de altar au purces la un
nou atac asupra victimelor cu scopul de-a arăta că legea umană
este strâmbă atunci când vine vorba de cele duhovnicești și că
întotdeauna e mai bine să faci ce zice popa, indiferent dacă îți
cere să te dezbraci sau vrea doar să te pipăie. Apoi este musai și
mai bine să taci, să nu te dai în stambă aducând în fața opiniei
publice acuzații de natură să destrame familii și să încheie, în
mod rușinos, cariere.

Trăim, parcă, într-un tablou de o contorsionare morală și
mintală grotescă, demnă de grozăviile pe care Picasso le putea
imagina sub umbrela cubismului, un rezultat la care am ajuns
din pricina violului la care suntem supuși constant cu ajutorul
tehnologiei. Fie prin articolele de presă abia scrijelite de așa-ziși
jurnaliști, mult prea puțin interesați de acordurile gramaticale,
merși la studii doar ca să șteargă praful de pe băncile am-
fiteatrelor, fie prin știri imbecile sau mincinoase – celebrele fake
news și, parcă în și mai mare măsură, de rețelele de socializare în
care singurul drept interzis este acela de a demonstra altora că
sunt în eroare.

În urma acestui taifun, Biserica Ortodoxă Română nu și-a
pierdut capul, delimitându-se de preotul care i-a pătat blazonul
și schimbând cu celeritate regulile spovedaniei, în speranța că
nu se află exhibiționiști în rândul clerului și, poate, căutând să
descurajeze, deopotrivă, folosirea hashtag-urilor rău-voitoare
precum #haimaideslaspovedanie sau #spovedaniedimineața
laprânzșiseara. Nemângâiate, cu iluziile sfărâmate ca o corabie
lovită de stânci, destule văduvioare sau neveste tratate de soți cu
neputință sau nepăsare vor suferi în tăcere și vor pune într-o
bună zi mâna pe condei, vărsându-și oful asupra paginilor Word.
Pentru că și scrisul este o activitate care nu necesită numai efort,
ci și suferință. Nu știm sigur dacă mai mult a celui care scrie sau
a celui care citește, având în vedere că în urma violului tehno-
logic la care am fost și vom continua să fim supuși, mediul virtual
le permite multor săraci cu duhul să se spovedească în văzul tu-
turor: #scriitor.

Violul tehnologiei
răzvAn niculA
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AndreA H. Hedeș

De obicei, nenumit, prezență
puternică prin efecte dar schi -
țată abia, caricaturizată în

fol clor și basm, fie el cult, întruparea Răului
absolut, diavolul, nu face vizite memo -
rabile în literatura noastră. Slujitorii săi,
vrăjitoare, vampiri, strigoi, știme ș.a. se
bucură de o prezență mai bine conturată,
sunt personaje mai bine conturate, chiar
memorabile unele.

Gabriel Chifu este un scriitor care
caută, citește, se perfecționează mereu,
după un principiu vechi, dar redenumit
astăzi perfecționare continuă. Crearea
oricărui personaj, cu atât mai mult a unuia
cu o asemenea miză, presupune cercetare
și studiu, decantare pentru a face posibilă
transcrierea acestuia în propriul stil literar.
Se dovedește a fi un cunoscător al icono -
grafiei răsăritene, și merită să ne amintim și
noi amplele reprezentații de virtuozitate
ce reprezintă iadul și locuitorii acestuia, ale
imaginii nu doar plastice, cât, mai ales
literare a diavolului. De asemenea, Gabriel
Chifu are o calitate rară, aceea de a nu avea
complexe ca autor român, de a nu se
ascunde de rădăcinile sale culturale, dim -
potrivă, de a le îmbrățișa și valorifica. Mai
mult, cunoaște realitățile literare și cul -
turale ale țărilor din imediata noastră ve- 
ci nătate, manifestă o curiozitate, un nea -
stâmpăr intelectual care îi permite să le
„citească”, să le înțeleagă, să se împriete -
nească, dacă vreți, cu ele. De pe aceste
poziții, de riguroasă și profundă cunoaș -
tere a spațiului cultural românesc și bal- 
canic, Gabriel Chifu a asimilat caracteris -
ticile Diavolului ca personaj specific acestei
geografii. E nevoie de o anumită conștiință
și siguranță de sine pentru ca un autor
român să nu nege, ori, dacă nu neagă, să
nu fugă, să nu se dezică de influența
acestui spațiu. Un spațiu fertil, extraordinar
de bogat în teme, motive, simbolistică, un
spațiu cu totul aparte care a fost valorificat
meritoriu de Ismail Kadare, Marguerite
Yourcenar, Orhan Pamuk. Este o moștenire
culturală care conferă autorului o voce pe
cât de specială și unică pe atât de bogată
și de puternică. Sclipirea de geniu a lui
Gabriel Chifu nu constă însă în asumarea
acestui avantaj, care este, pentru cine știe
să îl folosească, bogatul spațiu cultural

românesc și balcanic. Ea constă în faptul
că, fără a se opri aici, cum o fac scriitorii
mai sus menționați, Gabriel Chifu explo -
rează și imaginarul occidental, scrierile,
literatura consacrată Diavolului în civili -
zația apuseană, de la cultura populară la
grimoare, magicele chei ale lui Solomon,
până la valorificarea temei de către lite -
ratura cultă, prin  Marlowe și Goethe. Pe
lângă acestea, mai sunt și finele cunoștințe
de teologie ale lui Gabriel Chifu, vetero -
testamentare dar și ale tradiției Sfinților
Părinți. Această uriașă acumulare de infor -
mații, care presupune și o bună înțelegere,
decantare și gestionare, a fost remarcabil
alchimizată și, cu ajutorul unui talent plin
de forță și personalitate, a fost forjată într-
o operă literară unică, al cărei text e creat
din ceva unic, nou, în care sunt topite
secole de tradiție laică și creștină, apusene
și răsăritene și în care vocea autorului se
manifestă cu eleganță, fără a copleși, fără a
epata, cântând parcă această liturghie
neagră care este Cartograful puterii și la fel
ca în toate romanele sale, vestind, aidoma
unui herald, Paradisul.

Diavolul se întruchipează în Carto -
graful puterii după toate regulile artei.
Maniera în care este conceput personajul
este „de școală”. Diavolul este Cel Înșelă -
tor. Misterul, umbrele, necunoscutul sunt
atribute ale sale. Apropierea sa de om se
face după fine principii psihologice, dove -
dite de-a lungul timpului, în întreg ima- 
gi narul coagulat în jurul său. În Cartograful
puterii, acesta trimite, simplu, o scrisoare în
limba germană despre care Matei Pavel
spune: „E o scrisoare pe numele meu, dar
sunt convins că e o confuzie, o eroare...”
Scrisoare conține o ademenitoare propu -
nere. După modelul consacrat în capitolul
veterotestamentar Căderea lui Adam și a
Evei, Cel Rău, ascuns, fără a-și revela ade -
văratele intenții, ispitește, ca de atâtea ori
de la facerea omului, cu promisiuni cărora
este greu să le reziste cineva. Re marcăm
atât aici, cât și în celelalte romane ale lui
Gabriel Chifu, maniera etapizată, în trepte,
a apropierii Diavolului de om pre cum și
fazele obișnuirii, îmblânzirii, împrie-  tenirii
cu păcatul, până la căderea sau unirea cu
acesta, adaptând cele 12 trepte ale păca -
tului enunțate de către Sfântul Nicodim

Aghioritul, exploatând foarte bine mai cu
seamă prima parte, și cea mai interesantă
din punctul de vedere al in trigii, aceea a
obișnuirii cu păcatul, respectiv cu răul:
fapta bună făcută în scop rău, fapta bună
făcută doar pe jumătate, ispita sau mo -
meala care intră prin feres trele sufletului
(cele cinci simțuri), amestecarea minții cu
ispita urmată de lupta minții cu ispita,
urmată, de cele mai multe ori, de lupta cu
ispita, luptă din care, doar unii aleși ies
biruitori, așa cum remarcăm și în romanele
lui Gabriel Chifu. 

După această primă ispitire, urmează,
iată, acceptarea, primirea ei. Matei Pavel
acceptă provocarea lui Siegfried. Această
acceptare este un postmodern pact cu
diavolul: fără ritualuri și ceremonii, o ac -
cep tare intimă, în interiorul forului sufle- 
tesc, a ofertei și a plății acesteia, pentru că
orice înțelegere are un preț. Chiar dacă
Matei Pavel crede că prețul este acela al
muncii de cercetare depuse pentru a do -
cumenta puterea, în scurt timp, va înțe- 
lege, fără dubii, că prețul este unul mult
mai mare și că înțelegerea făcută costă
scump. Esențializată, modernizată, simpli -
ficată conform stilului contemporan, dar
cu ramificații psihologice mult mai ample,
cu o sondare a minții omenești mult mai
profunde, pactul dintre Matei Pavel și
Siegfried, pe unul din numele sale, este o
punere în scenă postmodernă a pactului
dintre Faust și Mefisto, și acesta, un motiv
popular care a circulat în epocă până să fie
valorificat literar de către Goethe. Mai
există o dimensiune a acestei tentații. Iisus
a fost ispitit în deșert de către diavol exact
cu puterea, încercarea supremă: I-a arătat
toate împărățiile lumii și slava lor. Și I-a zis
Lui: „Acestea toate Ți le voi da Ție, dacă...”.

(Continuarea în numărul următor)

Melancolia cu-al ei soare negru (III)
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Descendent din familia lui Atanasie Todoran, Sfântul aşezat
acum în calendar, Dorin Tudoran vine în faţa cititorilor de
acasă cu povestea vieţii derulată în cadrul a patru dia -

loguri purtate cu Robert Şerban. Numai copilăria e glorioasă este titlul
volumului, apărut la Editura Trei, despre care Ion Bogdan Lefter spune
că e un dar de mare preţ cu unul dintre cei mai importanţi scriitori
români ai ultimei jumătăţi de secol ce „se mărturiseşte în stilul său”.

Dialogul ce rememorează viaţa trăită până la 76 de ani, într-o
confesiune purtată timp de un an, din octombrie 2020 până în 2021,
în ceas de pandemie, surprinde povestea nespusă până acum în cele
30 de cărţi de poezie şi publicistică. CV-ul lui Dorin Tudoran arată aşa:
scriitor, publicist și fost disident politic. A absolvit Facultatea de Limbă
și Literatură Română a Universității din București. Şansa de a ajunge
peste Ocean şi a câştiga lupta cu sistemul comunist este concretizată
în anul 1985, când Dorin Tudoran părăseşte România. Până aici, pe
scurt, povestea este următoarea: în urma criticilor aduse sistemului
comunist, la începutul anilor 1980 devine un scriitor interzis, numele
său nu mai poate fi pomenit în presă, cărțile sale sunt scoase din
biblio tecile publice și i se refuză dreptul la un loc de muncă. La 7
aprilie 1984, depune o cerere de emigrare împreună cu familia. În fața
refuzului autorităților comuniste de a-i răspunde, la 1 august 1984
trimite un memoriu lui Nicolae Ceaușescu în care îi cere să i se
respecte dreptul de a fi liber. La 8 aprilie 1985, este convocat la
Procuratura Municipiului București și amenințat cu un proces penal.
La 25 aprilie 1985, intră în greva foamei. În aceeași zi se prezintă la
Consulatul Statelor Unite din București, unde avea programată o
audiență. La poarta Consulatului este reținut, împreună cu fiica sa,
Alexandra, în vârstă de nouă ani, de organele de Securitate. Sunt
transportați la sediul Secției 1 Miliție București, unde este reținut și
anchetat timp de 12 ore. La 6 iunie 1985, după patruzeci de zile,
încetează greva foamei, din motive medicale. În aceeași lună, sosește
la București senatorul american Robert Dole, președintele Senatului
SUA. În cadrul întâlnirii cu Nicolae Ceau șescu îi transmite acestuia din
urmă că una dintre condițiile reînnoirii clauzei națiunii celei mai
favorizate pentru România este acordarea dreptului de a emigra
pentru scriitorul Dorin Tudoran și preotul Gheorghe Calciu-Dumi -
treasa. La 24 iulie 1985, împreună cu familia, Dorin Tudoran părăsește
România şi se stabilește în SUA. În America lansează publicațiile Agora
- Revistă alternativă de cultură (Philadelphia, 1987-1992, finanțată de
The National Endowment for Democracy - NED), Meridian, finanțată
de fundația belgiană Yagami, și democracy@large, finanțată de IFES
(Interna tional Foundation for Electoral Systems). Între 1993 și 2000, a
fost director al birourilor IFES din Moldova și România. În 2000 a
revenit la Washington, unde a lucrat la IFES, până în 2008 (Senior
Director for Communications and Research și membru al Echipei Exe -
cutive). Între 2009 și 2012 a lucrat la The World Learning, tot în Wa- 
shington, ca Director al programului Democracy Fellows finanțat de
United States Agency for International Development (USID).  Cel care
îl provoacă la dialog, Robert Şerban, este scriitor și jurnalist,
președintele Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara
(unde a fost invitat personajul principal al cărţii), realizator al emisiunii
culturale Piper pe limbă (TVR Timișoara și TVR 3) și redactor al revis -
telor Orizont și Banatul Azi. Aşa se face că avem un dialog viu, plin de
piper, dar şi de alte condimente, ceea ce îi dă consistenţă cărţii. 

În Prefaţă, Robert Şerban vorbeşte despre cum Dorin Tudoran l-a
învins pe Ceauşescu, dar şi despre şansa de a se întâlni cu un om pe

care îl asculta mereu, fiind un apărător al poporului român împotriva
dictaturii, la Radio Europa Liberă: „încă înainte de a merge la școală,
am fost ascultător al postului de radio Europa Liberă. Unul fidel, dar
involuntar. Seară de seară, inclusiv în weekenduri (care pe atunci nu
se chemau așa și nu aveau decât o zi în componență, duminica), tata
era cu o ureche la aparatul de radio și cu alta la televizor, în timp ce
citea. Când se termina programul TV, radioul continua să funcționeze
până noaptea târziu. Chiar dacă la un moment dat adormeam, tot
eram la curent cu evenimentele din țară și din lume. Din nefericire,
nu aveam voie să împărtășesc nimănui ce aflam de acolo, fiindcă
părinții mă avertizaseră - nu o dată, și de fiecare dată serios și ferm -
că dacă s-ar ști ce ascultăm, „am intra la pușcărie“ (exagerau, dar cu
efect: n-am povestit nimănui... între cuvintele pe care vocile de acolo
le rosteau, auzeam nume proprii. Unele mi-au devenit familiare. Mai
ales cele ce erau însoțite de exclamația tatei: formidabil! Însemna că
omul acela făcuse ceva ieșit din comun ori i se întâmplase ceva cu
totul aparte. Un astfel de „formidabil“ a urmat numelui lui Dorin
Tudoran. Am ciulit urechile, iar povestea poetului părea de necrezut:
îl înfrunta pe nea Nicu, își cerea libertatea, apoi a intrat în greva foamei
ca să și-o obțină, punându-și viața în pericol. Și „formidabil“ a fost când
Dorin Tudoran l-a învins pe Ceaușescu, care i-a dat drumul din lagărul
de aur, în SUA, împreună cu soția și fiica. Era o extraordinară lecție de
curaj la care am fost martor indirect atunci, la 14-15 ani, dar căreia
prea puține altele i-au urmat. În viața literară românească, niciuna la
acel nivel. Când am aflat, în 1992, că poetul Dorin Tudoran vine în
Timișoara, fiindcă îi apăruse o antologie de versuri ce urma să fie
lansată, am fost emoționat și euforic. Eram student, scriam poezie și,
iată, aveam șansa să îl văd pe cel mai curajos scriitor român în viață și
să-i cer un autograf. A fost atât de multă lume la lansarea antologiei
Ultimul turnir, încât evenimentul nu s-a mai ținut în librăria „Mihai
Eminescu“, ci în fața ei, în piața unde s-a scandat, în decembrie 1989,
„Jos Ceaușescu!“ și „Jos comunismul!“. Nu doar că am reușit să obțin
semnătura poetului pe prima pagină a cărții, dar mi-am stăpânit
emoțiile și i-am dat un plic. Peste câteva luni, în toamnă, poeziile care
erau în acel plic apăreau în paginile revistei Agora editată, în SUA, de
către Dorin Tudoran... Despre această lume, a sa, e vorba în cartea de
față, Numai copilăria e glorioasă - al cărei titlu este chiar un vers ce îi
aparține. Despre faptul că „a avut naivitatea“ să vrea să schimbe
lumea (noastră), că „un mitocan, o javră de om, o canalie este și la 80
de ani ce a fost la 25“, că un stră-stră-stră-străbunic, Tănase Todoran,
s-a ridicat împotriva lipsei de onoare și a fost tras pe roată pentru asta,
despre ce se întâmplă când ești lovit de boala scrisului, când ești aspru
cu tine însuți, despre avantajele senectuții, politizarea agresivă,
inclusiv în literatură, prietenie, despre consecințele intransi genței...
Dorin Tudoran nu seamănă cu restul lumii (literare), care și-a văzut de
treaba ei, de scris, de citit, de publicat, de luat premii, de făcut carieră
și / ori politică. N-a tăcut nici după ce și-a obținut libertatea, nu s-a
făcut că nu vede, că nu poate, că n-are ce face. A fost și a rămas
permanent informat și reactiv, de la plecare și până astăzi”.

„Probabil că în tinerețe intransigențele sunt mai puțin intense,
sunt atenuate de un soi de orbire sentimentală, de un entuziasm
declanșat de un iluzoriu mâine strălucit. Din nefericire, eu am fost lovit
cu mult mai devreme decât alții de un soi de irascibilitate, nervozitate
în fața imoralității publice. Ele s-au transformat - treptat, dar necru -
țător - într-o intransigență care numai bine nu mi-a făcut, a subțiat
sensibil spectrul social în care am evoluat. Dar, una peste alta, cu toate
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costurile extrem de piperate, am preferat această intransigența
genului de toleranță care transformă viața publică într-un soi de casă
de… toleranță“ spune Dorin Tudoran la începutul confesiunii.

Dialogul porneşte de la un vers ce dă numele volumului, Dom -
nica Drumea declarând că Dorin Tudoran „se povestește pe sine cu
atâta autenticitate și talent, încât cartea de față devine totodată
povestea unei vieți și imortalizarea acelei vieți prin lite ratură. Acest
dans subtil al întrebărilor atent construite de Robert Șerban și al
răspunsurilor ample, de largă respirație, ale lui Dorin Tudoran ne
dezvăluie personalitatea uluitoare a unui scriitor român cu totul
aparte: un mare iubitor de poezie și de muzică, un om care a ales
mereu prietenia, care n-a acceptat compromisurile, care privește cu
împăcare senectutea și își iubește țara cu intransigență și duioșie”.  

Rădăcinile năsăudene Dorin Tudoran şi le-a descoperit de
curând, când a fost prezent pe meleagurile străbunilor, la Bichigiu,
acolo unde s-a înfiinţat şi o bibliotecă ce-i poartă numele. Despre
stră-stră-stră-bunicul lui, Tănase Tudoran, care l-a 104 ani, în 1763,
înaintea lui Horea, era tras pe roată pentru că nu şi-a lepădat
credinţa, Dorin Tudoran spune: „am fost la Bichigiu, la Bistrița-
Năsăud, am văzut biserica în care Atanasie (Tănase) Todoran are un
loc special. De altfel, el a fost introdus în calendarul Bisericii Ortodoxe
Române ca sfânt, împreună cu cei șapte tovarăși ai săi, care au fost
și ei, cum se spunea pe atunci, „rupți pe roată“. Dacă îl întrebați pe
profesorul clujean Flore Pop, el va spune, bazându-se pe documente
pe care le are de la muzeul din Bistrița-Năsăud, că moș Tănase
Todoran, de fapt, a murit la 124 de ani. În legătură cu nedreptatea:
s-a ridicat împotriva lipsei de onoare. Grănicerilor năsăudeni, din
care făcea și el parte, împără teasa de la Viena le-a promis că, dacă vor
apăra partea aceea a Impe riului, pe banii lor - ca să-și cumpere
singuri cai, puști sau ce foloseau ei atunci -, li se va recunoaște
dreptul de egalitate cu celelalte neamuri din zonă. În vreme ce
grănicerii năsăudeni își respectau angajamentul, Viena a schimbat
condițiile înțelegerii - „În regimentele românești să nu fie admiși
decât uniți, neputând avea crăiasa încredere în ortodocși“. Și li s-a
pus condiția să treacă la Biserica Unită, la catolicism, lucru care le-a
căzut foarte greu năsău denilor. Iată ce scrie profesorul Virgil Șotropa
(autorul unui studiu intitulat Înfiin țarea graniței militare năsăudene,
1762) despre cele trei motive principale ale revoltei din 10 mai 1763:
„1. Tratamentul de excesivă severitate al ofițerilor străini față de
grănițerii români; 2. Neînpli nirea promisiunei ce se dăduse acestora
de a fi considerați ca oameni liberi, fiind ridicați din treapta iobagilor,
promisiune amânată mult timp și 3. Profunda indignare ce a cuprins
inimile credincioșilor din satele districtului, când observară că ofițerii
regimentului își bat joc chiar și de religia și biserica românească, apoi
că întreaga sistemă grănițerească pare să aibe, între altele, și scopul
deghizat de a converti pe grănițeri la catolicism“. Nerespec tarea
„clauzelor contrac tuale“ de către Viena și forțarea convertirii reli -
gioase, în lipsa oricărui beneficiu, a declanșat revolta de la Mocirla,
un platou lângă comuna Salva. În ziua de 10 mai 1763, grănicerii
năsăudeni refuză să depună jurământul, după ce steagul fusese
sfințit de episcopul Petru Aron, jurământ care „le cerea să urmeze
porunca ostășească pe uscat și pe apă“. Despre speech-ul lui Tănase
Todoran, care servise ca soldat încă sub împăratul Carol al VI-lea,
aflăm că ar fi sunat astfel: „De doi ani mai suntem cătane adecă
grănițeri și carte n-am căpătat de la înălțata împărăteasă, că suntem
oameni liberi. Ne-au scris iobagi, dăm dare, facem slujbe cătănești;
copiii noștri vor merge până la marginile pământului să-și verse
sângele, dar pentru ce? Ca să fim robi, să n-avem nici un drept, copiii
noștri să fie tot proști, ori vor învăța ceva ori ba? Așa nu vom purta
armele, ca și sfânta lege (=religia) să ne-o ciufulească (=batjoc u -
rească) tisturile (=ofițerii). Jos armele! Alungați afară păgânii din
hotarele noastre! Auziți, creștini români, - numai atunci vom sluji,
când vom vedea carte de la înălțata împărăteasă, unde-s întărite
drepturile noastre; până atunci, nu!, odată cu capul! Ce dă gubernia

și cancelaria din Baciu (Viena) e nimica, îs minciuni goale de azi până
pe mine!”.

„Când se întâlnesc doi poeţi autentici se naşte mereu ceva
surprinzător”, scrie despre carte Adrian Popescu. Dialogul prezintă şi
un jurnal literar al poetului care uneori regretă că, odată stabilit peste
Ocean, nu a mai scris poezie, ocupându-se mai mult cu promovarea
culturii româneşti în revista Agora şi cu atitudinile anticomuniste
prin articole publicate în ziare precum prestigiosul The New York
Times.

Despre cei peste 30 de ani trăiţi în America şi despre cuvântul
Acasă vorbeşte şi în dialogul din această carte. Eu amintesc aici ceea
ce a spus odată ce a văzut plaiurile străbunilor, mărturisiri care apar
şi în antologia pe care am editat-o de curând, Spiritul locului. Ținutul
Bistrița-Năsăud prin ochii scriitorilor, Editura Şcoala Ardeleană.
Într-un dialog realizat de Olimpiu Nușfelean mărtu riseşte: „călătoria
mea la Salva, Bichigiu, Telciu,Bistrița-Năsăud a fost o experiență
copleșitoare. A fost pentru prima oară când am intrat mai adânc în
lumea din care venise tatăl meu... Drumurile reîntoarcerilor sufletești
sunt greu de descifrat și imposibil de prevăzut... La reîntoarcerea de
la Bistrița-Năsăud, în avionul care mă purta spre Washington, eram
mai mult ca sigur că peste un an îmi voi cumpăra o casă în Bistrița-
Năsăud, în care să petrec măcar câteva luni pe an. Eram emoționat
de prietenia și căldura cu care fusesem întâmpinat de prieteni vechi,
ca Vasile Gogea, Adrian Popescu, Ion Pop, Ion și Carmen Vlad, oa -
meni ce urmau să-mi devină prieteni, rude necunoscute mie până
atunci, prieteni ai familiei tatălui meu... România fără de care nu pot
trăi o port în suflet, oriunde m-aș afla... Nu se cuvine să-mi dau cu
părerea despre motivele pentru care alți scriitori s-au reîntors în
România, dar simt nevoia să fac o precizare: Eu nu sunt un scriitor
autoexilat. Sunt un om care a fost împins în exil prin mijloace
„patriotice” și, cum altfel?, spre „binele națiunii”.

I-am vizitat şi eu pe românii din America, am văzut comuni tatea
de scriitori de aici şi modul în care aceştia se raportează la România.
Mulţi dintre ei, plecaţi în perioada comunistă, nu văd tocmai cu ochi
buni ceea ce se întâmplă acasă, însă nicio clipă nu ezită să vorbească
frumos despre popor şi despre cultura impor tantă pe care o avem.
Spre deosebire de confraţii noştri plecaţi în anii postrevoluţionari
prin Europa, ce îşi ponegresc ţara. 

Mereu în gardă pentru apărarea ţării este şi Dorin Tudoran a cărui
relaţie cu literatura nu a dispărut niciodată, tocmai de aceea, pe
lângă publicarea scriitorilor români din Diaspora, dar şi de acasă, în
revistele pe care le-a înfiinţat, a militat pentru promovarea literaturii
române în lume.

Sincer în dialog, Dorin Tudoran afirmă „Atunci când scriu litera -
tură numai la cititor nu mă gândesc. Când scriu publicistică, mă
gândesc la cititor, căci lui vreau săi comunic un mesaj, de la el vreau
să aflu ce crede despre o stare de lucru sau alta... Poezia e un mono -
log. Publicistica e un dialog”. Aşa este. Prin poezie îţi exprimi propriile
trăiri, jurnalismul transmite întotdeauna un mesaj legat de ceea ce
se întâmplă în societate. 

Interesant şi dialogul despre Adrian Păunescu, cel care l-a impul -
sionat să scrie şi l-a ajutat să-şi vadă tipărită prima carte, fiind, după
cum el însuşi afirmă, un capitol important în vaţa sa. Asta nu
înseamnă că nu l-a văzut pe alocuri altfel, apostrofându-l atunci când
a considerat că nu procedează bine în relaţia cu societatea vizavi de
structurile de conducere.

Despre o întâlnire frumoasă dintre doi scriitori spune şi Cornel
Ungureanu că este vorba în această carte ce trebuie citită cu creionul
în mână pentru că este plină de lucruri atât de puţin cunoscute de
generaţiile actuale. Ea adună ideologii, vise, dezamăgiri, împliniri şi,
dincolo de toate, viaţa.  Şi da, doar copilăria, în gloria ei, ne aşează la
picioare lumea. Apoi constatăm că anumite vise se năruie pe zi ce
creştem. 
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Luare aminte este noul volum al lui
Liviu Ioan Stoiciu, care are un motto –
„cerând iertare”, tulburător prin dis-

perarea ființială pe care o cuprinde risipită,
apoi, în cele două secțiuni: Înainte de vreme
(„apărătoare de rele și de durere”) și Degeaba
(„pentru bunul mers al vieții și al treburilor”).

Privit din exterior, Liviu Ioan Stoiciu pare
un om împlinit, un poet apreciat ca unul din-
tre cei reprezentativi pentru actualitatea lite -
raturii române. Ar avea, prin urmare, toate
motivele să se simtă fericit, împăcat cu sine și
cu lumea. În condiționările interioare, în in-
timitatea imensă a sufletului, în raport cu
sine, poezia arată un Liviu Ioan Stoiciu sfârte-
cat de angoase, de neliniște metafizică, de in-
certitudini, un Liviu Ioan Stoiciu care vrea,
până la limita tragicului, să se clarifice, să se
lumineze și să se ilumineze prin imploziile
metaforei. Cuvântul i-a fost dăruit lui Liviu
Ioan Stoiciu pentru a da nume neliniștilor, in-
certitudinilor care-l macină. 

Luarea aminte este un memento și un re-
member pentru el însuși, în primul rând,
conștientizat asupra problemei finitudinii.
Liviu Ioan Stoiciu lasă impresia puternică de
contemplare a sfârșitului, a propriului sfârșit.
De aici, tragismul mărturisirilor, căci fiecare
poezie este o mărturisire, o spovedanie, ca-n
fața instanței supreme. Poetul a ajuns la o
smerenie a profanului care are fulgurări reve-
latorii ale sacrului. Din aceste fulgurări, com-
pletate de imaginația făuritoare de mituri,
extrage el seva poeziilor care explicitează
abisurile sufletești și le pune, le transpune și
le transportă, prin metaphora, în structurile
poeticului.

Mărturisirea poetului de pe coperta a
patra este o confesiune și o spovedanie, re-
unind plenar, în cuvântul care revelează, sen-
surile originare ale comunicării – comunicare
și cuminecare. Sensul cuminecare, profund și
dominant la poetul Liviu Ioan Stoiciu, refe -
rind despre împărtășirea prin cuvântul care
zidește, zidindu-te, construindu-te, întâi de
toate, pe tine însuți, pare a fi scopul și idealul
său, ca reverberare emoționantă a acelui em-
inescian „...ca să pot muri liniștit, pe mine mie
redă-mă!”

Imaginile pe care le captează poetul în
această stare de contemplare a sfârșitului
propriu, în concretul și în eventualitatea lui,
au tragismul sfâșietor al ființei cutremurate.
Obiectivarea, nu impersonală, totuși, este
doar aparentă. Sub acest fald al obiectivității,
care presupune dedublarea eului, se simte
fierberea ființei, încercarea de a uniformiza și
armoniza, de a ține instinctele, temerile sub

control. Ceea ce reține atenția poetului este
restul, ecou al acelui shakespearian restul e
tăcere, un rest care poate deveni, care devine,
prin plus de conotație, literatură. 

În complexitatea determinărilor în fizica
și metafizica vieții și a existenței, faptele ex-
terioare au o logică a lor, inventariate ca as-
pecte fulgurante în aparența manifestărilor
realității: „Adună chiștoace de țigări fără filtru
de pe jos/ să le îngroape în grădiniță, la azil,/
în fața ferestrei camerei lui, din care vor
crește/ zambile și lalele, îi plac atât, că se teme
să nu-și piardă/ mințile. Se bucură de fiecare
amănunt al/ zilei de azi. Dă firimituri de pâine
la vrăbii, la ieșirea/ din metrou. Face ce vrea,
nimic nu-l mai/ atinge, are încheiată o con-
venție în mintea sa cu Dumnezeu,/ unul, care
are înfățișarea din icoana de hârtie,/ găsită
mai demult pe drum. A câștigat/ îndrăzneala
în rugăciunile sale...”, ajungând la o condiție
aproximativă: „Crede că e plasat acum într-o
relație corectă/ cu universul.”

Ascensiunii care motivează actele și
faptele vieții, Liviu Ioan Stoiciu le opune,
acum, realitatea unui coborâș – Coborând,
coborând, care neantizează („...Coborând,/
coborând, devenim lucruri.”), în incidența
confruntării cu lucrurile lumii, a trupului fără
spiritualitate.

Înainte de vreme, sintagma metafori -
zantă, se conoteaază în siajul atitudinii eului
cu sine, cu durata proprie și cu lumea, cu tim-
pul care curge ireversibil, antrenând trecerea
eului odată cu trecerea ființei – înainte de
această vreme a dumiririi eului asupra fragili -
tății raportului cu lumea și cu timpul, cu isto-
ria. Limanul la care a ajuns poetul este unul
al disperării resemnate sau al resemnării dis-
perate, edulcorate de o seninătate pe care
și-o impune: „...Tăcut și singur, îmi consum/ în
lipsă ultimele rezerve – fiiindcă eu nu mai
sunt cu mine,/ las lucrurile să curgă de la sine,
la/ întâmplare, nici nu mai contează de ce am
ajuns până/ aici. De fapt, nu mai are impor-
tanță/ nimic. Îmi ajunge câți ani am trăit. Cât
m-am înjosit./ N-am fost în stare să mă bucur
de nimic./ Nu mi-a mai rămas decât să mă
vaiet, la ce-mi folosește?/ Nici măcar nu-mi
pot șterge brusc memoria,/ să mă uit...”

Când se așază sub cupola adverbului
degeaba, al resemnării constatative, „pentru
bunul mers al vieții și al treburilor”, cu au-
toironia subînțeleasă, Liviu Ioan Stoiciu de-
limitează un drum interior – un labirint,
interfața condiției umane, până aici a ajuns,
căci eul se simte, acum, particulă, fragment
al totalității: „De aici încolo – mergeți înapoi./
Simțiți-vă bine, fiindcă n-o să vă mai întâlniți

cu/ dumneavoastră, cel de acum, cu/ sufletul
acela preafericit din cetatea-dinlăuntru, care
are/ sens, cu chilii, ateliere, grajduri,/ clopot-
niță și trapeză, biserică. Prin care să nădăj-
duiți...” Atitudinea eului față în față cu această
situație? „Râde singur...”, efect paradoxal al
țipătului interior.

Bilanțul traversării albirintului este tragic.
N-a înțeles nimic din ce a trăit, de unde intero-
gația subînțeleasă: Cu ce s-a ales... În acest
exa men sever al eului, resemnarea lasă loc
defetismului: „E atâta mister de jur împrejur.
Degeaba. E tot amărât,/ n-a înțeles nimic din
ce a trăit...” Atitudinea defensivă include o re-
tractilitate („Retras în această pustie a sufle-
tului.”) în fața invaziei de semne care scapă
înțelesului. Coborâșul devine târâit: „Își târâie
zilele pe de lături, rar intră în rezonanță cu
câmpul/ celorlalți. Și când intră în rezonanță,
nu durează,/ sunt contacte pline de emoție,
de moment, după care/ rămâne și mai ne-
sigur pe el”, până la înstrăinarea totală. Re-
tragerea în imensitatea intimității profunde
a ființei este iluzia salvării ființei prin spiritu-
alitate, întrucât răsfrângerea în sine înseamnă
și presupune o redescoperire a sacrului și a
sacralității, dimensiunea de rezonanță a fi-
inței cu universul, cu Dumnezeu.

Liviu Ioan Stoiciu traversează un infern,
trăiește un coșmar al propriilor incertitudini și
angoase, lăsând impresia unei imposibile
ieșiri din cercul de foc al incertitudinilor. Ul-
tima imagine pe care o prinde în metafora
revelatorie este cea de pierdut cu firea:  „Nu
mă mai simt sigur pe nimic, totul a luat-o la
vale/ în mintea mea. Nicăieri parcă nu e mai/
rău decât înlăuntrul meu. Mă plimb dintr-o
cameră în alta./ Pe zi ce trece mă pierd cu
firea, nu mai e/ nimic de făcut, nu mă mai re-
cunosc, sper să mă regăsesc/ într-o altă carte:
aici am ratat ocazia...” Și, totuși, o speranță se
întrezărește în retorismul imprecației auto -
adresate: „...ieși din fundătura pe/ care tu ți-ai
construit-o încetul cu încetul, intră în/ mintea
altuia! Retrăiește! E// un timp de introspecție.
Ai dreptate. Pot să spun/ acum, la vârsta
mea,/ că totul e o  mizerie și că nimic nu mer-
ită!/ Nici «gândul părăsirii»...” 

Defetismul se confundă cu pesimismul
absolut. Rememberul poetului Liviu Ioan Sto-
iciu avertizează asupra imposibilității omului
de a-și depăși condiția limitată de moarte.
Orice în acest sens este degeaba – și revolta,
și seninătatea acceptării datului firesc, în-
trucât tristețea metafizică este co pleșitoare... 

Remember §i memento la disperare
AnA dobre
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Volumul Viaţa unui fluture (Editura Ideea Europeană, 2021)
adună nuvelistica pe care Eugen Uricaru, romancier consa-
crat, perceput drept protagonist al prozei noastre de azi prin

seriile textelor romaneşti, tipărite, în cicluri epice bine articulate, înce-
pînd cu Vladia anilor ‘80; oricine poate bănui, deseori, prozatorii înşişi
mărturisesc acest lucru, proza scurtă este (poate fi) un exerciţiu nece-
sar în orizontul marilor construcţii narative şi, nu de puţine ori, ro-
mancierii lasă „variante“, schiţe, ciorne, mostre care pregătesc romanul:
cele trei nuvele din Viața unui fluture nu fac parce din această cate-
gorie, sînt autonome, ai ci prozatorul descărcînd energii care vor fi
rămas după conceperea amplelor cicluri romaneşti, emblema prozei
lui Eugen Uricaru: o spune el însuşi într-o prezentare de pe coperta a
patra a cărţii de nuvele: „Cele trei nuvele au acest motiv epic în comun
– imaginaţia. Cu ea se construiesc lumi, prin ea se trăiesc vieţi, ea este
aceea care are capacitatea să remodeleze realitatea. Trei momente is-
tori ce din perioada postbelică a României, anii ‘50, anii ‘60, anii ‘80, sunt
clipele de cumpănă pentru înfruntarea dintre realitate şi imaginaţie,
dintre intenţii şi context. Aceste trei nuvele sunt camera de rezonanţă
a tuturor destinelor înfrînte în realitate“. Trei nuvele pentru trei mo-
mente istorice din perioada postbelică a României, așadar, abordate în
orizontul imaginarului, al mecanismului imaginaţiei; începînd din tre-
cutul mai îndepărtat, din anii ‘50, cu „vechea“ Antonia, singurul text ti-
părit, datat 1976, Eugen Uricaru se întoarce acolo prin mijloacele
prozei suprarealiste şi parabolice, intens simbolică, în Bruno e poves-
tea unui copil care creşte între şi cu realităţile „obsedantului deceniu“
şase, pentru ca în Leonard să regăsim o „poveste“, cum îi spune auto-
rul, din (i)realitatea anilor ‘80-’90, cu ruşii perestrokăi lui Gorbaciov, dar
şi cu scenele (aproape) naturaliste de la Revoluţie.

Calul Orloff intră în sufrageria unde tocmai s-a încheiat petrecerea
de la o nuntă, mănîncă pîinea din coşul de pai şi, după ce termină, „ri-
dică botul mirosind, apoi, atent, încreţindu-şi pielea pe spate, pe crupă,
ieşi purtînd femeia cu grijă“: femeia e Antonia care trăieşte în lumea „si-
gură“ a ani lor ‘50, cînd nimic nu se poate întîmpla astfel încît să se tul-
bure viaţa cuiva, dar pe care, scena stranie a apariţiei calului şi, afară,
a stăpînului său, o „sosie“ a lui John Wayne „rătăcită într-un tîrguşor de
provincie“, o transferă în ficţiunea lumii de altădată, cu jocheul Hlinka
al cărui cal a fost Orloff: „Hlinka? Păi acesta a fost cel mai grozav jo-
cheu al grajdurilor Relgis. Membru la Clubul Rotary. Îţi dai seama ce fel
de jocheu trebuie să fi fost acesta dacă era membru şi la Rotary?“. Cli-
matul deceptiv al unei lumi, prin teroare, conduse de „tovarăşul Pali-
broda“, la mina de la Laina, perceput în registrul prozei realiste, se
surpă sub presiunea imaginii suprarealiste a calului Orloff, dar şi a pro-
zei romantice a „călăreţului din grădină„, stăpînul acestuia. Dincolo de
ciocnirea acestor paradigme literare, palpită realul care e, întreg, al An-
toniei ce umanizează o lume cenuşie, prin senzualitatea sa; Antonia e
prototi pul personajului care fuge din acea realitate, în tovărăşia unui
călăreţ misterios, membru al Clubului Rotary de altădată şi a calului
său din grajdurile Relgis, identificîndu-se în aerul inconfundabil al li-
bertăţii pustei şi în figura unui nălbar, contemporan, în pro toistorie,
cu solomonarul: oriunde, numai nu în realitatea apăsătoare a anilor ‘50
în România; nălbarul este omul vindecător de cai, care vorbeşte cu ei
şi trece în fiinţa acestora, la fel cum solomonarul vorbeşte cu apa vii-
toarei fîntîni: „Oamenii ăştia merg dintr-un loc în altul şi dacă sunt în-
trebaţi pot să arate locul în care se află apă bună. Dar vezi, tu, Antonia,
aceştia sunt oameni care şi-au descoperit rostul, care încetul cu înce-
tul sau pe neaşteptate şi-au dat seama că în lume cel mai bine pot face
acest lucru. Unii pot descoperi apa, alţii sunt vindecători de cai. Im-
portant este să-ţi dai seama, fie chiar şi foarte tîrziu, de cele ce se află

în ei„. Nălbarul şi solomonarul sînt oameni care și-au descoperit rostul,
iluzia e deplină: nălbarul e omul-cal („eu sunt un cal“, spune calăreţul
misterios Antoniei), iar Orloff e calul-om: trecerea omu lui în cal şi a ca-
lului în om e, în fond, viaţa fluturelui care sfîrşeşte cînd „ploaia sau de-
getele i-au luat pulberea de pe aripi“.

Antonia trimite cititorul în parabolă, într-o simbolistică suprarea-
listă, în orizontul mito-poetic al existenţei: Bruno, a doua proză a cărţii,
îl recheamă în realitatea deceniului şase. Bruno care tocmai împlineşte
doisprezece ani este copilul unor evrei (din Buhuşi?) care intenţio-
nează să emigreze în Israel, fiul lor află, nu ştie unde, de ce, cînd, dar e
convins că plecarea undeva, departe, înseamnă despărţirea definitivă
de prietenii săi, „muşchetarii“ cu care se joacă printre ruinele, adesea,
periculoase ale celui de-al doilea război mondial, simulează simpto-
mele unei poliomelite - boala infecţioasă care a făcut nume roase vic-
time în România timpului -, pentru a-i îndepărta pe părin ţi de gîndul
emigrării în Palestina; toate acestea se petrec acasă, pe terenul de
joacă, cu întîmplări şi personaje „de film“ şi un prieten care moare in-
toxicat cu clorul dintr-un depozit rămas din război. Proza lui Eugen
Uricaru este o radiografie a epocii, asam blată ingenios, prin ochii unui
copil care citeşte totul în cheia „ignoranţei“ sau, altfel, departe de mie-
zul fierbinte al faptelor; Bruno este ceea ce se cheamă un narator ne-
implicat şi un filtru prin care autorul relatează „alb“ evenimentele, în
afara oricărei retorici şi fără a selecta personajele în pozitive/negative,
lăsînd epoca în prim-plan, în rolul de protagonist al textului. Astfel,
Bruno, care crește odată cu epoca, află că tatăl său, Moni Martel e un
„politruc“ pentru că lucrează la „regionala de partid“, iar funcţia aces-
tuia îl salvează de la repetenţia aşteptată pentru că la exame nul de
patru clase n-a ştiut „o buche la limba rusă“, i se spune că toţi caii au
fost duşi „la Abatorul din capătul oraşului“ şi, altfel, că „nu e de glumit
cu democraţia populară“, urmărind săptămînala defilare, prin oraş, a
unei coloane de deţinuţi şi despre sacrificiul cerut de autorităţi de la
cei care pleacă (tatăl, evreul Moni Martel trebuie să părăsească servi-
ciul), învaţă despre valoarea cărţilor vechi şi despre felul cum se citesc
ştirile în ziarele vremii, în peisajul dezolant al unui oraş în surpare.
Proza lui Eugen Uricaru se remarcă, în primul rînd, prin forţa de pre-
zentificare a unui trecut problematic despre care s-a scris enorm; for-
mula narativă cu un martor creditabil, copilul, crește tensiunea textu lui,
aduce în prim-plan un personaj care exprimă, în fond, o tipologie şi
drama poporului evreu de atunci: aici uliţa noastră s-a în chis, spune
un personaj.

„Brusc, au dispărut banii“, ast fel începe a treia proză a volumului,
Leonard, căreia Eugen Uricaru îi spune „o poveste“ şi care prefaţează
ciclul epic început cu romanul Supunerea. Povestea din Viaţa unui
fluture e aceea a evenimentelor din decembrie 1989, cînd toată
lumea „părea băgată în priză“, personaje misterioase, cadenţa veştilor
proaste, scene (aproape) naturaliste, cu împușcături care păreau
dintr-o piesă de teatru „în care actorii interpretau credibil“, cu victime
despre care nu se mai ştie nimic, cu protagonişti ce exprimă perso-
najul colectiv al acelor zile care, iată, nu sînt ale revoluţiei, ci ale tu-
multului „că revoluţie e greu de pronunţat într-o ţară care a fost
întotdeauna contra-revoluţionară“; ca şi în Bruno, forţa prezentifică-
rii trecutului face diferenţa faţă de atîtea abordări ale temei, începînd
cu secretele evenimentelor şi terminînd cu regula vremii: „Părerea mea
este că noi nu vom reuşi niciodată să ieşim din feudalism, o orînduire
cu merite. Noi nu respectăm contractele, dar ne recunoaștem şefii şi
pe copiii lor, ca şefi. Asta e feudalism pur“.

Nuvelele lui Eugen Uricaru sunt asemeni romanelor sale: exem-
plare.

Aerul inconfundabil al libert[\ii pustei
ioAn HolbAn
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Recent, am citit o carte care m-a
surprins prin titlul ei inspirat,
,,Cei care dansează”. Apărută la

editura Neuma (2022), cartea colegei
noastre, Andrea H. Hedeș, ne oferă o sin-
teză a eseurilor publicate, între anii 2017-
2021, în revistele Neuma, România literară
și Steaua, într-un volum elegant, cu o arhi-
tectură clară a discursului și o scriitură
care beneficiază de un limbaj adecvat, în-
trețesut cu referințe culturale care de -
monstrează profunzime și rafinament în
comentarea diferitelor aspecte ale vieții
culturale românești . 

Încă de la început, suntem introduși în
subiect cu câteva cuvinte bine alese, pre-
luate din scrierile lui Nietzsche: ,,Cei care
dansează sunt considerați nebuni de cei
care nu aud muzica”. Motto-ul ales de au-
toare sugerază subtilitatea ideilor și re-
flecțiilor propuse spre meditație. și ne
conduce de la dansul grațios al egretelor
schițate pe coperta cărții, la o plăcută în-
tâlnire în lumea ideilor, din care răzbate
clar discursul auctorial, ca un fel de voce a
conștiinței collective a celor activi în cul-
tură, cărora le pasă de prezentul, dar și de
evoluția și rolul culturii în viitor. 

Autoarea își propune să descâlcească
firele sinuoase prin care comunicăm între
noi, cei care credem că meseria noastră
este cultura și prin care suntem legați de
restul indivizilor din societate. Aceștia
doar beneficiază de influența benefică a
evenimentelor culturale, în funcție de in-
terese, educație și idealuri, intenționat
pentru că sunt interesați sau întâmplător,
pentru că volens/nolens producția cultur-
ală românească sau străină se insinuează
în cele mai diverse aspecte ale vieții coti-
diene. Luate separat, dar mai ales în în-
tregul lor, eseurile propun o analiză lucidă
a societății românești și chiar a civilizației
noastre, din perspectiva deslușirii rolului

culturii într-o lume care pare să uite une-
ori modelele culturale ale timpurilor mai
vechi sau mai noi. 

Dincolo de întrebările referitoare la
rolul culturii în civilizația noastră, la influ-
ența educației asupra noilor generații, la
destinul scriitorului, al cărților și revistelor
ca mijloc de informare dar și de tezau-
rizare a producției culturale, sunt luate în
considerare toate instanțele care favo -
rizează sau împiedică drumul cărții spre
cititor: scriitorii, editorii, librarii, bibliote-
cile, târguri de carte, festivaluri și eveni-
mente care propun un dialog al artelor.
Dar înainte de toate școala, cu rolul ei for-
mator și civilizator, cu profesori care pe
lângă transmiterea de cunoștințe au da-
toria de a detecta, încuraja și susține tal-
entul încă din școala primară și apoi mai
târziu, atunci când talentul se maturi -
zează, iar tinerii scriitori și artiști își folos-
esc creativitatea pentru a oferi publicului,
societății în ansamblu, lucrări care pot fi
unele mai modeste, unele reușite sau
chiar opere de geniu despre care putem
spune folosind cuvintele autoarei: ,, road-
ele creației artistului sunt fructele de aur
culese din grădinile celeste, în ele se oglin-
dește chipul de strălucire al divinității” (p.
21). Aducerea în discuție a creației lui Mi -
chelangelo ca exemplu suprem de talent,
originalitate și perseverență ridică stan-
dardele care trebuie avute în vedere
atunci când comentăm realizările sau ne -
reușitele prestației concetățenilor noștri
care activează în domeniul cultural și nu
numai. Autoarea își exprimă convingerea
că activitatea actorilor culturali nu este su-
ficientă pentru a stimula și a ridica la un
nivel adecvat producția culturală: ,,..e
nevoie de un effort care să vină de sus, un
effort luminat, care să penetreze până la
nivel individual... Un proiect de țară, ...
tran smis ca un testament intelectual
peste generații, pentru a realiza cu ade-
vărat o schimbare.” (p.27). Schimbările
apărute în ultimii ani la nivelul Ministeru-
lui Culturii, al Uniunii Scriitorilor, al con-
ducerii Academiei Române sunt consi- 
 derate un început care poate produce o
ierarhizare a valorilor cu sens benefic
asupra scriitorilor. Nu este neglijată nici
posibila întoarcere spre introspecție și val-
orizare a aspectelor profunde ale ființei
umane, specifică tradițiilor spațiului nos-

tru, mai ales că viitorul pare destul de
neclar. Autoarea analizează cu luciditate
generația tânără (X, Y Millennials sau Z,
generația digitală) și dificultățile cu care
se confruntă aceasta, în condițiile crizelor
provocate de schimbările în structura și
configurația societății și chiar a civilizației
pe plan global „de la tăblițele de lut la
tablete, de la cuvântul sacru la cel scris...,
de la cei aleși la cei mulți” (p. 86). Având în
vedere și specificul spațiului sud-est Euro-
pean, autoarea simte nevoia să descrie
cititorilor felul în care alte culturi știu să
preia moștenirea înaintașilor și se anga-
jează în construirea viitorului ,,cu deter-
minare și cu un sentiment al destinului” (p.
47). În opinia autoarei oamenii și munca
continuă, perseverentă sunt ingredientul
principal al apropierii de idealurile și stan-
dardele de caliate ale producției culturale
și, implicit, ale umanității. Aducând în spri-
jinul demonstrației sale exemple ilustre
din alte timpuri, și chiar din textele biblice
(,,scara lui Iacob”) autoarea pledează pen-
tru cultivarea intelectului și a talentului,
pentru schimbul de energii și idei ca bază
a forjării efortului creator până la realizări
semnificative din perspectiva indivizilor și
a societății deopotrivă. 

Autoarea pledează pentru lectură,
pentru atragerea cititorilor spre texte în
care să se recunoască, să-și îmbogățească
sufletul și mintea, sa-și valideze ideile,
emoțiile și, cu atât mai mult, identitatea
lor ca ființe umane, în condițiile apariției
Inteligenței Artificiale și a spectrului folo -
sirii roboților umanoizi, înzestrați cu in-
teligență. În același scop sunt aduse în
discuție revistele literare, necesitatea spo -
ririi numărului și a calității lor, ca principal
mijloc de vehiculare a noutăților și opini-
ilor avizate referitoare la lumea literară.
Interesantă comparația cu pădurea ai
cărei arbori comunică și construiesc o
rețea socială complexă împreună cu ar-
borii altor specii, și metafora culturii ca o
măreață tapiserie; poate de aceea au-
toarea vorbește despre o mișcare de pen-
dulare a culturii care ar fi început în illo
tempore și revine acum în punctul de
echilibru. Dar este greu deajuns la un
echilibru atâta timp cât este descrisă în
detalii soarta scriitorului, care în loc să se
bucure de prestigiul de creator de lumi,
trebuie să fie propriul agent literar, sa-și
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ESEURI
egăsesc cu plăcere în eseurile scrise de Andrea H. Hedeș, în
mijlocul înlănțuirilor de idei și de fraze, acea zbatere a minții

care caută să ridice ceea ce e pus pe foaie deasupra exprimării
obișnuite. Când scrii eseu, eștimereu cu gândul la pândă - oare nu
se poate spune acest lucru care-ți ocupămintea altfel, mai plăcut,
mai șlefuit, mai inventiv? Mi-o închipui pe Andrea plănuindu-și
întorsăturile de frază și de idei pe care le găsești când te aștepțimai
puțin în eseurile ei, revenind la ele când recitește, zâmbind mul-
țumită sau, ca orice omcare scrie, întrebându-se dacă asta ar trebui
să %e ordinea %nală a gândurilor și a cuvintelor. Când vezi clădirea
terminată, gândul nu-ți fuge imediat la schele. Când vezi un eseu
tipărit, nu te gândești imediat la toate răzgândirile, ștersătu-
rile, îndoielile și momentele fericite în care planul din minte se
potrivește cu construcția de pepagină. Când citești însă eseuri așa
de evident preocupate de ordine și expresivitate cum sunt cele
scrise de Andrea, cred că e inevitabil să te gândești la tot procesul
de scriere, de la prima literă la ultimul punct.
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promoveze singuri volumele, publicate
cu greu din cau za costurilor sau să se
mulțumească cu o carte electronică, care
poate fi accesată în mediul online. Încer-
cările de democratizare a culturii, Google
Books și Europeana vin în întâmpinarea
orizontului de aștep tare a unui public
care nu-și permite luxul de a cumpăra
toate cărțile pe care ar vrea să le citească
și se mulțumesc cu variantele electronice.
Autoarea atrage însă atenția asupra fap-
tului că sunt prea puțini cei care acce-
sează internetul pentru a citi o carte, ci,
mai degrabă, pentru a se informa și a
consuma diferite producții video de suc-
ces. De altfel, pentru Andrea Hedeș,
lumea noastră este ,,bântuită de pan-
demie, criză economică, realități noi
dezumanizante și o diluare a celor mai
profunde și curate calități umane. Ne
rămân puține lucruri care să ne conec -
teze cu ceva mult mai înalt.” Din fericire
pentru noi, ,, sub luciul apei se află o altă
lume, plină de viață și de profunzimi...
acești oameni ai culturii, ai literelor, sunt
angajați în viața literară, sunt angrenați,
fiecare, în micile sisteme care fac posibilă
marea viață literară de la noi”. Datorită
aceastor oameni care-și împlinesc rostul,
este perfect adecvat elogiul adus scriito-
rilor și lumii noastre literare condusă cu
exigență de o puternică Uniune a Scriito-
rilor. Cu atât mai impresionantă și adec-
vată mi se pare comparația procesului de
sublimare a trăirilor creatorului într-o
operă literară cu arta reparării cu aur din
arta japoneză kintsugi (p. 136) și con-
cluzia că elitele sunt cei luminați care
conduc procesul de educare și iluminare
a celor mai puțin norocoși. Optimistă din
fire și creativă, autoarea propune o triadă
– scriitor, carte, cititor – și o spirală evolu-
tivă care să antreneze umanitatea pe un
palier ce poate să ofere posibilitatea unor
schimbări benefice în plan social și cul-
tural.

Nu mi-am propus să povestesc eseu -
rile din volumul Andreei Hedeș, dar mi s-a
părut important să amintesc principa lele
argumente pe care autoarea le aruncă în
luptă pentru a demonstra că nu există o
societate, o civilizație și o viziune co -
erentă asupra lumii, în absența culturii.
Sunt cuvinte care merită spuse, idei care
merită dezvoltate, comparații și metafore
care merită savurate, constatări obiective
care merită asumate constructiv, pro -
puneri și concluzii de care merită să ți -
nem seama.

Valentin Busuioc este un poet
al tihnei înțelepte. Poezia din
volumul Povestea bărbatului

care a visat foarte mult, Editura Neuma,
2021, este una aflată sub semnul bine cu-
 vântat și profund al liniei vieții, ca un dat
benefic ce ordonează percepția asupra
vieții și morții, a relațiilor familiale, a ros-
tului scrisului pe coordonata mistică a
vieții create din perspectivă creștină. Nu
este o poezie religioasă. Dar toate câte se
mărturisesc în această carte au liniștea
firească a omului pentru care totul are
sens pentru că există providență și iubire
din perspectiva acesteia. 

Linia vieții reprezintă axa lumii, linie
care unește pe om cu Dumnezeu, pe om
cu semenii săi. Este invocată de mai
multe ori în volum. Întâi de toate, ca dar
suprem, conștientizare că viața e cel mai
prețios avut al unui om, încă de la
naștere: 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). Asta determină,
în profunzime, alegerea iubirii autentice
ca mod de existență, poetul născându-
se cu fiecare creație a sa: ca o poezie/
prinsă între două pagini de carte/ lipite
între ele din tipografie/ așa a fost dra -
gostea mea pentru lume (Mesaj ascuns).
Linia vieții e legătura profundă cu

rudele, sunt pagini admirabile prin care
sunt evocați părinții, bunicii, cu o duioșie
și pioșenie de mare noblețe: bunica își
privește mâinile/ reci și subțiri// i le sărut/
le cuprind cu ale mele// […] bunica își
des chide palma/ și zâmbind/ suflă în linia
vieții (Seară de toamnă). Sau: [tata] 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). Așa de liniștitoare e
viziunea asupra morții, atât de cuminte
și aproape tandră, în ciuda faptului că
sunt evocate plecările din această lume
a tuturor celor dragi. Poetul e ca un tau-
maturg, un liniștitor de bătăi de inimă că
tare ne e frică de moarte azi tuturor și
tare am uitat ce înțelepți erau bătrânii
noștri, ce firesc o integrau în linia vieții
odinioară! Valentin Busuioc nu scrie de-
spre Eros și Thanatos, Thanatos e Eros,
moartea e parte din Iubirea din Dum-
nezeu, din Iubirea care e Viață și care are
un drum ce se oprește aici, dar continuă
Dincolo! Duioșia maternă aruncă peste
ideea morții mantia drăgăstoasă a grijii
cotidiene, o integrează ritmului domes-
tic: mamă/ pe mormântul tău a nins/ pen-
tru prima oară// acum nu-ți mai este frig//
așa că nu-ți mai pasă/ decât ca moartea
să-și poată pune și ea/ o bucată de pâine
pe masă (Prima ninsoare). 

Stilistic, se observă alternanța unor
poeme lungi, chiar narative, cu poezii
scurte, cu economie de mijloace stilis-
tice, uneori panseuri de mare discreție
afectivă, emoția se transmite gradual,
prin recurența unor imagini și motive.
Alteori, surprinde prin comparații ten-
sionate prin repetiție: nici vesel/ nici trist/
ca o bucată de vâsc/ sub care nu s-a săru-
tat nimeni// nici vesel/ nici trist/ ca o apă
pe care nu a călcat Dumnezeu// nici vesel/
nici trist/ ca o pietricică în pantof/ care nu
e băgată în seamă (Tata s-a întors din
război).

Poet matur, cu voce sigură, sensibilă,
Valentin Busuioc oferă cititorilor o carte
de pus pe rănile sufletului…
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Un poet și un prozator de indiscutabilă
înzestrare, precum Valentin Busuioc, visează
mult și colorat. Niciodată „prea”mult, aș zice.
Visele lirice îl întorc pe poet în lumea unei
copilării pe care o redescoperă, ca adult nos-
talgic, cu totul altfel de cum i s-a părut demult.
Subtil și stăpîn pemijloacele scrisului, autorul
își permite să se lase invadat de o minunată
duioșie, izbutind un volum de raftul întîi.

HORIA GÂRBEA



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma

Nr. 9-10 (59-60) � 2022
51

Mircea Teculescu revine la Editura Neuma cu
volumul Jocul și Moartea, în 2022. Există note
comune cu volumul lui Valentin Busuioc, cum

ar fi preocuparea profundă pentru sensul vieții, al scrisului
poetic, dar sunt și diferențe notabile: Mircea Teculescu nu
are încă o voce distinctă, e oarecum neatent la organizarea
conținutului, vo lumul nu este unitar ca stil, nici viziunea de
ansamblu – prea clară. 

Titlul e, aparent, antifrastic – mai degrabă e vorba de
jocul arbitrar al vieții pândit de moarte. Se dorește o aură
romantică a morții ca spectru al existenței poetului ce speră
la nemurire prin cuvinte: în vraiștea din noi (sic!) –/ acolo ne
ascundeam iubirea care s-a terminat,/ ucisă definitiv de grai –
/ multele cuvinte dintr-o epopee/ peste care doar moartea,/
partenera de glorie a autorului,/ reușește să treacă; (Climate).

Speranța provine din valori spirituale asumate și de-
clarate: Dumnezeu mă va scoate/ din această viață, unde/ cu-
vintele sunt mai mereu risipă,/ ca un fum/ ce atinge norii,/ îi
pătrunde,/ picăturile sună,/ compun cântecul/ pe care mai
apoi/ doar urechile prafului/ îl vor auzi; (Uscat).

Sunt evocate deseori anticamere ale morții: patul de spi-
tal, cel mai frecvent. Mircea Teculescu nu etalează umori
greu digerabile despre acest subiect, evită sentimentalis-
mul, propunând, în schimb, viziunea creștină, senină, a re-
nașterii: exilați în țărână ca pădurea,/ vom învia, cum ea
mereu o face,/ tânjind spre inima lui Dumnezeu/ într-o primă-
vară desprinsă din/ arhitectura culorilor, despre care/ nimeni
nu știe însă, când va fi; (Recunoaștere). Foarte profundă e și
ideea că de noi depinde dacă ne simțim liberi sau nu și, im-
plicit, rolul crucial al scrisului, al asumării forței cuvântului
poetic, o compensare a faptului că suntem închiși în trup:
ceea ce este la vedere va muri/ tristețea va umple sufletele
celorlalți,/ ei vor uita, un timp,/ cât de minunat poate să țeasă
cuvintele/ frumusețea gândului,// și că fiecare are cheia în-
chisorii sale (Despre zăbovirea în trup).

Din punct de vedere stilistic, cartea ar avea nevoie de o
revizuire drastică. Câteva sonete, predomină versul alb în
texte ce se termină cu punct și virgulă, din când în când –
câteva prozopoeme. Nu există unitate nici tematic, nici prin
viziunea de ansamblu a formei. Modernist temperat, fără ex-
cese stilistice, cochetând cu metafora, dar fără convingere,
uneori, experimentând timid cu inserții din engleză sau cu
termeni tehnici preciși din domeniul tehnologiei contem-
porane, poezia lui Mircea Teculescu are meritul sincerității
de intenție. E un joc al cuvintelor care capătă profunzime
prin conștientizarea realității de neevitat a Morții.

La fiorul şi autenticitatea poeziei se ajunge pe multe şi, cel mai
adesea, misterioase căi. Cum bine se ştie, drumul este mai im-
portant decât atingerea scopului, cel puţin prin învăţămintele

conţinute, prin surprinzătoare bucurii sufleteşti, prin puterea in-
comparabilă a visării în tensiunea care poate deveni împlinire. Călă-
toria unui vajnic militar spre reduta fragilei şi evanescentei muze
lirice este pilduitoare, în cazul particular al lui Romulus Moldovan,
fiindcă  este secondată de o reală dorinţă şi voinţă, pe cât de gentilă,
pe atât de hotărâtă. Cu tenacitate, cu multe acumulări culturale la
anii maturităţii, Romulus Moldovan reînnoadă firul luminiţei - firavă
dar mirifică - a poeziei citite la lampă, iar reaprinderea este năvalnică:
A hibernat ... biata licărire,/ până când/ eul i-a deschis larg zarea,// Apoi
s-a reaprins/ inundându-mi conştiinţa,/ luminându-mi zilnic sufletul/
şi bucurându-mi/ cu disperare fiinţa. (Citind poezie la lampă din capi-
tolul III Binefacerile poeziei). Concepută cu naturaleţe în arealul unei
sincerităţi suverane, poezia profund personală a lui Romulus
Moldovan are avantajul potenţial, aflat într-o sesizabilă progresie,
de a-l ţine departe de orice formule imitative, de figurile poetice
uzate, chiar poncife, inerente emoţiilor, întrebărilor, disperărilor
fiecărui început care îşi caută o potecă uşoară. Cu mijloace care se
profilează într-un desen propriu, poetul cucereşte în călătoria-i in-
iţiatică momente de profundă meditaţie exprimată cu firescul lim-
bajului adecvat, dezinvolt: Uneori// am trecut Someşul cu luntrea,/
dobândind în acest fel credinţa/ că traversarea Acheronului/ va decurge
bine. Asadar revelaţia este asumată, trăită, ceea ce îi conferă virtutea
de a persuada, de-a reverbera filosofic simţirea  prin semnificaţia de
adâncime a trimiterii culturale. Totodată se percepe o undă de
ghiduşă, candidă autoironie (în multe alte texte ironia este mai evi-
dentă). Din acelaşi arc tematic, mie mi se pare fastă, prin reverberaţia
simbolică a metaforei podului (de altfel crucial în universul său po-
etic) textul cu titlul Constructori de pod: Toţi, fără excepţie îşi constru-
iesc/ câte un pod sau câte o punte/ de lemn, de metal ori de piatră./
Fiecare constructor îşi trece podul/ de pe malul nimicului său/ pe malul
tuturor nimicurilor./ Sub poduri cug în valuri/ neliniştea şi spaima.// ...//
Întunericul şi lumina deopotrivă/ macină necontenit cuvinte nescrise,/
macină toate podurile şi punţile/ de lemn de metal şi de piatră,/ făurite
de fiecare constructor trecător./ Doar tainele colosale dăinuie/ în
nemărginite scorburi din univers,/ dincolo de simţuri şi de cuvinte. Grav-
itatea, profunzimea gândului filosofic ar fi putut fi exprimată în
tonuri zguduitoare, potrivite pentru o generalizată lipsă de speranţă,
numai că Romulus Moldovan îi conferă, fără ostentaţie, luminozi-
tatea unei înţelepcuini senine, precum făcea poetul Lucian Blaga
întru protejarea miracolelor lumii.    

Podul, luntrea, fluturele, îngerii, poveştile, zburătoarele, Some -
şul, Acheronul, somnul, visele, Clujul, fiinţele apropiate, personajele
emblematice, aura livrească a cuvintelor sunt marcaje simbolice
complexe în universul poetic al autorului din Pe malurile Acheronu-
lui, Toate acestea configurează sensuri noi, reverberate din contex-
tul liric foarte personal, asumat cu candoarea caracteristică poetului
care are ceva de spus original. Chiar întrebările, nedumeririle,

Editura
NEUMA
2022

Poetul Mircea Teculescu este un adept al rigorii și al
riscului calculat. Deși textele din acest volum suntmai calde,
mai sentimentale, autorul evită cu grijă orice exagerare care
le-ar duce la patetism. Angoasele sunt expuse sobru,melan-
colia este ținută sub control ca într-un „joc”logic. Observând
că viaţa are clești puternici, poetul ne anunță implicit că nici
cumoartea nu e de glumit! Călătorind la hotarele existenței,
Mircea Teculescu ne comunică „impresii de voiaj” insolite
de-acolo, privind și spre transcendență.

HORIA GÂRBEA

rodicA mAriAn

Romulus Moldovan,
Pe malurile Acheronului
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căutările, intimităţile fireşti, sentimentele delicate sunt astfel
dublate de spiritul ludic, de o ironie bonomă, ceea ce deschide
o transmisiune emoţională receptării. Această mixtură îşi
schimbă accentele în capitolul II al volumului cu titlul Reflux
freudian, devenind un animat dialog între seriozitatea disci-
plinată a lecturii din opera creatorului psihanalizei şi vocea re-
flecţiei proprii. Poemele semnate de Romulus Moldovan din
acest ciclu se colorează cu o animată participare, emană un
apetit de implicare şi de distanţare deopotrivă, ceea ce con-
tribuie substanţial la o autenticitate specifică. Reprezentative
sunt poeziile Experiment freudian, Visul din vis, Prin micul univers
al Clujului, Eul meu şi mai ales Umbra mea: Umbra mea îşi târâie
zilnic/ paşii prin urmele sale./ Cum un cîine credincios/ îşi urmează
stăpânul,/ umbra mea îşi urmează destinul/ prin întuneric şi lu-
mină./ Muşcă din el cu poftă/ ca dintr-un măr roşu mustos.//Într-un
amfiteatru vienez/ domnul Freud,/ cu îngerul păzitor pe umărul
drept,/ îşi continuă nestingherit prelegerile/ despre psihologia in-
conştientului

Remarcabile sunt şi celelalte trei cicluri ale volumului de faţă,
respectiv Binefacerile poeziei, Feng shui şi Oglinda Someşului,
fiecare cu un areal tematic specific, reflectând o distinctă stare
de spirit sau suflet. Semnificativ şi prin titlu, ciclul Binefacerile
poeziei cuprinde entuziasmul sincer al autorului, major prin de-
voţiune, pentru mirajul poeziei. Numai că, în cazul poetului Ro-
mulus Moldovan, învăţat cu disciplina militară, implicînd simţul
realităţii, exaltarea este bine temperată de însăşi firea sa. Textul
poetic cu titlul Poem absurd se converteşte implicit într-o artă
poetică, menită să repudisze contrafacerile: Sintagme comune şi
cuvinte livreşti/ înşiruite în  versuri fără cusur./ Construcţie lirică eru-
dită/ într-un poem absurd, plictisitor,/ precum mâlul de pe fundul
mării.// Dornic de trăiri, mă apropii/ şi mă afund în căutări./ Nu-i
găsesc sensul, nu simt nimic./ Nu disting vibraţia lucrurilor con-
crete.// Aceeaşi ploaie banală pe mare şi pe ţărm./Nicio barcă,
niciun pescăruş./ umbra literelor şi cuvintelor coclite/ se scurge mo-
noton spre marea moartă. Considerând că poezia adevărată tre-
buie să aibă sens şi totodată să impresioneze simţirea, Romulus
Moldovan se angajează într-o pledoarie a bunului simţ, după
părerea mea, întotdeauna oportună, chiar necesară în contextul
actual al excrescenţelor şi modelor de tot felul, care în mod ciu-
dat conduc la aceeaşi impresie  uniformatizatoare. Pilduitoare
în această ordine de idei este şi poezia cu titlul semnficativ
Modalităţi de a pătrunde poezia, în care regăsim îngemănarea
seriozităţii disciplinate cu spiritul ludic, în doze combinatorii atât
de personale: Există două modalităţi concrete / de a pătrunde
poezia./ Una este asemănătoare/ zborului păsării în văzduh/ prin
curcubeul ploii.// Cealaltă este ca zbenguiala/ fluturilor de noapte,/
ca orbecăiala/ în jurul becului electric de sub/ streşinile caselor
noastre,/ dezmorţirea aripilor prăfuite.// Aceste modalităţi/ par să
aibă libertate deplină./ Orice altă încercare/ este sortită eşecului. 

Pe malurile Acheronului, cel de-al treilea volum de versuri
semnat de Romulus Moldovan confirmă o inspiraţie reală, o
chemare asumată, cultivată cu responsabilitate; de asemenea
voinţa de a fi poet, care se întrevedea în primele volume (Flori de
lut şi Pod de cuvinte) se estompează în favoarea sintagmelor dor-
nic de trăiri şi vibraţia lucrurilor concrete, prin care poetul îşi auto -
defineşte intenţiile şi interesul. Ceea ce înseamnă desigur o
evoluţie semnificativă, posibil de circumscris ca o lume poetică
pe cât de profundă, pe atât de limpede exprimată, un popas
înalt în parabola călătoriei spre un profil autentic, susţinut la
acest ceas de O viziune: Pe malurile Acheronului/ îngeri minusculi
şi palizi/ zboară ca nişte libelule albe.

Antologia de poezie a Filialei București – Poezie a Uniunii
Scriitorilor din România, „Orașul. Amintire și uitare”, este a
patra editată de Filiala București – Poezie (după: „Ce stradă

e asta?” Poeți în peisajul urban. Antologie coordonată de Horia Gâr-
bea. Volum apărut cu sprijinul Primăriei Generale a Municipiului Bu-
curești, prin Muzeul Național al Literaturii Române. Editura Neuma,
Cluj-Napoca, 2017; „BUCUREȘTI, dincolo de timp”, București – unire
– unitate. Antologie lirică dedicată Centenarului Marii Uniri. Coordo-
nator: Horia Gârbea. Apare cu sprijinul Primăriei Municipiului Bu-
curești. Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2018; „Noaptea statuile înti- 
neresc” Poeți străbătând Bucureștiul, noaptea. Antologie coordonată
de Horia Gârbea. Volum apărut cu sprijinul Primăriei Municipiului Bu-
curești prin Muzeul Național al Literaturii Române. Editura Neuma,
2020).

Volumul, apărut cu sprijinul Casei de cultură „Ion Luca Caragiale”-
Ploiești, al Asociației MasterPeace Ro, în cadrul proiectului Erasmus+
Act in Education, și al Asociației Culturale Neuma. Editura Neuma,
2022. Editor: Andrea H. Hedeș. Selecție și coordonare: Horia Gârbea.
Coperta și DTP: Gelu Iordache, este o împlinire culturală semnificativă,
la care și-au adus contribuția următorii poeți: Constantin Abăluță,
Flavia Adam, Mihaela Aionesei, George Arion, Elena Armenescu,
Lazăr Avram, Vilia Banța, Daniel Bănulescu, Gabriel Burlacu, Florea
Burtan, Valentin Busuioc, Radu Cange, Liviu Capșa, Ion Cocora,
Daniela Crăsnaru, Petre Ioan Crețu, Angi Melania Cristea, Evelyne
Croitoru, George Daragiu, Căli Dengel, Simona-Grazia Dima, Dumitru
Ion Dincă, Dan Dobre, Maria Dobrescu, Florin Dochia, Marian
Dragomir, Mircea Drăgănescu, Marian Drăghici, Miruna Drăghici, Any
Drăgoianu, Raluca Faraon, Ioan Vintilă Fintiș, Carmen Firan, Carmen
Focșa, Mihail Gălățanu, Lidia Lazu, Cleopatra Lorințiu, Eliza Macadan,
Boris Marian, Vasile Menzel, Nicoleta Milea, Victoria Milescu, Niculina
Orea, Dana Opriță, Mihai Păcuraru, Costinel Petrache, Daniel Pișcu,
Vasile Poenaru, Ioan Es. Pop, Nicoleta Popa, Elena Liliana Popescu,
Maria Postu, Ofelia Prodan, Camelia Iuliana Radu, Cristina Rhea, Ana
Săndulescu, Mihaela Stanciu, Nicoleta Stăvărache, Passionaria Stoi -
cescu, Liviu Ioan Stoiciu, Elena Ștefănescu, Mircea Teculescu, Dan
Tipuriță, Clara Tîrcă, Cosmin Andrei Tudor, Eugenia Țarălungă, Doina
Uricariu, Corneliu Vasile, Lucian Vasiliu, Claudia Voiculescu, Gelu
Vlașin, Varujan Vosganian, Elena Vulcănescu, Horia Gârbea.

Tema propusă a rodit, s-a revelat și s-a armonizat cu părțile în-
tregului, pornindu-se, concomitent, de la experiențe poetice diferite.
Printr-o bogată ramifiere a intuiției subiective, spiritul corespon-
dențelor și al interrelațiilor factorilor estetici s-a întemeiat și consoli-
dat pe bazele concretului actual și al structurilor inedite. Așa s-a ajuns,
prin bogăția imagistică și de idei la scoaterea din uitare a orașului și
de a i se reda, liric, fiorul eternității.

Poemul Orașul. Amintire și uitare, al Passionariei Stoicesu, a dat și
numele volumului, care seduce, convinge și impresionează cititorul
atras de o poezie autentică, prin recuperarea frumuseții pure și ab-
solute a cuvântului: „Ferestrele mi se deschid spre „Sfânta Vineri”…/
Visez? Aud aievea? Morți sau vii urlă tare?!/ Când, ce să vezi?!/ Tac toți…/
Dar mai ales morții tineri,/ fericiți c-au scăpat de amintiri și uitare…”

Să fie, oare, orașul, același oraș pe care poetul îl va părăsi și-l va
uita, când va „avea barba mai albă ca neaua/ și fix de mărimea pi-
ciorului”? Și „nici un manuscris nu-i voi lăsa/ urmele pașilor mei se vor
pierde/ pe străzi fără nume/ doar aburul gurii îmi va însoți/ trupul
învelit în coli de scris// mă voi întoarce în satul natal…” (Valentin

Clipe de gra\ie
nicoletA mileA



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma

Nr. 9-10 (59-60) � 2022
53

���

Busuioc). Antinomia oraș/sat  provoacă o întreagă filozofie, făuri-
toare de mituri, recunoscute de-a lungul întregii literaturi și pe care
însuși Valentin Busuioc le-a cultivat în creația sa, cu recunoscută și
apreciată artă!

După titlurile poemelor care includ termenul de bază și care ne
familiarizează cu tema, identificăm multitudinea punctelor de per-
spectivă, chei de lectură, în care pot fi citite și înțelese: un alt oraș, un
oraș numai și numai pentru poeți, orașul de dincolo de fereastră (Flavia
Adam); În oraș, câteodată…, Evadare din oraș (Elena Armenescu);
Buzău, oraș frumos (Gabriel Burlacu); Orașul pe care-l voi părăsi și uita
(Valentin Busuioc); Orașul unui singur poet (Any Drăgoianu); Poeme
pentru caii verzi ai orașului, Sonet pentru toamna orașului, Colind pen-
tru memoria orașului (Carmen Focșa); Unde se termină orașul (Eliza
Macadan); Orașul cu cap de pește (Victoria Milescu); Plimbare prin
oraș (Vasile Poenaru); Orașul, Orașul numit uitare (Nicoleta Stăvă -
rache); Orașul, mesaje de neuitare, Orașul. Amintire și uitare (Passio -
naria Stoicescu); Respirația orașului (Elena Ștefănescu); La începutu- 
rile unui mare oraș se află întotdeauna mirosul de fân (Doina Uricariu).

De la definirea metaforică a orașului: „orașul e gura unui pește/
din care au rămas doar dinții/ martori ai încleștării finale/ nu-mi ima -
ginez ziua de mâine/ nu rememorez trecutul/ nu mai am răspun-
suri la îndemână/ gura peștelui sunt eu// în acest oraș în care/ totul
a plecat de la un dinte/ un dinte lipsă.” (Mihaela Stanciu), până la
Orașul uni singur poet (Any Drăgoianu) sau un oraș numai și numai
pentru poeți (Flavia Adam) sentimentele se comunică imaginar/fan-
tezist, rod al iscusinței creatoare, cât și prin sugestia felului cum își
săvârșesc în juru-le chemările amintirilor și ale uitărilor. Alteori, am-
intirea și uitarea sunt convertit în gânduri concentrate până aproape
de maxime: „Amintiri cu tolba plină de/ uitare -/Orașul”(Dana
Opriță); „Amintirile se întorc/ acasă doar/ dacă-s sătule”; „în zilele
noastre/ uitarea/ e/ un privilegiu”(Clara Tîrcă); „Uitarea trece ca un
vis nătâng”, „Iar amintirea înfiripă raze”(Vasile Poenaru); „nu e puțin
lucru/ să rămâi în sufletul cuiva”(Nicoleta Popa); „Uitarea se regă -
sește-n cunoașterea/ din pragul cunoașterii”(Elena Liliana Popescu);
„te voi locui chiar și atunci când nu îmi vei oferi/ un loc de
popas”(Maria Postu).

Sunt orașe de la noi: București, Ploiești, Buzău, Constanța, Ma-
maia  și sunt orașe de oriunde: Paris, Versailles, Etterville, Ierusalim,
Budapesta, Bagdad, Libreville, Praga, Chișinău. Dar nu neapărat nu-
mirea localizării contează, „ci impresionanta varietate de nostalgii și
metafore legate de peisajul urban”(Horia Gârbea).

Sentimentul geografic alternează cu gravitatea lirică, domi-
nantă, impunând o multitudine de registre stilistice, reflex al haru-
lui fiecărui creator. Nuanțele și reflecțiile  valorizatoare – de aici și
tipologii de creatori – transmit cititorului o realitate transpoetică, și
vizează o reintegrare a ființei în Univers: „Între noi erau cuvintele/
niciodată de-ajuns/ dar și niciodată de prisos” (Constantin Abăluță).

Necondiționat de variantele propuse: burg, urbe, stradă, ma-
hala, cartier meloman, scara blocului, la groapa de gunoi a orașului,
la marginea orașului etc., printr-un evident paralelism, poeții în-
cadrează aspecte ale momentului și locului, și invers, spiritual-
izându-le în grave străfulgerări: „du-te la marginea orașului/ și-o să
vezi gloria pentru care/ ne zbatem/(…) acolo e restul/ pe care-l
primim toți/ plata glorioaselor cuceriri/ un mausoleu al putreziciu-
nii/ în care doar viermii mai trag/ fără să știe de viață” (Liviu Capșa). 

Caracterizantă, în cea mai înaltă expresie a cuvântului, unitatea
în diversitate a poemelor atestă complexitatea vizionarismului. Ficți-
unile sunt năpăditoare, chiar și atunci când prin fața poeților trec
vederi uimitor de reale. Nu „spectacolul” pe care-l oferă imaginea
imediată, ci trăirile interioare, pe care ni le provoacă, sunt semnul
artei ca o resurecție a vieții: „Întors pe un picior, privit ca la circ,/ În
mij locul trotuarului, în fața sediului Poliției/ 14 din București: ce stai,
bă, ca un cocostârc aici, în cale?” (Liviu Ioan Stoiciu).

„Orașului mort ca o mandolină peste care nicio mână n-a mai
trecut de un veac” (Mihaela Aionesei) i se contrapune, în pleni-
tudinea lui, „orașul ce petrece” (George Arion); „orașul meu cade, se
ridică prin secole/ și cântece de pahar/ eu îi spun bună dimineața
sau noapte bună/ oriunde aș fi/ el îmi răspunde mereu, în felul său
printre lacrimi…”(Victoria Milescu).

Orașul este surprins și ca„o ființă” care trăiește din plin toate
stările posibil umane: „toate acestea au rămas în enclava memoriei,/
sub pleoapele închise, peste grădina unui cândva-undeva/ din ma-
halaua tramvaiului albastru,/ încă șoptind/ și tu ai trecut odată pe
aici”(Vilia Banța); „Ochii orașului au renunțat să ne vadă”(Florea Bur-
tan); „Nu ai voie să taci/ Strigă/ Urlă/ Zbate-te/ Arată că ești mai ales
când ție-ți lipsești/ Fii cineva când sub mască nu-i nimeni”(Florin
Dochia); „Mai întâi șoaptă/ Apoi strigăt/ Într-un spațiu gânditor și
curbat”(Raluca Faraon); „Orașul și-a deschis brațele să ne cuprindă/
Pe câte unul, pe câte doi/ Să ne așeze la căpătâi”(Carmen Focșa);
„Orașul îmi vorbește în zilele și nopțile/ care vin după tine”(Cristina
Rhea); „Aș vrea să-ți scriu o scrisoare de dragoste/ Sau să te caut la
telefon să vorbim”(Doina Uricariu).

Explorarea surselor de poeticitate intră deliberat într-o con-
venție cu o altă realitate imaginată de autor. Este modul origi-
nal/specific al eului creator de a ne revela relația cu provocările
temporalității: „Ceea ce mă obsedează e cum să scriu ultimul poem/
din care să vă aduceți aminte mâine/ că nu există nicio deosebire
între cel ce a murit ieri/ și cel ce a murit astăzi” (Ion Cocora).

Armonia dintre temă și expresia artistică, determinate de vizi -
unea lăuntrică a creatorului, generează unitatea de sens poetic, în
contextul receptării: „Primul instinct -/ să strâng, cât se mai poate,
foaie cu foaie/ și,-alături, cartea-mamă, părăsită de-un proprietar/
ingrat (să-i spunem cititor?), să le unesc/ cu artă și opul reparat să-l
țin în bibliotecă/ ori să-l donez” (Simona-Grazia Dima).

Asemenea labirintului lui Dedal, originalitatea poeziei , mani-
festată prin proiectarea viziunii despre amintire și uitare, dar și prin
limbajul lor specific, din perspectiva relației creator-cuvânt, cuprin -
de o succesiune de secvențe lirice, concentrate într-un final de o
rară substanța ideatică: „O! dacă aș fi fost un pom din curtea
copilăriei,/ mi-aș fi adus , cu siguranță. cel mai bine aminte de
mine…” (Varujan Vosganian). 

Ineditul, originalul, spiritualizarea simțirii sunt permanențe
cucerite în căutarea formulelor artistice, care se bucură de o libertate
absolută: „în bucurești/ nu ne mai permitem luxul/ de-a ne mân -
gâia/ iubita/ cu lumina stelelor” (Cosmin Andrei Tudor). 

Un grad deosebit al puterii de abstracție, astfel încât ochiul nos-
tru interior să perceapă starea poetică prin excelență, are ca funda-
ment elemente axiologice a două registre ontologice, uman/astral:
„Doar stelele/ topind singurătatea/ împerechează/ morții și vii/ cu
neliniștea urbei” (Evelyne Croitoru).

Liant al mecanismelor poetice, element de referință al dis cursu-
lui liric, din perspectiva spațiului, timpul sporește vibrația lăuntrică
și transferul pe tema vremelniciei în substanță afectivă/ spirituală:
„dar toate acestea dispar/ odată cu cel care le știa// asta a fost
cândva/ nu mai măsor/ orele cu minutul/ zilele cu durata flăcării/
unei lumânări/ și setea pământului/ cu picătura albastră de
ploaie//cel care ține minte/ note și litere/ le va pierde cândva/ cum
pier stropii de brumă/ pe frunza gherghinului”(Horia Gârbea).

Factorii structuranți ai volumului, cel spațial, al orașului, și cel
temporal, al unui finit în infinit – amintire și uitare – au avut ecouri
spectaculoase asupra celor 74 de poeți, care și-au lăsat pana muiată
în cerneala metaforei și a timpului.

Perspectivele variate ale poemelor cu siguranță se vor bucura de
pluralitatea interpretărilor, căci, neîndoielnic, cititorului pasionat i
se oferă, prin lectură, clipe de grație!
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Preocuparea pentru problematica
filosofică a condiției umane, a crea -
torului și a creației, aflate sub sem-

nul existenței, în care timpul, cuvântul, visul,
viața, moartea, golul, tăcerea, iubirea, devin
subiecte de meditație, fac din cartea lui Co-
druț Radi „Adăpostul cuvintelor”( Editura
Neuma 2022) o tulburătoare și cutezantă
întâlnire a cititorului cu poezia.

Codruț Radi și-a clădit o lume a lui, ce se
oglindește în felul său aparte de a scrie și de
a picta, căci lumea lui adâncă, nepătrunsă
de mulți, este o „sincronizare” a literaturii cu
pictura, consolatoare și fraternă: „N-am lu-
minii/ ochi destul/ să-i despic/ fâșii-n culori/
soarelui din nou/ credul, spărtură de raze-n
zori// N-am ecou/ pe cât recul/ vocilor de-
așa/ prinsori/ când un clopot/ nesătul/ vaită
dintre muritori,// Că-s aproapele ce nu-l/
mai ții-n viață uneori”(Dovezi).

Poemele reprezintă o explozie a spiritu-
lui, integrându-se crescendo sau descres -
cendo, motivat și armonios, în unitatea
volumului, având și autonomie, căci fiecare
poem are concentrarea, durata, gradația și
culminația, cuvenite. Finalul se realizează
proporțional și echilibrat: „Ne văzutele-n
rest/ amintiri/ sunt la fel petrecute/ nimeni,
nu mai clintește/ tăcerii/ cuvântul supus/
înainte de-a fi”(Retrăind).

Relația esențială dintre poet și cuvânt
este o motivare strânsă, produs al rațiunii
creatoare, ce-i asigură originalitatea. Cine
nu-și amintește clasicizata căutare emines-
ciană: „..cuvântul/ Ce exprimă adevărul…”
sau interogația blagiană: „unde și când găsi-
voi singurul cuvânt/ în cercul nopții să
te-ncânt?”

Codruț Radi, prin fine subtilități, reali -
zează esențializarea exprimării, evidențiază
puterea sugestivă a cuvântului și ajunge la
înțelegerea faptului că lumea trebuie neîn -
cetat re-creată. Astfel, ne sugerează că poe -
zia se oglindește pe sine în sine. Ochiul
transcendent al poetului, atotvăzător, se
proiectează într-o ordine aleasă de el:
„Ochii-mi scapără când scriu/ lumina de sub
cuvinte/ ce se stinge/ și mă minte/ candelă
că pot să-i fiu”(Pribegie).

Viziune reflectată în poeme de per-
spectivă, cu multiple focare ale pictorului și
de cuvinte, din unghiuri diferite ale stării de
vedere al Ochiului, poemele fascinează.
Imagine pură în lumea văzutelor, ele, po-
emele, au o rezonanță afectivă deosebită:

„Am dat cerul la o parte/ să văd ce mai e
prin lume/ câtă viață-i fără nume/ și cu mine
nu se-mparte.// Timpului când stau deo -
parte/ ochi închis în gând anume/ zilele să
se consume/ prin cuvinte într-o carte…”
(Nicăieri). 

Poetul decupează parcă tării din pro-
pria-i existență, reușind să păstreze, astfel,
clipa captivului prezent și să o prelungească
în eternitate, trăind abisul dintre ideal și real:
„Trec la fel necunoscut/ absent/ nu mă vezi/
ținând în brațe luna/ reazem firavului/ pre -
zent/ ce viclean se răsucește-ntruna” (Po-
vara sinelui).

Planul aproapelui și planul departelui,
planul realului și planul imaginarului, vari-
etatea și complexitatea de perspective și
tonalități -, apanajul construcției - sugerea -
ză un întreg proces de creație artistică, ge -
nerat de puternice contradicții interioare.
Ceva din ființa poetului trece în fiecare
poem, îl face să spere într-o prefacere a
eului, dar, paradoxal, o altă realitate i se
des chide-n față: „S-a-nstrăinat realul/ pen-
tru mine/ prezentul n-are parte de cuvinte/
răspunsului oprit să ne dezbine/ ca singur
adevăr/ care ne minte” (Pe viață). 

Alteori, poetul ne provoacă la căutarea
în structura de adâncime  a textului la o
alt fel de surprindere a celălaltului. Asocie -
rile sunt frapante, concretul și abstractul
fiind alăturate ca piesele unui puzzle, pen-
tru a realiza un întreg de semnificații este -
tice: „Câte vieți/ mi se mai iartă/ începute pe
pământ/ gândurile-n ce cuvânt/ sau răs -
pân tia deșartă (...) Câte predic/ despre soar -
tă/ curmeziș/ să mă avânt/ rob în trupul
neînfrânt/ timpului/ pe-o altă poartă”
(Iertare).

Confesivă prin formă și conținut, poezia
lui Codruț Radi justifică în bună parte coor-
donatele esențiale ale unui lirism ce cu -
noaște nuanțări și redefiniri. Din dramatis- 
mul luptei spiritului cu materia, el desco -
peră stăpânia spiritului și ironia nimicului:
„Timpul s-a scurtat cu anii mei/ nici reflexul
nu mai e trupesc/ să renaști din umbră/
oricând vrei/ vieților ce-n jur te amăgesc,//
Că rămas închis/ cu șapte chei/ eul nu-i la
fel de bătrânesc/ cât pe-afară semenii pig-
mei/ printre țărmuri nu se potrivesc”(Țărm
îngust).

Metafora omului singur printre semeni,
preluată de la romantici, dar  cultivată și de
contemporani, este prezentă și în creația lui

Codruț Radi, într-un registru imagistic pro-
priu, impunând tonul virtualităților artistice
ale cuvântului: „Și mă înteb/ deavalmei
rătăcit/ cine din umbra ei/ mă urmărește/
când viața se întâmplă/ pe mutește/ să fiu
însingurării nenumit” (Interpuneri).

Multiple sunt motivele de atracție ale
poeziei, dar cel de cultivare al gustului es-
tetic este fundamental. Poetul instaurează
o nouă dimensiune a identității sale, mar -
chează intrarea într-un tărâm al imprevizi -
bilului, gradează și adâncește emoția lirică,
este într-o eternă căutare a echivalenței de
substanță privind nesupunerea  sau accep -
tarea condiționată la un destin: „Greșesc
părelnic/ cred în vers/ înăbușind de tot vor-
birea/ ce nu-și mai vine-n rând/ cu firea/
răspunsului din minte șters,// Visez cum
zeii-mi fură știrea/ ce-am terminat/ rimei de
mers/ împrăștiind-o-n univers/ în oaza-i vi -
tregă/ menirea,// Graiul prin care/ s-a des -
prins/ când tâlcu-și pierde/ stăpânirea/
precum cuvântul/ am pierdut/ într-un ecou
fără revers” (Malițiozitate).

În sfera inspirației, viziunea transfigura-
toare pune în valoare profunzimea și com-
plexitatea trăirilor, ca reflex al unei idei
suprasensibile. Poezia ca artă a cuvântului,
i-a fost dată lui Codruț  Radi ca un har, nu
pur și simplu ca un mijloc de comunicare.
El  sporește rostul cuvântului cu virtuțile și
încercările spiritului uman de a-și revela
misterele existenței: „Mă irosesc pândind
cuvinte/ ce tâlcului s-au sinucis/ rămân
printre poeți proscris/ precum uitării di-
nainte” (Menire).

Ce poate fi mai fidel vederilor lui Radi,
pentru care poetul este un descoperitor,
dacă nu setea compensatoare de puritate
transcendentă? Imaginația și ideația merg
mână-n mână și surprind corelația dintre
cunoaștere și iluminare, ca un mister inițiatic:
„Nu mă-ntorc luminii-ndeajuns/ totdeauna-i
timpul/ prea târziu/ să primesc trecutului
răspuns/ pe-nțelesul/ celui ce mă știu (…)
Frica de-ntuneric/ m-a străpuns/ vin de nică -
ieri/ dintr-un pustiu/ cu pomada renunțării
uns/ să mă sting prin scris/ focului viu”.

Cunoaștere și re-cunoaștere creatoare,
aceasta este poezia lui Codruț Radi, un
exem plu pentru evoluția vizibilă a liricii din
recentul volum, Adăpostul cuvintelor, în care
poetul se definește pe sine, cu o autentică
forță de cuprindere ideatică și stilistică.

Substan\[ §i sens în poezia lui Codru\ Radi
nicoletA mileA



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma

Nr. 9-10 (59-60) � 2022
55

���

Se pare că timpul așezării depline în poezie a venit mai târziu pentru Gabriel
Burlacu.  A venit când aproape toate ale vieții i s-au așezat în acord cu pro-
priile dorințe, cu vremurile. Are  un titlu universitar, o familie frumoasă, un

copil de care este mândru, dorindu-și, cum spune într-o carte, „ca și fiul să fie mândru
de tatăl său”. Gabriel Burlacu este harnic și perseverent în ce-și  propune,  atingându-
și obiectivele cu onestitate și har. Harul poetic s-a manifestat și în recenta carte,  Fân-
tâna vieții (Editura Neuma, 2022), conținând poezii simple dar nu simpliste, marcate
de nostalgie dar nu desuete. Versurile sale au o sinceritate cuceritoare, radiază can-
doare și încredere, deși nu este chiar imun la anumite aspecte neplăcute ale realității
din jur. Nu vom găsi în poezia sa vulgarități, teribilisme, artificiozități  lingvistice,  fiind
departe de trendul mizerabilist practicat azi de unii  poeți contemporani. Gabriel
Burlacu scrie cum simte, scrie despre ce vede, convins că metaforizarea abundentă,
calofilia insistentă ar diminua cumva autenticitatea trăirii, supravegheată însă de lo -
gică, bun simț și simț al cuvântului. 

Temele sunt cele etern inspiratoare: natura, trecerea timpului – poetul conside -
rându-se ajuns la vârsta „tristelor precauții”; iubirea – femeia iubită fiind o făptură per-
fectă, adevărată operă de artă, „neasemuit și negrăit de frumoasă”, a cărei frumusețe
„poate răsturna o lume întreagă”. Ei îi dedică versuri într-o notă de noblețe și delicatețe,
declarându-i: „Iubindu-te pe tine, iubesc tot universul”. Gabriel Burlacu scrie  despre
floarea albă de castan, despre bobul de rouă, despre vinul Zghihara –  „Și dintre vinuri
toate/ Zghihara-i cel mai fin, suav”, dar și despre imensitatea cerului, unde „stelele sunt
clapele unui pian la care cântă Dumnezeu”. Poetul nostru e, totuși,  cu picioarele pe
pământ.  Cartea sa reconstituie profilul unui om cu trăiri puternice, cu reflecții asupra
lumii înconjurătoare, cu amănunte de familie, cu experiențele unor călătorii în străină-
tate, cu amintirea orașului în care s-a născut și unde și-a petrecut copilăria și ado-
lescența, orașul Buzău, căruia îi surprinde vechiul farmec în poezia „Orașul mic”,
amintindu-ne de rondelul lui Alexandru Macedonski, purtând același titlu.  Gabriel
Burlacu spune: „Orașul meu Buzău era mic/ Oriunde puteai ajunge/ În timp scurt
mergând pe jos./ Erau firește și birje și trăsuri/ Iar iarna sănii mânate de muscali”. 

În unele poezii, se pot identifica elemente cu valoare documentară, prin evocarea
aproape didactică a unor locuri, evenimente, obiecte vechi, îndeletniciri și meserii dis-
părute. Mândrindu-se că e fiu de profesoară de limba română și cunoscând bine cor-
pusul limbii române, etalează un lexic bogat și variat, recuperează și inserează în text
termeni vechi, rari, ieșiți din uz – „cei 12 cetași nevârlioși”, arătându-și în același timp in-
dignarea față de cei ce nu folosesc corect limba română, ce nu pot fi decât „Siluitori ai
limbii”:  „Peltici la limbă, în gândire,/ Țâfnoși, obraznici, tupeiști”, dar care, inexplicabil,
ajung în funcții înalte, uneori chiar în funcții de stat. Gabriel Burlacu nu este un nostal-
gic prin excelență, ci dezvoltă o atitudine critică vizavi de unele aspecte ale realității de
azi. Nu poate evita subiectul pandemiei de coronavirus, care îi sugerează paradoxul
„Să fii om liber, dar să trăiești închis”. Nu lipsesc din atenția sa nici globalizarea, resetarea,
identificate în poezia „Visul”, amintindu-ne  oarecum de cântecul lui John Lenon:  „Ima -
gine all the people”. Iată varianta autorului nostru, culminând cu o viziune de serenitate
și armonie globală: „Se făcea că oamenii aveau o singură culoare/ O singură religie
rămăsese pe Pământ/ Nu mai erau bogați și nici săraci,/ Grași ori slabi, scunzi sau înalți/
Vorbeau aceeași limbă, un singur alfabet/ Erau cu toții știutori de carte/ Nu mai erau
războaie ci doar pace./” 

Dar dincolo de orice impresii și aprecieri, cea mai corectă și exactă evaluare  a
poeziei lui Gabriel Burlacu e cea pe care o face poetul însuși: „Poezia mea este/ Când
catifelată, când rugoasă/ De multe ori mă tem/ Că singurul ei cititor sunt eu./ Îmi place
să fotografiez realitatea/ Cu frumusețile și urâțeniile ei./ Să scriu despre copilăria-mi
fericită/ Despre orașul meu un colț de Rai/ Ori despre moarte, despre viață./” (Poezia).
Titlul noului său volum de versuri este inspirat și generos, Fântâna vieții, putând sem-
nifica și fântâna poeziei, din care beau cei ce o găsesc la capătul unui drum lung, străbă-
tut cu eforturi și uneori chiar cu sacrificii. 

Fântâna poeziei
victoriA milescu

Un volum NEUMA
tradus §i recenzat 

în VIETNAM
În publicația Bao Văn Nghệ

care apare în Vietnam, la Ha Noi,
una din cele mai importante re-
viste de cultură vietnameze, a fost
publicată o cronică la volumul de
proză Povestiri de pe malul celălalt
de Andrea H. Hedeș, volum tradus
în Vietnam sub titlul Frica - Noi So.
Volumul a fost tradus de scriitoa -
rea vietnameză Pham Van Anh.
Cronica subliniază calitățile deo -
sebite ale volumului precum și di-
ficultățile pe care le-a ridicat tra- 
ducătoarei precum și felul cum
aceasta le-a surmontat cu succes.
Cartea a apărut în anul 2021 la 
Edi tura Neuma și a avut în Româ-
nia ca și în Vietnam un frumos suc-
ces de public și de critică. 
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Autor al unor volume de eseuri și
cronică teatrală, precum și a nu
mai puțin de douăsprezece vo -

lume de versuri, deținător a numeroase
premii pentru critică teatrală și poezie,  Ion
Cocora își îmbogățește parcursul cultural-
artistic cu încă o treaptă a desăvârșirii
lirice, vizibilitate redusă, volum publicat la
Editura Palimpsest, în cursul anului 2022.

Poet al emoției, dar și al preciziei, al im-
ponderabilității, dar și al statorniciei, Ion
Cocora se dezvăluie, în poezie,  pe sine,
într-o formulă nu neapărat reinventată, aș
spune, ci, mai degrabă, una a stilizării sim-
plității, așa încât, orice întâmplare, orice
gest, orice adiere, îmbrăcând lumina cu-
vântului, să devină sărbătoare.

Când bate la porțile poemului, Ion Co-
cora o face cu inima curată și cu mintea
limpede, conștient fiind că nu sângele este
cel ce îl menține în viață, ci poezia. În
poezie, el dă totul sau nimic, vărsarea de
sânge este vărsarea de sine, întru și prin
cuvânt. Și de ce ar pune capăt hemoragiei
de cuvinte, când aceasta nu duce la pier -
derea vieții, a sensului acesteia, ci la o
nouă împrospătare, la o revigorare și la o
extindere considerabilă a esenței lirice
deja existente? Poezia e liantul ce conec -
tează zonele și punctele vitale, suprafețele
respirabile, așa încât, poetul expus la toate
imperfecțiunile, la neputința de a sări de pe
o parte pe alta a prăpastiei, să rămână mai
mult decât el însuși se autoproclamă, o
mușcătură/ într-un măr totdeauna mușcat
dinainte (La curțile poemului).

În condițiile în care Apele mării nu-și as-
cund adorația/ pentru apele mării și um-
brele ce se cațără în copaci/ devin ele însele
copaci, ponderea cuvântului e egală cu
ponderea dragostei, sufletele hărăzite se
apropie și devin un singur trup, o singură
inimă, o singură licărire. Copacii aspiră la
înălțimile cerului, verdele lor se ridică
asemenea rugăciunilor, către divinitate.
Prin dragoste, omul se înalță deasupra firii,
umbra morții se estompează și dispare, în
cele din urmă, lâsând loc nemuririi, abso-
lutului, intangibilului.  La fel cum apa este
sursă a vieții trupului, iubirea este sursă a
vieții spiritului, iar lipsirea, fie ea și tempo-
rară, de celălalt, echivalează cu pierderea
capacității de a funcționa ca întreg, cu
dobândirea unei deficiențe, a unui handi-

cap. De aceea, viața în singurătate este
una a disperării, a damnării la întuneric, a
lipsirii de frumusețe, de culoare: ochii mei
devorați de disperare/ atunci când nu te
văd// zornăie ca niște monede (...)// dacă
mai întârzii mult să te arăți/ mâine voi fi orb
(Ochii mei).

Asemenea lebedelor pline de grație,
dar care își apără cu vehemență cuibul, la
nevoie,  într-un ritual pe cât de firesc, pe
atât de sacru, omul ce și-a găsit perechea
predestinată, rămâne alături de aceasta pe
tot parcursul vieții sale, până la moarte.
Țărână din țărână, locuitor al unui trup
perisabil, omul se confruntă cu propria in-
firmitate cauzată de limitare, întreaga sa
viață conturându-se în mijlocul unui răz -
boi cu sine și cu divinitatea, pe teritoriul
unor nisipuri mișcătoare și înșelătoare, de-
clanșate, inițial, de refuzul de a-și accepta
soarta și, mai apoi, de inerenta resemnare.
Să fie, oare, această dublă identitate asu -
mată, emanație ești tu suflete a vidului
locuit împrejurare în care lebăda/ spare din-
tre trestii cu o dublă identitate, o identitate
a omului în singurătatea sa, versus o iden-
titate a omului care transcende în eterni-
tate, prin iubire (Emanație a vidului locuit)?

Port în mine o fericire care nu e a mea,
mărturisește franc, poetul. Dar cine poate
garanta că fericirea pe care o simte un om
oarecare, îi aparține? În ce măsură putem
noi cântări fericirea și o putem recunoaște
ca fiind o parte a spiritului propriu? Cel
mai adesea, definim fericirea utilizând
opinia majorității, rezumând ideea de feri-
cire la ceea ce ea semnifică pentru ceilalți.
Pentru poet, starea de fericire e aceea care
trezește și antrenează simultan simțurile,
aceea care îl scoate din letargie, care îl in-
cită nu la a exista, ci la a trăi, cu toată ființa
și cu toată intensitatea: îi confund trupul cu
al unei puștoaice abia trezite/ dimineața
dintr-un somn complice cu așternuturile/
care continuă să-i păstreze înfățișarea și
frăgezimea (O fericire care nu e a mea), în
pofida faptului că trupul devine din ce în
ce mai neîncăpător pentru spiritul aflat în
plin proces al desăvârșirii. O inteligentă
autopersiflare îndulcește tragismul înde-
părtării de tinerețe, corpul își reduce di-
mensiunile și densitatea, învelișul exterior
nemaifiindu-i util, pe măsură ce se apropie
de forma de la care-a plecat: Hainele îmi

sunt atât de largi/ că ar putea să mă piardă
dintr-un moment în altul (...)// câteodată
dacă nu mi-ar fi teamă că se înfundă/ sunt
tentat să mă ghemuiesc în closet/ și să trag
apa (Bătrânul).

Ce-ar face poetul, fără cuvinte? Dar cu-
vintele, fără poet? Un trup și un sânge,
asemenea perechii primordiale, poetul și
poezia sa se completează, își sunt, unul
celuilalt, oxigen și zid de apărare. Opera pe
care un poet o lasă succesorilor, e modali-
tatea de a continua să fie viu, printre se-
meni, de a dăinui. În acest context, pare pe
deplin rezonabilă îngrijorarea autorului în
legătură cu trăinicia numelui său și cu
soarta poeziei sale: Nu am mai auzit spu -
nându-se un cuvânt despre cel care a fost
ion cocora sau dacă a existat cu adevărat A
scris poezii din teamă de cuvinte (...) mult
puțin cât a fost fără el se vor trezi o grămadă
de moloz (O grămadă de moloz). De altfel,
nu puține sunt poemele care au ca epi-
centru arta poetică, triunghiul ideatic
poet-poezie-viziune poetică: O departa-
jare a zilelor, Cărturarii, Poetul, La șaispre -
zece ani, Vers peste vers, Noapte de noiem- 
brie, Poezia și iezii, Pseudo psalm, Merită să
trăiești, Demult când ningea, Pandemia în
vremuri de poem etc.

Tema morții este abordată, cel mai
adesea,  cu o oarecare sfidare, moartea
fiind privită de sus, de la înălțimea cuvin-
telor, pentru că numai ele pot ajunge
acolo unde natura efemeră a omului nu o
poate face.

Deși utilizează frecvent autoironia, ca
mecanism de apărare, Ion Cocora trăiește
poezia ca pe o veșnică dimineață, ca pe un
soare la căpătâiul căruia își poate odihni
bătăile inimii.  Nu pot decât să fiu onorată
că am avut ocazia să cunosc un poet va -
loros, discret, înțelept, blând și prietenos, a
cărui poezie va dăinui, cu toate că autorul,
în modestia sa, preferă să rămână în um -
bră:  Am trăit cu ochii închiși între voi/ un
mesager al nimicului pe pământ/ mereu cu
teama că veți bănui/ cât de mult mă ame -
țesc înălțimile (Un mesager).

La cap[tul ce\ii
FlAviA AdAm
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Menuț Maximinian, poet, eseist,
etnolog, eminent jurnalist, di-
rector al cotidianului „Răsune-

tul” din Bistrița, și-a fructificat asidua cer- 
ce tare asupra sărbătorilor pascale, între-
prinsă vreme de douăzeci de ani prin satele
ținutului Bistriței și Năsăudului, într-un vo -
lum sobru și judicios intitulat Poveștile
Paștelui. Tradiții vii din Ținutul Bistrița-Nă -
săud (București, Editura Lumea Credinței,
2019, cu un cuvânt-înainte al Episcopului
Macarie Drăgoi al Europei de Nord, o pre-
față semnată de doamna academician
Sabina Ispas și un consistent grupaj fo-
tografic datorat lui Alexandru Uiuiu). Scrisă
în maniera directă și la obiect proprie ziaris-
ticii de calitate, cartea evidențiază cu știință
și emoție coordonatele multiple ale trăirii,
în rândul țărănimii din ținutul Bistrița-
Năsăud, a sărbătorii Învierii lui Iisus Hristos.
Prin prezentarea gradată a fazelor presu-
puse de perfecta desfășurare a acestei Taine
a Tainelor, așa cum este ea celebrată de sec-
ole pe gloriosul meleag al păstrătorilor unei
tradiții milenare, autorul trasează sistematic
o Cale a Învierii, un traseu mistic, parcurs
treaptă cu treaptă alături de credincioșii
participanți la ceremonia sacră.

Ceea ce rezultă este un itinerar com-
plex, de o deplină unitate, totodată capti-
vant și cuceritor, al celei mai mari sărbători
a creștinătății, urmărită atât la nivelul înțe-
lesurilor ei religioase, minuțios redate prin
apelul la surse documentare de primă
mână (lucrări de specialitate din bibliografia
domeniului, lucrări de licență), cât și la cel al
contactului cu informatorii din teren și al
impactului vizual, împlinit prin convergența
unui cortegiu de elemente semnificative.
Este important de relevat și intervalul tem-
poral apreciabil luat în discuție, sărbătoarea
Paștelui întinzându-se, dacă nu uităm că
este vorba de un ansamblu sărbătoresc, pe
mai mult de o sută de zile, mai mult de un
sfert dintr-un an.

Împreună, rapelurile, de o luminiscență
aparte, alcătuiesc o textură densă și fer-
mecătoare a credinței vii, de nezdruncinat,
a oamenilor locului, ilustrată prin legende,
inclusiv arhaice superstiții, prin calendarul
fiecărei zile și uneori al fiecărei ore, prin aura
harică a icoanelor pe sticlă și lemn, la care
se adaugă reproduceri de tablouri, imagini

ale costumelor, ale bucatelor rituale (ouăle
roșii, cozonacul, pasca) și ale dansurilor. In-
stantaneele surprind obiceiuri locale cu
sorginte istorică, precum cel al Crailor de la
Mocod, imortalizat în splendidele fotografii
ale lui Al. Uiuiu. Sunt inserate și două poe -
me – de Vasile Alecsandri și, respectiv, de
George Coșbuc.

Autorul dezvăluie și latura ludică a eve -
nimentului imens al Învierii, o dezvoltare
colaterală, ramificată din miezul luminii sale,
care generează, analogic, o simbolistică și
un ethos la fel de favorabile, oglindite bo -
nom în numeroasele jocuri și înfrățiri dintre
copii, tineri și adulți, apropiați prin afinități,
ori în pedepsele cu haz, dar și rol educativ,
aplicate acum, pe hotarul dintre lumi. E
clipa când existența profană se oprește,
pentru a intra sub incidența divinului și a fi
evaluată și purificată după cerințele lui.

Dincolo de tonul firesc al expunerii, sun-
tem impresionați de atenția conferită de
locuitorii din Bistrița, Fiad, Tăure, Salva,
Archiud, Figa, Chiuza, Lunca Ilvei, Ocnița și
alte locuri binecuvântate fiecărui detaliu al
vieții pe întreg parcursul numinos al Învierii,
trainic întrețesut și integrat astfel într-un
amplu edificiu sacral. Prin acest sincretism
popular pus cu genialitate în operă grație
implicării cu toată ființa în miracolul Învierii,
existența locuitorilor bistrițeni și năsăudeni,
atinsă de aripa absolutului, dobândește
sens neșovăitor, seriozitate și un optimism
fără fisură. Lucru firesc, deoarece Învierea
este fecundă, atotsfințitoare. Familii, indivizi,
din prezent și de odinioară (sunt onorați și
cei trecuți la cele veșnice, strămoșii apropi-
ați în timp, însă și neștiuții Blajini), animale
(caii au și ei Paștele Cailor, când se odihnesc;
e drept, arareori), plante, localități se văd în-
tărite și legitimate prin racordul la suprema
sărbătoare a Luminii. Menuț Maximinian
configurează această măreață sinergie în
toate ipostazele ei, întrucât a stat de vorbă
cu numeroși localnici de varii generații, le-a
observat acțiunile din intervalul sacru, i-au
vorbit culorile, virând spre alb, lumânările
aprinse, troparele, „toaca raiului”, floarea de
alun, păpăluga...

Informatorilor, prezenți cu numele lor și
cu alte date reale, le remarcăm luminozi-
tatea chipului. Între ei se află trăitori smeriți,
dar exemplari, ai rosturilor străbune, pre-

cum și intelectuali distinși, inclusiv artiști
adevărați, cu o înaltă conștiință artistică –
cântărețele de muzică populară Cornelia
Archiudean Ardelean și Domnica Dologa.
Veșmintele, nu întâmplător, sunt înnoite cu
acest prilej, iar armonia policromă naște o
simfonie a păcii și a bunei înțelegeri, vădită
în șirul expresivelor fotografii. Interesantă și
pilduitoare pentru valoarea corpusului pas-
cal plăsmuit în popor este coabitarea tâlcu -
rilor religioase și a avertismentelor super- 
stițioase provenite din zestrea păgână, cu
obârșie pierdută în negura timpului. Vechile
sensuri antecreștine sunt aduse ca un fuior
de ape intim împletite, spre a fi revărsate si-
multan în fluviul credinței hristice unifica-
toare, de nimic tulburată. Desenele așter- 
nute pe ouă cu soluții realizate artizanal din
ierburi închipuie un fond imagistic ances-
tral, figurile geometrice înscrise în modelele
prescurilor din Runcu Salvei trimit incon-
fundabil la depozite semnificante preis-
torice, inducând privitorului un fior de
venerație. Nimic nu este aleatoriu, ci de o
ordine severă, inconturnabilă, pe un drum
presărat cu atenționări și interdicții, în lipsa
cărora izbânda ar lipsi. Sunt cutume cu un
cert rol formativ, împărtășite de comunități
întregi deoarece reprezintă o modalitate de
a crea și întreține relații trainice între gene -
rații, de a învinge condiționarea temporală.

Menuț Maximinian, omul prezentului,
solid ancorat în cadrele de viață ale con-
temporaneității, este dublat în chip exem-
plar de insul unit cu originile, nu doar in di- 
viduale, ci și ale comunității pe care o oma-
giază și slujește. Cartea sa, instructiv și
mângâietor canon al bucuriei, elogiu adus
credinței și înțelepciunii milenare a satului
nostru, constituie, lato sensu, un îndrumă-
tor și un prieten pe drumul dificil al asumării
și păstrării zestrei identitare în mijlocul zgo-
motului civilizației excesiv laicizate.

Un elogiu adus credin\ei §i în\elepciunii milenare
simonA-GrAziA dimA
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Menuț Maximinian ne oferă, prin această carte, 
o frumoasă călătorie în lumea satului românesc așa 
cum arată el în lumina sărbătorilor pascale. Culegând 
povestiri despre obiceiurile de odinioară de la bătrânii 
vetrelor năsăudene și documentându-se din lucrări de 
specialitate, autorul ne aduce într-un univers în care cele 
de jos se întrepătrund cu cele de sus, în care reguli de 
viață cotidiană sunt rânduite în funcție de sărbătorile 
creștine, în care mirosul de tămâie se amestecă cu cel 
al aromelor și miresmelor cămărilor și caselor gătite de 

praznic. Acesta era (iar, pe alocuri, încă este) universul vechiului sat românesc, 
un univers în care materia este s� nțită și adusă în starea de prescură pe 
altarul cosmic. Într-o astfel de lume întâlnim o credință trăită, o credință care 
modelează viața oamenilor și a colectivității. Întâlnim o anumită familiaritate, 
plină de lumină și bucurie, cu s� nții și cu Dumnezeu. Binecuvântez din 
toată inima demersurile destoinicului etnolog și jurnalist creștin Menuț 
Maximinian, prin care ne aduce înainte mărturii din lumea satului năsăudean, 
despre cum se poate trăi armonios cu Dumnezeu, cu natura și cu oamenii.

†Părintele Episcop Macarie Drăgoi 
al Europei de Nord

* 
  *  

 *

Volumul de față, scris de Menuț Maximinian, este un act cultural generos 
prin care sunt consemnate și publicate tradițiile românești din ținutul Bistrița-
Năsăud care, astăzi, concentrează cele mai semni� cative repere ale identității 
culturale etnice. Mai ales că se dovedesc a �  încă pline de vigoare, supraviețuind 
alături de procesele alerte de mondializare culturală, care tind să modi� ce 
componente de referință ale paradigmelor naționale. Sărbătorile Paștilor sunt 
structuri semni� cative pentru această spiritualitate profundă și echilibrată, al 
cărei sistem de exprimare are un incontestabil caracter de unicitate.

Felicitări și Hristos a înviat!

Academician Sabina Ispas,
director al Institutului de Etnogra� e și

Folclor „C. Brăiloiu” al Academiei  Române

Menuț Maximinian

Tradiții vii din 
Ținutul Bistrița-Năsăud

e d i t u r ae d i t u r a

ISBN 978-606-8756-50-9
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Ușile și ferestrele sufletului poetei
Ana Maria Păunescu sunt des -
chise, dar în imaginarul ei nu se

poate intra cu cizmele, ci cu plutirea fra-
grantă a sensibilității pentru a putea păși,
astfel, în rezonanța gândurilor ei puse, cu
delicatețe și generozitate, în structura pro-
zodică a poeziei.

Aboluta sinceritate, care revelează pre-
dispoziția pentru confesiune, până la frun-
tariile spovedaniei, transfigurată în volu- 
mul de debut, Toate poeziile pe care nu ți
le-am scris, o deschide pe Ana Maria Pău -
nescu, deopotrivă, comunicării și cumine -
cării cu celălalt, receptor virtual al poeziei.
Nu există marjă pentru deficitul de sinceri-
tate, Toate poeziile pe care nu ți le-am scris
trădează, dimpotrivă, un excedent de sin-
ceriatte care face bine lirismului. Interlocu-
torul poetei își menține ambiguitatea, ele- 
ment sine qua non al structurii liricii moder -
ne. Din multitudinea conotațiilor, o posibilă
interpretare duce la complexitatea relațiilor
eului cu sine, în registrul intimității profunde
a necunoscutelor ființiale care aleg să se
reveleze tresărind nici nu știi de unde și
când..., cu lumea și, mai ales, cu universul ei. 

Tot ceea ce ar fi putut comunica prin
poeziile nescrise îi definește tăcerea, tăceri
din care se naște, totuși, poezia. Discursul
poetic al Anei Maria Păunescu pare a se
adresa poeziei înseși, universului ei care o
cuprinde în amplitudinea dimensiunii vă -
zu telor și nevăzutelor, a inefabilelor și im-
ponderabilelor ființiale. 

Cercurile concentrice ale lumii sunt re-
ceptate lucid și cu înfiorare. Spirala mică a
duratei proprii se raportează conștient la
spirala mare a timpului. Geamul poetei
este spațiul ei de reflectare („E frig afară și
e frig în case,/ Din ochiul drept mă mut în
ochiul stâng...”) și de reflecție, virtualitatea
în care poate proiecta aspirația unui spațiu
visat în care timpul să se anuleze, un aleph,
punctul în care curgerea și, prin urmare,
moartea se anulează.

Temporalitatea este o constantă a
meditației poetice. Ana Maria Păunescu
are o proiecție lucidă asupra timpului, ca
istorie, și o reprezentare personală asupra

relației care o include în complexitatea de-
terminismului fizicii și metafizicii lumii. O
ironie calmă, fără urzicările maliției sau
persiflării, învăluie reprezentările lirice, at-
estând o maturitate surprinzătoare privind
conștientizarea situării în viață și în istoria
literară, o situare, deopotrivă, în concretul
și virtualitatea timpului: „Grăbește-te,/ e ul-
timul tren către istoria literară (...)// gră -
bește-te,/ atât îți pot spune,/ s-ar putea ca
ficțiunea din rândurile noastre/ să nu mai
poată aștepta (...)//grăbește-te/ îți dau în-
tâlnire/ în istoria literară/ și, ca de obicei,
nu ai voie să întârzii.”

Generalitatea ambiguă a persoanei a
doua singular, un tu universal și peren, dar,
simultan, înstrăinat și efemer, creează o
altă breșă prin care se poate pătrunde în
intimitatea profundă a poetei, în lumea ei.
E o autoadresare, detașare sau reflectare în
reflect: Gelozie, Ești matematică pură, Po -
vețe, ADN, Lumina și absurdul.

Spovedania atinge hotarele tragicului
în Toate poeziile: „N-am scris de mult poe -
zie./ Pentru că am trăit-o./ Și, totuși, în
noaptea asta, mă simt/ Mai aproape ca
oricând de/ Tot ce n-am mai scris, în acești/
Ani deghizați în luni,/ Acești ani care se tra-
duc în poeme nescrise./ Mă gândeam la
tine./ Și muream./ Apoi mă gândeam la
mine./ Și îmi dădeam seama că abia
atunci/ Muream./ Toate poeziile pe are nu
ți le-am scris/ Se vor întoarce,/ (Într-o zi,/ O
zi de-o vârstă  cu copiii)/ Împotriva noas-
tră./ Și ne vor aresta./ Ș ne vor condamna./
Și ne vor obliga/ Să mai încercăm o dată să
ne trăim povestea.”, poezie în care Ana
Maria Păunescu răsfoiește, tulburător, pa -
gi nile sufletului, confruntându-se cu neli -
niștile, incertitudinile, angoasele proprii,
pe care le conștientizează, odată cu conș-
tientizarea precarei condiții umane și a efe-
merității ființei în raport cu trecerea ire- 
vesibilă a timpului. Alternativele posibile
rezultă din tăceri, tăcerile care, în exces,
apasă ființa, obligând-o să iasă din zona
virtualului realului în realitatea cuvântului
care să o reveleze: „...Și să o și scriem./ Toate
poeziile pe care nu ți le-am scris/ Îmi
blochează, des,/ Nepermis de des,/ Bătăile

inimii./ N-am nici douăzeci și șase de ani/
Și, totuși, simt uneori o gheară/ În stânga./
Sunt poeziile pe care nu ți le-am scris./
Toate poeziile pe care nu ți le-am scris/ Au
rămas undeva,/ Agățate între cântecele
care îți plac/ Și cântecele care încă nu s-au
scris...” Spaima existențială include spai -
mele neliniștii metafizice, neliniște: „...Ca nu
cumva/ Să te pierd de tot,/ Dacă, din hăr-
nicie sau egoism, le trec din lacrimă pe
curat.”, care ar putea culmina în atitudinea
detașată, în totala înstrăinare de sine: „Mi-e
teamă./ Nu cumva să te scriu de tot./ Și să
mă trezesc iarăși singură,/ Lângă o carte,
frumos tipărită,/ Pe care scrie numele
meu./ Și-n care toți vor crede că ești.”

Un motiv redundant este paternitatea,
imaginea unui tată real, ca în Crăciun fără
tata, risipit în refracții de caleidoscop su-
fletesc, nutrindu-i, din interior, sensibili-
tatea și conștintizând-o asupra misteri- 
oasei relații metafizice dincolo de limite și
limitările terestrității. Comuniunea în gând
și spirit („Acest Crăciun e-n doliu, e orfan...”)
îi revelează, în spirit hegelian, coincidența
nașterii și morții; unei morți reale, a tatălui,
resimțită în toată fibra ființei, îi corespun -
de, ca-n miturile de trecere, o naștere, o re-
naștere spirituală care întreține miracolul
vieții și al creației.

În dimensiunea ucroniei – Dacă aș fi
fost poezie („dacă aș fi fost poezie,/ Ce am fi
ajuns noi doi?...”), imaginea paternității
revine, sub semnul posibilității înfăptuirii
în actul creației. Interlocutorul poetei este
un el, visat și vizat pentru refacerea, prin iu-
bire, a unității originare a ființei, sau sinele
propriu, oglinda de argint a eului, cu care
poeta speră și ar vrea să se  reconcilieze, ca
să-și afle armonia interioară.

Sensibilitatea poetei este liantul care co-
agulează metaforele, semnele și ima ginile
într-un imaginar care e proiecția virtuală a
Anei Maria Păunescu, pentru a delimita pro-
pria lume în care să se regăsească cu tot ceea
ce, în realul și irealul virtualității, îi apar ține. 

Volumul Toate poeziile pe care nu ți
le-am scris este marea promisiune a Anei
Maria Păunescu pentru literatura română
contemporană.

În intimitatea t[cerii 
care creeaz[ poezia 

AnA dobre
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Ovidiu Mihalache este autorul
unui nou roman, În zodia lui
Uranus, Editura 24 ore, 2002,

oarecum în ton cu “Marele vârtej”. O carte
despre perioada interbelică, un “La Belle
Epoque“ târziu, percepută ca una dintre
cele mai frumoase, de mare deschidere şi
dezvoltare a României, din punct de ve -
dere cultural, economic, ştiinţific. 

Scriitorul se simte în elementul său,
scriind această carte, ca şi când ar fi fost
martor direct la toate cele descrise şi nu
oricum, ci cu adevărată inginerie artistică.
Acest mod convingător de a descrie eveni-
mentele dă veridicitate romanului. Scrie cu
savoare, talent şi pricepere, fiind cu stăru-
inţă documentat, profund cunoscător al
acestei epoci, cu distorsiunile ei, dar şi cu
perioadele de glorie. Ovidiu Mihalache în-
toarce şi răsuceşte fraza, ideea, cu totul
neaşteptat, are capacitatea de-a aduce, în
prim plan, propria-i viziune, propriu-i lim-
baj, “specialitatea casei”, simţindu-i-se, cu
prisosinţă, darul povestirii, puternic, nativ. 

O adevărată broderie de cuvinte, care
te învăluie în misterul acelei epoci, aflată
într-o aparentă linişte, cea dinaintea furtu-
nii, a celui de Al Doilea Război Mondial. 

Acest roman nu ai cum să-l povesteşti,
el trebuie citit, pentru a-i simţi cu adevărat
savoarea, buchetul, aşa cum a-i savura un
vin vechi. Limbajul folosit de scriitor este
cel din acea perioadă de graţie, felul cum
ne înfăţişează fiecare întâmplare, personaj
reprezintă pentru cititor un adevărat spec-
tacol lingvistic, cu o coloratură aparte, bine
tuşat. Capitolele care compun romanul
sunt consistente, spectaculoase, precum
întreaga carte. Evidenţiez doar cîteva ti-
tluri: Caldarâm de Uranus, Pescăruşi şi un
gartenparty nemţesc, Castanele domnului
Vârgolea, Urechea de la tocul uşii etc. 

Din Bucureştiul acelor ani, autorul
alege personaje care ilustrează societatea
cel mai bine, trăsăturile ei fundamentale,
poziţii sociale diverse, atitudini, compor-
tamente, frământări sufleteşti, rivalităţi,
complexe alcătuiri de destin. Privirea scrii- 
torului este de o largă cuprindere, ca spa -
ţiu istoric şi social. Întreaga Europă fierbe,
este în aşteptarea unor evenimente, fără a
şti exact la ce ar trebui să se aştepte, ne -
bănuind, de bună seamă, dezastrul tim-

pului viitor. În momentul descris de autor,
oamenii îşi văd de rosturile lor, cu bune şi
cu rele. 

Romanul se deschide cu relatarea unei
călătorii dinspre Europa, având ca desti-
naţie Bucureştiul. Trenul e încărcat cu felu-
rite personaje: soldaţi, ofiţeri, civili etc. Este
absolut savuroasă scena dintre Ioan Can-
temir Cantacuzino-Brancovici, prinţ von
der Ober-Schwesburg, din primul capitol
al cărţii, “Voiaj în tren cu aromă de lapis
lazuli”, care, de bună seamă, îşi cumpărase
acest titlu nobiliar, cu nişte ani în urmă, şi
madame Marie Leuween, o bucovineancă,
de tânără plecată din ţară, din cauza unor
circumstaţe dramatice, felul cum îi observă
vestimentaţia, cum îi percepe acel “lapis
lazuli”, atât de preţios, tăietura pantofului
din piele de crocodil, marcă specială a
maestrului Terraferma. Tot în acest capitol
aflăm despre “Carol cel abdicat de dorul
fustelor”, despre Duduca cea preumblată
prin Paris. Ofiţerii care se întorc de la Berlin,
turmentaţi după prea multe schnapsuri
nemţeşti, discută în gura mare, între ei, de-
spre lucruri, care nu ar fi pentru urechile
tuturor. “Bine că nu-i aude Antonescu pe
proşţii ăştia doi”, gândeşte prinţul, care se
întreabă: “Oare-om intra şi noi în război?”. 

Cafenelele Bucureştiului sunt din ce în
ce mai pline de ofiţeri nemţi, ceea ce in-
trigă cuconetul Bucureştiului, făcând o
constatare amară, cum că: “li se duce  miro-
sul de odicolon de la Paris”. “…în ciuda
fraulainelor sosite odată cu Misiunea Ger-
mană, domnişoricile române tot nu re-
nunţă la ciorapul felin şi calin de damă, pe
care şi-l etalează la pas ori la ceas de seară.
Ce le pasă lor de bumbacul sintetic adus
de către nemţălăi…”

Sunt descrieri bogate, adevărate fes-
tinuri ligvistice, folosite de scriitor spre
plăcerea şi desfătarea lectorului. Este gen-
eros înfăţişat, din punct de vedere narativ,
cartierul Uranus, cu diversitatea locuito-
rilor săi, de la lumea pestriţă, nevoiaşă,
până la cele două familii care fac fala
cartierului, Zăgănescu şi Vulcănescu, aces-
tea  fiind totodată şi într-o profundă riva -
litate, fiecare dorind să fie în atenţia şi
admiraţia locuitorilor din cartier. 

“Bătaia de flori”, un obicei al întregii so-
cietăţi a acelor vremuri, implică un nou

personaj, pe învăţătoarea Despina, care, cu
această ocazie, îl întâlneşte pe prinţul Can-
tacuzino-Brancovici. Între cei doi se infir-
ică o idilă ce dă naştere unei noi vieţi.
Întâmplările sunt descrise amplu, capti-
vant, pigmentate uneori cu o doză uşoară
de umor ori sarcasm.

Bucovineanca Marie Leuween, devine,
de voie de nevoie, spionul Legaţiei ger-
mane, căreia i se cere să convingă familiile
boiereşti tradiţionale să nu se opună in-
tenţiilor germane de a ataca Rusia. Autorul
foloseşte uneori un limbaj colocvial, după
ce se dedulcesc cu un pahar de oarecare
băutură, în special atunci când personajele
sunt într-o dispută politică ori vorbesc de-
spre anumite amantlâcuri, cum ar fi cel
dintre regele Carol şi Elena Lupescu. Apare
şi personajul Vişinescu, cunoscut cititorului
din  romanul „Marele vârtej”, cel cu firea sa
mereu alunecoasă. 

Prinţul Ioan Cantemir Cantacuzino-
Brancovici se înrolează ca ofiţer de aviaţie.

Sfârşitul personajului principal este
unul dramatic, abia sugerat, oarecum în-
dulcit de către autor. Marie Leuween şi De-
spina se regăsesc în Bavaria la o vârstă cu
a cărei cifră autorul se joacă, nedorind să
ne-o mărturisească direct. Întreaga naraţi-
une este orchestrată cu inteligenţă. Deşi
acţiunea se petrece într-o perioadă dra-
matică, felul în care ea ne este înfăţişată,
nu ne prejudiciază, nici moral, nici su-
fleteşte, scriitorul având tandreţea de-a
amorsa impresiile contondente. Este un
roman pe care îl citeşti uneori cu zâmbe-
tul pe buze. O impresie de care putem ţine
seama este şi cea a criticului Constantin
Dram, aflată pe coperta a patra a cărţii:
„Voluptatea lecturii este asigurată de scrii- 
tură care te cucereşte prin eleganţa dis-
cursivă, prin complexitatea imagistică şi
prin savoarea povestirii mereu întreţinută
de către un narator pe măsură”.

Caldarâm de Uranus
AnA ArdeleAnu
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După romane, nuvele, povestiri
și o publicistică bogată, scrii -
torul albaiulian Cornel Nistea a

găsit răgazul pentru scrierea memoriilor,
din rândul cărora a apărut un prim volum:
Ultimul în spațiul arhaic. Memorii. Copilăria
(Editura Cognitiv, Alba Iulia, 2021). Neli -
niștitor și de o crudă luciditate pe alocuri,
textul revelează nu doar o biografie indi-
viduală, ci și un periplu în trecutul recent.
Se pătrunde astfel într-o zonă a valorilor
axiologice pe care s-a clădit spiritualitatea
românească, dar și într-o perioadă de ex-
tremă însemnătate istorică, socială și men-
tală. Întâmplările, necazurile și încercările
din vremuri de restriște, prind contur sub
abajurul cvasi-detașării și al rememorării.
Privirea memorialistului nu idilizează, dim-
potrivă, preferă să decupeze cu precizie
felii de realitate, așa cum s-au reflectat ele,
în timp, în zestrea afectivă a celui pornit în
lume din satul arhaic.  

Accentul nu cade numai pe latura psi-
hologizantă a descoperirii lumii, pas cu pas,
ci pe detaliul epic, pe înlănțuirea întâm-
plărilor în derularea lor firească, istorică.
Din când în când, își fac apariția în text fi -
guri ale mentalului colectiv rural, tulburând
somnul copilului angrenat în descoperirea
lumii (groparul sau chiar alte fantome ale
nevăzutului, strigoi, solomonari ș.a.). Întâl-
nirea cu nepătrunsul se face destul de de-
vreme, trezind o întreagă fascinație pentru
destinul uman atât de imprevizibil, pentru
meandrele sufletului sub demonia timpu-
lui. Urmărind cu atenție gesturile și eveni-
mentele din viața celor apropiați, autorul
se dovedește foarte tranșant cu adevărurile
de familie, modulând cu rigurozitate di-
alectica privirii și a rostirii epice. Acest as-
pect ce ține mai mult de tensiunea deta- 
liului, scapă altor scrieri de acest gen, aici
recunoscând viziunea și expresivitatea
tipice prozatorului Cornel Nistea, o anume
ariditate, ca o cale justă spre adevăr, spre
mărturisirea autentică, reverberând para-
bolic, mitic, imagistic un întreg univers. 

Nota monografică nu e refuzată nici ea,
căci autorul dă contur unor momente-
cheie din mediul rural, de la muncile gos -
podărești, la practicile câmpului, obiceiuri
specifice marilor sărbători și chiar geome-
tria unui mod de viață, aspru adeseori,

epuizant, cu inerente conflicte familiale și
dificultăți de ordin material. Regăsim, prin
urmare, un tablou al mai multor generații,
părinți și copii, bunici și rude apropiate,
fiecare cu povestea lui de viață, cel mai
adesea una crudă, dată și de condițiile is-
torice, de provocarea conflagrației mondi-
ale care a amprentat nu doar pe cei care au
fost plecați pe front, ci și pe familiile aces-
tora (soțiile și copiii mai ales). Inclusiv iu-
birile acelui timp au fost atinse de o tristețe
difuză, dacă nu chiar de iremediabile ten-
siuni, căci familia se întemeia nu doar pe
considerente afective, ci și din alte nece-
sități: sporirea averii, acorduri între familii,
adică un întreg conglomerat de motive,
deloc relevante pentru fericirea viitorului
cuplu. Și în acest punct al mărturisirii, tre-
buie subliniată abilitatea prozatorului Cor-
nel Nistea de a surprinde atmosfera din
casa părintească, rolul jucat de fiecare
părinte în parte, relațiile dintre frați, aversi-
unile existente, reproșurile explicite sau
tacite, toate înregistrate cu acuitate de
copilul-martor uimit al destinelor în di-
namica lumii.

Din alt unghi, greutățile unui cuplu
tânăr cu mulți copii, trăind toți înghesuiți
într-o bucătărie, cu o casă în construcții, cu
asperități între familiile de proveniență, im-
primă copilului aflat într-o etapă de cu -
noaștere, un sentiment de covârșitoare
su ferință. În spatele evoluției firești a lu-
crurilor, pândește mereu imaginea terifi-
antă și convulsivă a deziluziei,  a neputinței,
a regretului, a vinovăției. Astfel, lumea se
descoperă în nuditatea ei, copilul confi -
gurând în scenografia existenței atât sen-
timentul apartenenței la o clasă socială
ancestrală, cât și dramele unui neam supus
vicisitudinilor, căci finalul războiului se con-
jugă cu o nouă provocare: stalinizarea. În
repetate rânduri, scriitorul va puncta reper-
cusiunile unei politici totalitare asupra pro-
priei familii și asupra propriei cariere artis- 
tice. 

Spațiul arhaic definit de autor nu se
putea desfășura în absența rugăciunii, una
practicată cu sfințenie de bunicul ce cânta
la strana bisericii, dar și de alți consăteni
(spre exemplu, Victoru Bandî cosește și ros-
tește câte un verset din Psalmul 50). Res -
pectul pentru părinți se conjugă cu cel

pentru bunicul ce-și vedea averea risipită
de un urmaș nechibzuit, se conjugă apoi cu
starea de sfială a primei spovedanii, cu
apropierea plină de umilință de cele sfinte.
Era aici prima întâlnire conștientizată cu di-
vinitatea, prima luare în stăpânire a ființei
sale lăuntrice, în dihotomica ei structură:
trup și suflet. Cu emoție și responsabilitate
sunt redate portretele unor apropiați, rude
sau oameni ai satului, într-o încercare de
mărturisire plenară, totalizatoare, reflec-
tând înțelesuri adânci asupra condiției
umane. Raportarea la tot ce a fost în trecut
se face cu sentimentul apartenenței la va -
lorile morale ale spațiului arhaic patriarhal,
dar și cu mijloacele intelectualului apt să
problematizeze, cu minuție și profunzime,
cu sensibilitate și înțelegere. De aici, nota
gravă, serioasă a confesiunii și pătrunderea
cu metodă în cutele realului mai puțin se-
sizabile. 

Aventura epică a dezvăluirii propriei
lumi străvechi e împinsă până spre spațiul
ritualicului, astfel camuflând ecourile unei
transcendențe abia presimțite atunci și de-
venite un punct de interes pe măsura acu-
mulării unor noi și noi sensuri, experiențe,
procese ale conștiinței. Fiecare întîmplare
completează tabloul personal al viețuirii,
precum și o zonă spirituală cu identitate
proprie, cu o senzorialitate aparte, deschisă
spre mit, ethos popular, religios, ocult. 

În acest prim volum de memorii, Ul-
timul în spațiul arhaic, prozatorul Cornel
Nistea realizează un demers stilistic domi-
nat de sinceritate, de o limpede capacitate
de înțelegere a propriului sine și a propriu-
lui trecut, adeseori mărturisirea sa revăr -
sându-se în meditație, iar reflecția, austeră
în aparență, primind carnația faptului trăit,
autentic și pecetea biograficului.

Amintiri din spa\iul arhaic
monicA Grosu
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Cu o rezistență de prozator, Gheorghe Jurcă dă tiparului
în fiecare an cel puțin o carte. Așa ne-a obișnuit în ul-
timii ani. Fie că scrie roman, povestiri fantastice sau

chiar poezie, scriitorul nu se dezice de acest obicei practicat cu
regularitate: scrisul. Când vine vorba de consemnarea propriilor
amintiri, condeiul autorului se dezlănțuie cu și mai mare volup-
tate, alergând în voie pe fila trecutului, doldora de povestioare și
întâmplări cu tâlc. Fiecare carte își dezleagă taina în fața cititorilor,
aducând la lumină o lume specific românească, așa cum a fost ea
percepută și înregistrată de memoria afectivă a autorului. 

Orașele adolescenței mele (Editura Altip, Alba Iulia, 2022)
reprezintă o astfel de carte prin care se înfățișează periplul de
tinerețe al autorului începând de la primii ani de școală până la
studiile universitare. Pe de altă parte, cum se subliniază încă de
la început, „aceste pagini sunt și un fel de împă-
care cu memoria tatălui meu care nu voia să
audă că-mi plac cărțile, învățătura și că, ducân -
du-mă la școală și la tot ce-a urmat după aceea,
mă voi îndepărta de vatră, de stirpea țărănească,
de om al pământului. Nu era nici el de vină, nici
eu, ci niște forțe ascunse în circumvoluțiunile
creierului, în fibra trupului meu, în abisurile su-
fletului, poate chiar și-n firul de păr de pe cap.”
Așadar, urmându-și destinul de gazetar, tânărul
de atunci își părăsește satul în căutarea rostului
propriu, în dezacord cu aspirațiile tatălui care îl
dorea un stâlp de nădejde al casei, o mână de
lucru mult așteptată și atât de necesară.

Cele trei orășele vechi, Abrud-Zlatna-Brad,
numite și „triunghiul de aur al României”, vor
constitui repere fundamentale pe harta de-
venirii personale, căci în aceste locuri se vor consuma întâmplări
și emoții, cum numai la tinerețe se pot experimenta. Prima ieșire
din sat se petrece la Abrud, în compania tatălui, om aspru și
foarte mândru din fire, care îi arată orașul, îl duce la frizerie, la o
locantă vestită pentru a mânca, dar și la un fotograf bătrânel pen-
tru a imortaliza momentul. Însă, această primă vizită la Abrud
fusese prilejuită de operația de polipi, suportată cu stoicism de
copilul care nu știa ce îl așteaptă. Forfota orașului, surprinsă într-
o zi de târg, piețele, străzile când largi, când înguste, și clădirile
impunătoare i-au rămas întipărite pentru totdeauna în minte,
atrăgându-l, prin forțe nevăzute. Păcat pentru fotografia aceea,
dispărută în fuga anilor pentru totdeauna! Privind fotografiile din
acea zi, mamei îi dau lacrimile, înțelegând importanța momen-
tului și faptul că băiatul ei era mare de acum: „Aveam 11 ani și
toată lumea era a mea. Văzusem orașul și știind că o să merg la
anul în ciclul doi, clasele V-VII, bucuria, numai că nu mă sugruma
de gât.”

Ajuns la școală la oraș, pentru copilul de țărani încep
provocările: e îmbrăcat prea modest pentru condiția de elev,
purta opinci și „cioareci rupți”, dar are norocul să fie plăcut de
profesoara de română care îi va deveni un fel de protector. Pe -
dagogul îl duce la frizer și îl tunde pe banii lui, își descoperă brusc
talentul la desen, provocat tot de o emoție puternică – vederea

unei femei foarte frumoase, cu un păr bogat, aplecându-se să ia
apă. Fiecare episod relatat se încheie cu câte o secvență de-
scriptivă ce prinde, într-un buchet stilistic, frumusețea evocării:
„Norocul meu că mai țin și acum învelit într-o foaie de vinilin de-
senul cu fata aceea de o frumusețe halucinantă luând apa cu ul-
ciorul de la cișmeaua orașului. Aș fi dat mult s-o revăd, dar
dorințele nu se îndeplinesc niciodată. Și eu pesemne, poate că
nu aveam nici noroc.”   

Moartea lui Stalin creează furori în rândul profesorilor și al
elevilor (al unora), doar copilul de țară nu are lacrimi să-l plângă
pe „tătucul sovietic”, motiv tocmai potrivit pentru a fi exmatricu-
lat! Verbul ironic al autorului sancționează fin acest episod: „Eu și
dacă aș fi plâns nu aveam batistă, doar dacă rupeam o foaie de
caiet și să-mi frec ochii cu ea.” Se deschide abia acum drumul sin-

uos al formării intelectuale, care a cuprins sin-
cope și ocolișuri, ca și în cazul altora. Nu sunt
ocolite nici micile escapade sentimentale, nici
duminicile în care vindea produse alimentare în
piață, nici primele lecturi, precum nu este omisă
prima vizită în librăria domnului Leo, totul în
căutarea Cărții secretelor! „Aș vrea să spun că și
azi mai cred în cartea aceasta și că e imposibil să
nu se editeze. Cândva, hăt departe, poate după
ce nu vom mai fi, această fabuloasă carte va
apărea. Totul e să ai răbdare, să crezi, să știi să
aștepți.” Mi-a plăcut această afirmație, căzând ca
o deviză de viață, ca o maximă ce îndeamnă la
visare și speranță.

Școala profesională, liceul seral, Zlatna,
scurta escapadă la Copșa Mică, angajarea la
uzinele din Gura Barza, vizitele prelungite în li-

brăria din centrul orășelului Brad, despărțirea dureroasă de
cufărul cu poeme și cu cei câțiva bănuți, înghițiți de un incendiu,
bacalaureatul și, în sfârșit, admiterea la Școala de ziariști din Bu-
curești, toate acestea trasează un destin în treptele materializării
sale. Titlurile de capitole, atent alese și mereu inspirate, transcriu
la rândul lor grafia unei povești de viață, cu magia, impasurile și
ascensiunile ei. Autoscopia memorialistică evidențiază și o pro-
fesiune de credință ce merită citată: „Dacă există ceva pe lume
care mi-a absorbit întreaga energie, imaginație, putere de ficți-
une, sensibilitate, dragoste de natură și iubire de oameni, de tot
ceea ce este frumos și armonios pe acest pământ, acel ceva este
literatura. Ea mi-a cerut să-i dau totul: nervii, sângele, umorile,
emoțiile, visele, nopțile de insomnii, clipele de dragoste, ea mi-a
cerut să nu dau înapoi de la masa de scris. Ea m-a învățat că dru-
mul spre biruință este al naibii de greu, anevoios, abrupt,
alunecos, sinuos și nesigur. Am învățat scriind că pentru a ajunge
pe platourile înalte ale afirmării, spre vârfuri, o poți face numai
muncind pe brânci, sisific, dăruindu-te cu credință, cu pasiune, cu
lacrimi, cu speranță.” 

Pentru aceste motive mărturisite deschis, ca și pentru textul
ce curge muzical, rostogolind imaginile anilor de școală, cartea
lui Gheorghe Jurcă este una frumoasă, purtând farmecul înțelep-
ciunii și parfumul tinereții.

Farmecul în\elepciunii §i parfumul tinere\ii
monicA Grosu
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Noul volum al Emiliei Poenaru
Moldovan ,,Iepuri la Spinalonga”
apărut la Editura Colorama, 2022,

surprinde cititorul nu doar prin titlul insolit,
dar și prin alegerea pe care autoarea o face
din volumele de versuri anterioare, pentru
alcătuirea acestei antologii bilingve, care
cuprinde atât poemele in limba română
cât și traducerea lor în limba spaniolă (Pre-
fața și traducerea aparțin d-lui Enrique
Nogueras). Las specialiștilor sarcina de a
face aprecieri asupra calității traducerii po-
emelor. Prefer să consemnez în aceste rân-
duri impresia puternică pe care mi-au
lăsat-o versurile cuprinse în antologie. 

Sensul selecției operate de autoare ni
se deslușește parcurgând poemele așter-
nute pe paginile noului volum. Deși ver-
surile alese de autoare relatează poetic
experiențe care au marcat diferite etape
ale vieții autoarei, poemele par a se sus-
trage evoluției temporale, prin refuzul de a
exprima trăirile autoarei în ordine crono-
logică. Dimpotrivă, timpul acestui volum
este prezentul în care irump pe neaștep-
tate imagini, voci, personaje, obiecte din
alte timpuri și din alte spații (O curte ră-
masă din copilărie, Dealul uriaș, Flacără,
Waterproof, Iepuri la Spinalonga).

Atașamentul poetei față de fragmen -
tele mai mult sau mai puțin apropiate ale
unei vieți pline de culoare întărește im-
presia de ancorare in realitatea prezentă.
Înțe legem că amintirile despre părinți,
frați, iubiți sau prieteni din copilărie sau
mai aproape de vârsta maturității țin de un
timp subiectiv și demonstrează asumarea
necondiționată a trecutului față de pre -
zent. Ce ar însemna aceste imagini dragi
sau dureroase fără perspectiva lirică din
care sunt relatate? Transfigurarea poetică a
întâmplărilor și sentimentelor poate să
ofere o strălucire aparte chiar și celor mai
banale observații. Autoarea le înglobează
în prezentul său tumultos și neliniștit ofe -
rindu-le o nouă viață alături de reflecțiile
pe marginea obiectelor pe lângă care
trece întâmplător sau a imaginilor sur-
prinse în timp real, dar și a celor din vise
sau care se nasc în liniștea zilelor și nop -
ților. ,,Un scurt raid printre fantomele
pașnice / din jurul casei mele / m-a făcut
să accept că trecutul / conviețiuește cu
mine” (Raid)

Prospețimea cu care poeta reușește să
exprime mai voalat sau mai tranșant ex-
periențe de viață sau sensul profund al
unor întâlniri cu varii obiecte sau eleme n -
ete naturale aflate în proximitatea ființei
sale scoate din anonimat subiecte care al-
tfel ar părea obișnuite (Cineva ca mine,
Schimbarea orei, Martie, Flotila, Ceasorni-
carul, Miau, ). Este nevoie de curaj și de în-
crdere să crezi că orice imagine sau
re flecție poate stârni curiozitatea cititoru-
lui și să-l facă să întoarcă pagina pentru a
lectura un nou poem. Ei bine, Emilia Poe-
naru Moldovan are această cutezanță toc-
mai pentru că prin ancorarea în realitate
poeta își însușește concretul cotidian și-l
transfigurează trecându-l prin filtrul pro-
priei conștiințe. Orice obiect, personaj sau
tresărire a spiritului poate deveni motiv de
introspecție, care are ambiția de a pune în
ordine reflexele caleidoscopice ale prezen-
tului. Astfel, fiecare lectură devine o aștep -
tare, o căutare a întorsăturii ingenioase cu
care poeta construiește finalul neașteptat
al poemelor sale. ,, Cineva ca mine / sparge
placenta vinovată / și cu ochii lor în pum-
nii însângerați, / face turul crenelurilor
cetății, / levitând ca Tereza de Avila / arată
lumii cum se naște / idea sprințară din con-
ceptul steril” (Cum se naște). Acestea fiind
spuse, vă invit să descoperiți locul privile-
giat pe care și l-a procurat Emilia Poenaru
Moldovan pentru a-și compune poemele:
,,Am un loc unde calmul / și scânteia poe -
ziei / stau la taifas fără vreun rictus violent
/ al mușchilor feței. / …Ochiul furtunii în
care stau / și contemplu răvășitoarele pa-
siuni / din jur e locul meu magic / de cules
bucăți desprinse din cer” (Bucăți desprinse
din cer).

Iolanda
Malamen 

(1948-2022)
Filiala București-Poezie a Uni -

unii Scriitorilor din România anun- 
ță cu deo se  bită tristețe dispariția
poetei Iolanda Malamen persona -
litate aparte a lumii literare, deopo- 
trivă prozatoare, critic de artă, artist
plastic, cu mai multe expoziții de pic -
tură. Iolanda Malamen s-a născut la
28 aprilie 1948, la Ploiești, a urmat
studii neterminate de medicină vete -
rinară. A debutat cu poezie în revista
Cronica, în 1967, iar editorial în 1971,
cu volumul de versuri Starea de gra -
ție. A avut mai multe expoziții per- 
sonale de pictură. A publicat și câ -
teva volume de proză (Felipe și Mar-  
gherita, Măcelul cămătarilor). S-a re -
marcat prin mai multe volume de
interviuri cu scriitori și artiști plastici,
realizând o pa noramă a literaturii și
artei contemporane. A deținut rubri -
ca de artă plastică, vreme de mulți
ani, la seria nouă a revistei Lucea fărul
de dimineață, după 2008. Dintre vo -
lumele de poezie amintim Pamânt
sub zăpadă, O pia tră neagră pe o
piatră albă, Floarea care merge, Ireal
city, Depozite de supraviețuire, Pietre
lătrătoare. Iolanda Malamen a fost o
figură de neuitat a boe mei literare și
artistice, prietena tuturor scriitorilor
și artiștilor plastici, notând fidel și
empatic gândurile lor.

Prin dispariția Iolandei Malamen,
lite ra tura noastră și lumea literară
suferă o dureroasă pierdere. 

IN MEMORIAM

IN MEMORIAMIN MEMORIAM Efectul de real
elenA AbrudAn
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După ce au oferit cititorilor
români un ghid al epocii eliza  -
betane, Dana Percec, Andre ea

Şerban, şi Andreea Verteş-Olteanu, cadre
didactice de la Universitatea de Vest din
Timişoara, au publicat un ghid cultural
unei alte mari perioade din istoria brita -
nică: epoca victoriană. Angliştii români
s-au ocupat de acest subiect mai ales
după cel de-al doilea război mondial şi
până în anii şaizeci ai secolului trecut.
Abordările din această perioadă au fost
influenţate de ideologia impusă culturii
române în perioada respectivă. Epoca vic-
toriană era considerată a fi cu precădere
epoca chartismului, a marxismului, a rea-
lismului critic. Noul ghid elaborat de către
universi-  tarele din Timişoara oferă o pers-
pectivă mult mai complexă a epocii vic-
toriene. Se pune accent pe co-existenţa
conservatorismului cu liberalismul, a cul-
tului familiei cu stilurile alternative de via -
ţă, a ezoterismului cu perspectivele tra- 
diţionale asupra creştinismului. 

Ghidul este organizat pe câmpuri te-
matice : tipuri socio-profesionale, cultura
tipărită, economia, familia, ştiinţa, artele,
geopolitica, viaţa de fiecare zi, timpul
liber şi altele. Eseuri concise însumează in-
formaţia culturală şi istorico-literară. Ghi-
dul oferă de asemenea dosare tematice
cu texte relevante pentru victorianism.
Prin ghidurile-dicţionar pe care le-au ela-
borat, cercetătoarele de la Timişoara con -
tinuă cu succes tradiţia dicţionarelor de
cultură şi literatură britanică iniţiată în
1970 de către un colectiv de specialişti de
la Universitatea din Bucureşti condus de
Ana Cartianu şi Ioan Aurel Preda. Din
punct de vedere metodologic, ghidul ti -
mi şorean se bazează pe noua perspectivă
asupra literaturii şi culturii iniţiată de Şco-
ala de la Birmingham. Mai precis de la lec-
tura hermeneutică textelor literare văzute
ca entităţi fenomenologice, s-a trecut la o
nouă strategie. Studiul literaturii s-a com-
binat cu cercetarea contextului social, po-
litic, cultural în care se scrie şi se recep- 
tează literatura. Ghidul elaborat de către
Dana Percec, Andreea Şerban şi Andreea
Verteş-Olteanu valorifică aceas tă pers-
pectivă nouă.

Ghidul se bazează pe o bibliografie
bogată şi bine aleasă care pune în evi-

denţă multe aspecte extreme de inter-
esante ale epocii victoriene, cum ar fi:
presa pentru femei, tipuri sociale (burla-
cul, slujnica, croitoreasa), personalităţi de
mare anvergură (Darwin say Disraeli).
Deşi epoca victoriană este cunoscută
pentru cultul familiei tradiţionale, morta-
litatea ridicată la naştere a dus la apariţia
unui număr mare de orfani care erau ins-
ti tuţionalizaţi, adoptaţi sau crescuţi de
rude. Familia nucleară formată din părinţi
şi copii nu era chiar atât de frecventă.  

Epoca victoriană a fost una dintre ma-
rile vârste ale romanului. Este meritul au-
toarelor Ghidului că s-au ocupat şi de
autorii aşa-zis minori, cum ar fi Charles
Kingsley sau Charles Reade care au im-
portanţa lor în crearea unor tendinţe lite-
rare sau în modificarea preferinţelor lite- 
rare ale marelui public. O absenţă neme-
ritată este, însă, romancierul Edward Bul-
wer-Lytton, autorul mai multor romane
istorice de success. De asemenea o serie
de romanciere ale timpului (Ouida, Dinah
Maria Craik, Mary Elizabeth Coleridge)
meritau să fie prezente. Relevantă ar fi
fost şi menţionarea eseului Supunerea fe-
meilor  (The Subjection of Women) scris de
către părintele filosofiei politice a libera-
lismului, John Stuart Mill, şi de soţia lui,
Harriet Taylor Mill. Supunerea femeilor
este unul dintre primele eseuri feministe
scrise de un bărbat.

Un articol interesant al Ghidului este
dedicat lui Mary Kingsley, una dintre fe-
meile victoriene care au explorat Africa,
dar nu singura călătoare în ţinuturi exo-
tice din epocă. Pe urmele celebrei Lady
Mary Wortley Montagu ale cărei Scrisori
turceşti au făcut deliciul epocii Luminilor,
Isabella Lucy Bird Bishop, Marianne North,
Emilia Hornsby or Emmeline Lott au
călătorit în Orient sau la antipozi.

Pentru cititorul român al Ghidului, de
mare interes ar fi fost şi personalitatea lui
Florence Baker (Florica Maria Sas), născută
în Aiud, în 1841. Nu e limpede dacă Flo-
rence Baker era de origine românească,
maghiară sau germană căci îşi scria nu-
mele cu ortografii diferite. Părinţii o vând
unei familii de armeni care vor să o trafi-
cheze roabă Paşei de Vidin. Sir Samuel
Baker se îndrăgosteşte de ea, o răpeşte şi
o aduce în Anglia. Cei doi se căsătoresc în

1860. Soţii Baker au explorat Africa cău -
tând izvoarele Nilului şi au fost foarte ac-
tivi în mişcarea aboliţionistă. Între 1870-
1873 Florence Baker a ţinut un jurnal de
călătorie care a fost publicat un secol mai
târziu, mai precis în 1972.

Tot din perspectivă românească, arti-
colul despre Dracula şi Bram Stoker putea
fi completat cu informaţii privind-o pe
scriitoarea de origine scoţiană Emily Ger-
ard (1849-1905). Gerard s-a convertit la
catolicism şi s-a căsătorit cu un nobil po-
lonez, ofiţer in armata austriacă. Între
1883-1885 a locuit la Sibiu unde soţul ei
era încartiruit. A publicat în Blackwood’s
Magazine mai multe articole despre fol-
clorul transilvănean care l-au inspirat pe
Bram Stoker să îl mute pe Dracula din Sty-
ria în mult mai fascinanta Transilvanie. Ge-
rard a mai publicat şi un memorial de călă- 
torie The Land Beyond the Forest (1888) în
care descrie Transilvania şi marginalizarea
românilor, cel mai numeros, dar şi cel mai
sărac dintre grupurile etnice din această
provincie a imperiului. În plin dualism,
Gerard apreciază potenţialul românilor
care, în opinia ei, vor ocupa un loc tot mai
important în Transilvania deoarece au fa-
milii numeroase şi iubitoare care le asi-
gură o vitalitate de excepţie. 

Sugestiile din acest articol nu sunt cri-
tici ale unui Ghid cultural de excepţie. Ele
se vor, mai degrabă, o invitaţie adresată
autoarelor pentru o a doua ediţie care ar
fi de real interes. Dana Percec, Andreea
Şerban şi Andreea Verteş-Olteanu au do-
vedit din plin că şcoala de anglistică de la
Timişoara poate contribui major la dialo-
gul dintre cultura română şi cultura brita-
nică, sau alte culturi anglofone. 

Ghid cultural victorian 
miHAelA mudure 
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Viaţa noastră a fost mereu însoţită de pachetul de la cei
dragi. Deşi nu se cunoştea acest termen, încă din
vremuri străvechi era un coş sau o traistă cu bucate care

ajungea de acasă pe hotar, la cei care lucrau pământul. Copiii
fiind, mergeam şi noi de mânuţă cu bunica pe câmp şi abia
aşteptam să gustăm şi noi acolo, la umbra pomilor, împreună cu
cei dragi, din oala cu zamă sau din mămăligă sau, pur şi simplu,
din slănina cu brânză ce o mâncam cu pâinea din cuptor ce o
rupeam cu mâna. Apoi, pachetul se trimitea de către părinţi şi
bunici feciorilor merşi în armată care se bucurau de sărbători de
cele ale casei împreună cu camarazii lor.

Nu m-aş fi gândit că povestea pachetului poate fi aşezată
într-un studiu de cercetare şi nu pot decât să felicit echipa
condusă de Otilia Hedeşan, alături de Corina Popa şi Cosmina
Timoce Mo canu. De altfel, în acest proiect care a pornit de la
Colocviul Centrului de Studii pentru Patrimoniu şi Antropologie
Culturală, li s-au alăturat, în dezbateri interesante, şi regizorul
Ioana Doro banțu-Gordon, arhitectul Alina Negru, muzicologii și
muzicienii Lucian Emil Roșca, Lavinius Nikolajevic și Cristian Ioan
Oprișiu, antreprenorii din industria ospitalității Georgiana Merșa
și Caius Merșa, Tudor Stricescu și, mai ales, cei care au răspuns
provocării, povestind despre experiențele lor cu pachete: Maria
Gurzău Czegledi, Mărioara Sârbu, Mihaela Bucin, Mădălin Bunoiu,
Tatiana Potîng, Pavel Voin. „Amintirile și emoțiile acestora din
urmă 34 legate de pachetul cu mâncare primit sau trimis de acasă
au generat conținutul unui montaj video, editat și asamblat
tematic și cronologic de Ioana Dorobanțu-Gordon. Mărturiile
povestito rilor au inspirat de asemenea alegerea repertoriului
muzical și culinar care au acompaniat participanții de-a lungul
serii”, spune Alina Negru. Totul derulat, atenţinue, la cafeneaua
Spinoza din centrul vechi al Timișoarei, într-o seară plăcută de
toamnă. Ce frumos, în oraşul în care m-am născut! Şi câte pachete
nu au circulat cu acceleratul Iaşi-Timişoara, de la Beclean, cu
bucate de pe Valea Ţibleşului de la bunici sau invers spre ei cu
lucruri din Piaţa Iosefin din Timişoara, nu uit niciodată ce se
bucura bunica de vegeta de la sârbi cu “cap de bucătar” pe ea! 

„Cuvântul pachet este definit în dicționarul-tezaur al limbii
române ca „un grup de obiecte (de același fel) strânse și legate la
un loc sau înfășurate într-o învelitoare de protecție, pentru a se
putea păstra sau transporta mai ușor“, fiind sinonim cu legătură,
(regional) pac; prin specializare, are și sensul de „teanc, top, fișic“,
prin extindere, reprezintă „obiectul împachetat (în hârtie, carton
etc.), împreună cu ambalajul“, iar prin restrângere, „ambalaj de
hârtie, carton etc. în care se păstrează diverse obiecte“. Cuvântul
pachet, spre deosebire de vechiul termen legătură, și-a câștigat
locul în limbă mai ales prin referirea expresă la învelitoarea de
protecție”, spun Petronela Savin şi Veronica Grecu. E drept au
venit englezii să ne spună că pachetul vine de la package, un
ansamblu de servicii, programe, de elemente ale unui întreg,
cumpărate ca atare. Numai la asta nu ne gândim noi, pachetul e
altceva pentru români, iar la oferta asta îi spunem doi în unu...
Corina Popa  descrie drumul pachetului ca ipostază a grijii şi a

îngrijirii ca mod de asigurare a mamei că ai mereu mâncare,
„încerca disperată strategii de nutriție pentru a mă ține în viață,
supraviețuiam la bunici și chiar creșteam, fără ore de masă fixe,
fără meniuri echilibrate și mai ales fără teamă. Mâncam când
voiam, „ce se găsea”, iar în casa, curtea și grădina bunicilor”.

Pe lângă poveştile bunicilor legate de merindea şi transportul
acesteia pentru a ajunge la cei dragi, în vremurile moderne
vorbim şi despre pachete ce includ dulciuri, jucării, haine şi alte
produse de firmă care vin spre părinţi şi copiii rămaşi acasă, din
străinătate, în schimbul pachetelor cu produse tradiţionale ce iau
drumul Spaniei şi a Italiei pentru a mai stâmpăra dorul de casă.
Cosmina Timoce Mocanu deschide pentru noi arhiva Muzeului
Limbii Române şi a chestionarului „Mâncări şi băuturi”. Şi iată şi
pe bistriţenii mei: „Merinde. Dacă e servitor (biriș) și o parte de
mâncare sau întreagă alimentația i se dă în natură, cereale, cartofi,
fasole, lapte, slănină: premândă. Merinde = premândă = alimente
date anticipativ. La drum: colac de grâu împletit, plăcinte,
scoverze (clatite), slănină, brânză cu pâne de grâu sau pită de
mălaiu, pogace, ciuc, ceapă, ridichi, cârnaț, călbaș, ouă fierte,
găină friptă, carne friptă de oaie ori capră, aitură (cociune,
tremurici, răcituri, gelatină). Merindea se învălește (se leagă) în
merindare, o ștergură, pânzătură, cingeu, mai mult patrat decât
oblung, cu ceva trăsuri sau împletituri simple, mereu curat.”
(Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al
Academiei Române, Ms. 27 – Răspuns la Chestionarul VIII: Mâncări
și băuturi, alcătuit de învățătorul pensionar Ioan S. Pavelea, loc.
Runcu Salvei, jud. Năsăud, f. 14). Ş ice noroc pen oi că toate le
putem gusta şi azi. 

Dar ce conţineau, de fapt, aceste pachete? În primul rând
dragostea aproapelui, apoi alimentele cu iz vechi pentru vremuri
noi, de la plăcinte, clătite, slănină, brânză, ouă, cârnaţi, pui fript,
colacul de grâu, răciturile şi multe altele. Tot Cosmina Mocanu ne
aduce în atenţie ritualurile cu care erau însoite acestea, începând
de la pacheţelul copilului de grădiniţă, trecând prin toate etapele,
până a bunicilor care primeau pachete însoţite de dragoste de la
nepoţii lor plecaţi de acasă şi viceversa. Apoi, pachetele de la
nuntă, cele cu care mergeam sau care le primeam de sărbători,
fiecare purtând un iz aparte.

Poveştile acestea despre pachet „conectează întâmplarea cu
înțelegerea pe care naratorul actant în întâmplare o avea în
momentul derulării faptelor determină, pe de o parte, o dez -
voltare discursivă mai amplă și o anumită lentoare a prezentării.
Pe de altă parte, întrucât procedeul este aplicat de autoare care
știu antropologie, discursul obținut este relevant și în măsura în
care el oferă, deja, un filtru conceptualizat asupra realității.”, spune
Otilia Hedeşan.

Situaţia de azi este oarecum diferită de cea din trecut,
pachetul modernizându-se şi el, însă gesturile au rămas. La fel
cum omenia oamenilor din vatra satelor a rămas neschimbată
peste timp, Ioana Bot vorbind despre cercetările pe care le-a avut,
studentă fiind, în vetrele româneşti. „Și marea bucurie pe care
puteai să o ai ca student, într-o asemenea tabără, era să nimerești

A ajuns pachetul, dragu mamii ?
menuţ mAximiniAn
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într-un sat unde să te îndrăgească bătrânele și nu numai să îți
spună lucrurile pe care le aștepta un culegător de folclor, ci să te
caute și să te aștepte la uliță în zilele următoare cu oareceva bun
gătit, care cu o plăcintă, care cu chiftele, dar, în general, cu
aluaturi. Era un Ardeal al plăcintelor și al prăjiturilor de vară, cu
fructe. Bineînțeles mai mâncau câțiva studenți pe lângă studentul
iubit, era o schimbare în meniu”.

Îmi amintesc şi eu de cercetarea pe care am avut-o, imediat
după anul 2000, cu Ligia Fulga, de la Muzeul de Etnografie din
Braşov, pe urmele lui Dimitrie Gusti, în comuna Şanţ, unde
oamenii ne-au adus traista ce simboliza pachetul, plină cu bucate,
penru a avea mâncarea necesară cât timp am fost găzduiţi în
comuna lor.

Povestirile acestea legate de pachet ne duc cu gândul la
reţetele copilăriei din Banat sau de pretutindeni, precum „ sau -
speck, sosul șvăbesc de făină din Aletea66, păpara de la Pecica67,
din resturile de pâine prăjite în untură, icnia din Teleorman68, din
ceapă prăjită în ulei și stinsă cu sos de roșii sau amestecul de orez
cu sânge din Beba Veche, cu numele de groiză”- Alina Negru.

Dialogul interdisciplinar, capacitatea etnologilor de a iden -
tifica povestitorii potriviţi... se vede din plin în această carte cu o
temă ofertantă. Este vorba, până la urmă, despre fiinţele
luminoase care ne-au purtat de grijă, oferindu-ne dragostea lor,
după cum spune şi Otilia Hedeşan, cea care-şi aminteşte de
bunica Eufemia care era singura din sat ce ştia face tort, sau de
bunica Ecaterina care, deşi nu era o bucătăreasă vestită, pregătea
mâncarea de trei ori pe zi: „copil credeam sincer că mamele fac
doar prăjituri și antreuri, bunicile fiind responsabile cu felurile
principale și greu de făcut, sățioase, dar care nu lăsau prea mult
loc de discuții și în niciun caz de laude”. Aici se vede şi mâna
scriitorului, metaforele fiind la tot pasul. Şi ne face doamna
profesoară poftă cu dulciurile din „caietul de rețete al mamei...
Ișler, Doboș, Ecler, Tort cu smântână de la Tamara, Tort Dinu,
Televizor, Prăjitură berlineză, Tort fără făină, Cremeș alb, Foi cu
miere glasate”. O idee minunată ar fi să adun şi eu într-o zi date din
aceste caiete din Ţara Năsăudului, ca să arătăm că avem şi noi
turtele noastre gustoase. 

Printre povestirile ce merită a fi menţionate este „Colacul
mătuşii”, care este trimis în armată lui Mihăieş: „S-o dus la poștă și4
să înștiințeze cum ar pute ie să trimită poc la cătănie la pruncu
său. Când o știut dă tăte, s-o apucat să facă pocul. O copt niște
colacuri, cum s-a copt la noi. În lăboș5 o copt colaci rotunzi și

două rude cu mac și cu nuci”( Irina Garami la Săcal, un sat în care
există și o comunitate de români, în Ungaria ).

Tatiana Potînc vorbeşte despre pachetele ajunse la facultatea
de Litere la Bălţi, studentă fiind. „Pachetul cu pricina era de fapt o
geantă mare, maronie, numai bună de purtat prin autobuzele din
acele timpuri. Cam o dată la două săptămâni, mă duceam acasă,
cu geanta hodorogind a borcane goale. Vineri seara de obicei asta
se întâmpla. Și duminica, pe la amiază, toată casa foia, toată lumea
îmi pregătea mie pachetul. Beci, șopron, casă, se adunau proviziile
care urmau să umple geanta maronie. De obicei, din geantă nu
lipsea borcanul de 3 litri cu compot, care putea fi compot de caise,
vișine, căpșuni, în funcție de ce aveam eu chef, dulcețuri, jumări,
frupt de vacă (așa îi zicea mama, brânză, smântână și chișleac, de
obicei), dar și legume, cartofi, ceapă, sfeclă roșie, fasole, ca să
gătesc la cămin, la un reșou improvizat. În afară de asta, îmi punea
în geantă, deasupra, bucate gata preparate, care, mare parte, erau
copturi, de tot felul: învârtită, plăcinte, varzare, cozonac, vălătuc,
turte și, în afară de copturi, mai erau alivenci, sarmale, pârjoale,
cu care ne înfruptam seara, după ce ajungeam la cămin”. Dar şi
despre cele pe care mai târziu le trimitea feciorului ei, în Timişoara:
„ pachetul era mult mai insipid, în comparație cu cel din studenția
mea, și conținea în mare parte produse cumpărate la magazin.
Miza aici era alta. Trimiteam ceea ce nu putea fi cumpărat în
România, procurat de la magazinele din Timișoara, cum ar fi:
bomboane de la Bucuria, biscuiți ucrainești, lapte condensat alias
zgușioncă, scrumbie, conserve de pește de tot genul, maioneză,
hrișcă, ceea ce până la urmă îmi solicita băiatul. Din pachetul
tradițional, ca să zic așa, pe care mi-l făcea mama, am mai păstrat
și eu – sau am reluat – doar jumările, dulcețurile, care nu se
bucurau de mare succes, și zacusca din roșie, ceapă și morcov,
care era bună în toate felurile de bucate”. Nu ai cum să n u iubeşti
aceste poveşti despre pachet. Ne regăsim cu toţii în ele ! 

„Performance-ul intitulat Șase povestiri despre pachet a fost
construit din interviurile video filmate cu șase povestitori, editate
ulterior într-o anumită secvențialitate care, pe alocuri, urmărea
un fir narativ și îmbogățite cu fotografii alb-negru, de arhivă, la
care s-a adăugat, în momentul prezentării, muzica live”, spune
Ioana Dorobanţu Gordon. Povestirile au la bază un set de 11
discursuri cu caracter memorial, dintre care șapte au fost înre -
gistrate în intervalul derulării cercetării, unul este un docu ment
etnografic edit și trei sunt texte scrise. Acestora li se adaugă două
evenimente culturale de facturi diferite, dar convergente prin
acroșarea temei: performace-ul organizat în octombrie 2019 la
cafeneaua Spinoza, din Timișoara și o instalație din interiorul
pavilionului muzeal al ASTRA Sibiu.

Despre etnologia pachetului este vorba în aceste discuţii,
amintiri, povestiri ce au avut loc în perioada mai 2019 – aprilie
2021, cercetătorii atrăgându-ne atenţia că nu trebuie să confun -
dăm pachetul cu darul, cu cadoul. 

Funcţiile pachetului sunt, conform Otiliei Hedeşan, econo -
mică (asigură transferul de bunuri de la o persoană la alta),
iden  titară (susține și / sau evidențiază menținerea relațiilor fa -
miliale),  social (obținerea produselor pe care le conține, transferul
său agregă rețele sociale complexe), protocolară ( transmiterea
sa repetitive marchează relații care se mențin).

Cartea aceasta ne aminteşte de zilele frumoase ale copilăriei,
de drumurile noastre în viaţă însoţite mereu de grija celor dragi,
prin însoţirea demersului nostru cu pachete. O cercetare ce
prezintă o bogăţie a semnificaţiilor şi, mai ales, o fărâmă din
sufletul plin de iubire al românului.  
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MEMORIE

În vatra sufletului meu mocnesc
Cenușile trăirilor trecute
Din care în răstimpuri izvorăsc
Scântei fugare, pâlpâiri tăcute.

De suflu-n spuză, ca un vrăjitor
Aprind luceferi din cenușa moartă
Întorc aripa timpului în zbor,
Trecând uimit a vremurilor poartă.

Miresme, forme, sunete, culori
Mă-mbie iar cu farmece uitate,
Redeșteptând însingurați fiori
Din basme ce au fost adevărate.    

Iar cînd scânteile s-au mistuit
În bezna tot mai grea ce mă petrece,
Icoana clipelor ce-am îndrăgit
Lucește încà, sub cenușa rece.

COMUNIUNE

Mă simt celulă-n trupul cald al firii
Pulsând sincron cu-ntregul univers
Sunt o verigă-n lanțul devenirii
In marele poem sunt doar un vers

Sunt picătură-n marea revărsare
Tâșnind din spuma albelor stihii
Sclipind mă-nvolburez în soare
Clipită între două veșnicii.

Sunt simbol în pădurea de simboluri 
Ce-și freamătă neînțelesul cânt
Din ele-au izvorît a noastre doruri
Cu ele ne petrecem pe pămînt.

Sunt doar o notă-n marea simfonie
Ce umple lumile cu-al ei tumult
Nu deslușesc ascunsa-i armonie
Dar vraja ei mă chiamă s-o ascult.

SCRISOARE BUNULUI 
DUMNEZEU

Ce greu ne-ai osândit cândva, Stăpâne
În sfânta, ne-nțeleasa Ta mânie
Ne-ai plămădit din fulgere și humă
Și ne-ai crestat, pe veci, în carne vie.

Am înțeles că nu avem scăpare
Câ ori și cât am fi de credincioși
Veni-va ziua când ne vei răpune
Așa cum ne-ai răpus din moși strămoși.

Vrei ca, orbește, să-ți urmăm porunca
Si la-ntrebări Tu nu ne dai răspuns
De veacuri încercăm să te-nțelegem
Dar taina Ta nicicând nu am pătruns.

E drept că ne-ai trimes cândva mesaje
E mult de-atunci și-aproape le-am uitat
În care ne acuzi de vechi păcate
De care nu eu pot fi vinovat.

Căci m-am născut senin și fără pată
Zâmbind în soare cu-al meu chip de lut
N-am bănuit că-n marea-Ti dărnicie
Tot ce îmi dai e doar cu împrumut.

Ai pus în mine flori și buruiană
Si amîndou-au rădăcini adânci
Ce-ai semănat, asta culegi, Stăpâne
Zadarnic cerc să le plivesc pe brânci.

Sînt prea firav să mă măsor cu Tine
Ai veșnicia - eu, doar o clipită
Nu eu pot îndrepta Răul din lume
Ce ne-ai lăsat cu vrere și ispită.

In clipa de lumină ce mi-e dată
Pot însă să te-ntreb cu umilință:
Dintre voi doi a fost mai tare Răul,
Sau ni l-ai hărăzit cu bună știință ?

CÂNTEC DE LEAGĂN

Dormi puiul mamei, dormi adânc
În noaptea-ntinsă peste lume
În fericirea fără nume
Ce cu privirile o strâng.

Dormi puiul mamei, dormi ușor
Scăldat în visurile-albastre
În taina fericirii noastre
Nu va pătrunde nici un nor.

Dormi puiul mamei, dormi senin,
Să-ți sufle îngerii pe pleoape
Și harul lor sà-ți fie-aproape
În calea anilor ce vin.

Dormi puiul mamei, dormi frumos
Ți-oi împleti cununi de stele
Să strălucesti mai viu ca ele
Al vieții mele, scump prinos.

STRĂBUNILOR MEI

Vă port în mine întrupați din neguri
Mănunchi de vise ce se cer trăite
V-ascult chemarea din uitate vremuri
Redeșteptând telurice ispite.

În zestrea încropită cu migală
Ce am primit-o – nesecat izvor -
Am stele aninate în beteală
Am cântece de jale și de dor.

Am taina basmelor cu Cosânzene
Ce le-ascultam cu ochii visători,
Și albul nesfârșitelor troiene
Cu sănii, zurgălăi și urători.

Din scrâșnete, obidă și sudoare,
Din năluciri și spaime fără leac
M-am înălțat acum, zâmbind în soare
Să-mi flutur aripile peste veac.

Și doina de mi-e dragă-n  faptul serii,
Și frate de mi-e codrul de argint,
E pentru că în vremuri de bejenii
Și vouă v-au fost casă și colind.

Voi, meșteri mari, ce mi-ați clădit vecia
Cu trupuri vii zidite-n temelii
Voi n-ați murit, căci vă aud solia
Ce port, ascuns, spre cei ce vor veni.

ȚĂRII MELE

Când se va scrie cartea acestor triste vremuri
Pe care le trăirăm cu-obidă și amar
Să te crucești, copile, adânc să te cutremuri,
Ca lacrimile noastre să nu fie-n zadar.

versuri pierdute în bejenie

Ci eu mă duc acuma, iau calea pribegiei
Si niciodată, poate, nu voi mai reveni,
Dar inima și gândul pe calea veșniciei
Îți vor dura altare cât viață voi trăi.

București, decembrie 1986
(în seara plecării definitive)

Mariana Beliș
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În zilele de 10-12 octombrie 2022,
s-a desfășurat la Praga un work-
shop în legătură cu PLR al scriito-

rilor din România, Bulgaria, Republica
Cehă și Slovacia. 

Conceptul de PLR (Public Lending
Rights) reprezintă drepturile de autor pe
care scriitorii, în sensul cel mai larg al ter-
menului, autori de conținut tipărit sau co-
municat public prin scris și imagine îl pot
primi pentru faptul că lucrările lor sunt îm-
prumutate public și ajung să fie citite sau
consultate de un anumit număr de citi-
tori/privitori. În acest moment există 25
de state din Uniunea Europeană care au
implementat un sistem PLR, în conformi-
tate cu o directivă a Comisiei Europene.
De asemenea, există trei state care nu au
în acest moment un sistem de plată a
PLR : Portugalia, Bulgaria și România. Și
alte state sunt în curs de perfecționare a
legislației naționale privind PLR, existând
diferite moduri de apreciere, colectare și
distribuire ale acestora.

La workshopul organizat în capitala
Republicii Cehia, inițiatori și organizatori
ai programului au fost reprezentanți ai
asociațiilor de scriitori din Norvegia, iar
colegii din Cehia au îndeplinit rolul de
gazde cu cea mai mare atenție și eficiență.

Au participat la acest eveniment re -
pre zentanți ai țărilor invitate: Boyan An-
gelov,  Angela Dimcheva,  Atanas Zvez di-
nov, scriitori și traducători bulgari, Horia
Gârbea, reprezentând Uniunea Scriitorilor
din România, Jitka Bret Srbová, președinta
Uniunii Scriitorilor din Cehia, Ondŕej Lipár,
membru al aceleiași uniuni și cel care a or-
ganizat logistic întâlnirea, Martin Štencel,

jurist ceh, având rolul de a prezenta rea -
lizările în domeniul PLR ale Cehiei, Anna
Štičková, repezentanta unei noi asociații,
cea a micilor editori și librari din Cehia. Din
Norvegia au participat Jørgen Lorent -
zen, Arne Vestbø și Trond Adreasssen,
reprezentant ai Asciației autorilor de non-
fiction din Norvegia și inițiatorii proiectu-
lui, lui Trond Adreasssen, revenindu-i rolul
de chairman. Au fost de asemenea pre-
zenți Mari Wallgren, din partea unei firme
de lobby care și-a asumat implementarea
PLR în Finlanda și Arjen Polman, jurist și el,
președinte al organismului de colectare
PLR din Țările de Jos. Din păcate, colegii
din Slovacia nu au putut participa, fiind
diagnosticați cu Covid 19 cu puțin timp
înainte de workshop. Din partea organi-
zației de profil din Slovacia, care este o
mică organizație non-profit, Marianna Zi-
mova a transmis prezentarea sub forma
unui fișier de tip slide-show, proiectat în
cadrul lucrărilor.

Discuțiile, care au fost deosebit de vii,
au arătat necesitatea existenței unei com-
pensații de tip PLR care să se ofere auto-
rilor. Statele membre UE au realizat lucrul
acesta în mod diferit și mai mult sau mai
puțin complet, având în vedere gradul de
colectare al datelor din teren (instituții de
împrumut publice și private). Unele au in-
clus și autorii de ilustrație, altele nu. Unele
state au extins sistemul PLR și asupra
conținutului electronic (audio-book,
e-book), iar altele nu. În sfârșit, în anumite
țări, PLR se distribuie autorilor, dar și edi-
torilor care pot fi considerați afectați de
sistemul de împrumut public.

În ceea ce privește România, cadrul
legal este fixat implicit prin legea drep-
turilor de autor (8/2006, completată în

2022), dar nu există reglementări speciale
pentru PLR, nici un sistem de colectare al
datelor sau de plată către autori. Întrucât
în România există în jur 6000 de biblioteci
publice și încă sute ale instituțiilor de în-
vățământ, multe dintre ele slab sau deloc
informatizate, centralizarea informațiilor
este dificilă. Majoritatea fiind instituții de
stat și municipale, este necesar în primul
rând capitole bugetare ale acestor insti-
tuții pentru plata PLR. În prezent, nicio re-
glementare din România nu stipulează
care obiecte putătoare de conținut scris
ar face obiectul plății PLR și către cine anu -
me: autori, traducători, ilustratori, editori.
De altfel și în alte state problema plății PLR
către autori aflați în alte state nu este
complet elucidată. 

Despre toate aceste aspecte, care au
mai ales un caracter juridic, la nivel de le -
gislație națională, s-a discutat la worksho -
pul de la Praga. Situața PLR în România, cu
dificultățile serioase în implementarea di-
rectivei Comisisei Europene, a fost expusă
și adusă în discuția participanților cu spe -
ranța unor pași pentru soluționarea ei în
viitor. (H. G.)

Seminar PLR
la Praga

���
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Îngrijorare

Meschinii, autodeclarații munți falnici
Iazurile liniștite, mereu arogant saturate
Căile ferate ruginite ale gândirii poziționate
Fileurile aurii dogmatice care s-au autoaplicat pe cap 

ca arhetip.
Demnitatea aliniată în uniforme.
Amprentele unui blând ego congruent...

Vântul creativ poartă aer eroic ciudat
Frica de a sufla cu disperare 

în mijlocul deșertului plictisitor.

Femei

Este Apa
Cea pe care femeile o împing
Cariera bărbaților ca o barcă
de cealaltă parte – aspiraţia.
Este Apa
Cea pe care femeile o presează
Cariera bărbaților ca o barcă
scufundată pe fundul oceanului disperării.
Este Apa
Femeile, singure, inițiază mareele
Fiecare pentru sine și una pentru cealaltă.
Este Apa
apă subterană fără sfârșit
dragostea maternă curge până în veșnicie.

Femei și război

Ea a ales firul primăverii înverzite pentru a coase
Aici, firul dorinței...
se întinde toată noaptea de iarnă
Iată, șuviță de dor...
întinde toate cele patru anotimpuri
Aici, firul așteptării...
leagă zorii de apus
Iată, firul tristeții...
lacrima curge înăuntru, sclipind.
După toată lunga expediție cu sânge rece

Dragostea femeilor
Muniția de război
toți se alătură luptei.
Vă rugăm oferiți
Femeilor
Pacea!

Dor de mama

Țes în fiecare zi de când ai plecat
într-o tunică de orfelinat.
Mamă!
înot prin
treizeci şi şase de docuri fluviale
de fiecare dată când inima femeilor este sfâșiată
Mama m-a crescut
Hai acasa!
Mi-ai vindecat cicatricea.
Cicatrice ca o complicație a variolei
rămășiță a naivității.
M-ai învățat nouăzeci și nouă de lucruri bune
incapabilă să mă înveți pe cel cu numărul o sută
Inima femeilor
fiecare plecare... vine cu o pierdere!

Precum vântul

Vă rog nu comparați soarele
cu lumina care strălucește 
cu jumătate de inimă asupra existenței.
Vă rog nu comparați luna
cu lumina abia împrumutată.
Vă rog nu comparați oceanul
cu necredinciosul, neregulat alb-negru
Vă rog nu comparați munții înalți
cu alunecarea de teren a vieții 
când e ploaie și sunt inundații.
Iubirea mea – Un vânt fin
Patru anotimpuri, toate direcțiile
Suflând una înspre cealaltă!

Trezită

Dorm bine
pădurea primitivă străveche are un vis negru.
Dorm bine
tigrul zace în cușcă de fier
ghearele moi de catifea, colții alunecoși de mătase.
Dorm un somn adânc
Iazul pe munte…
bea tot cerul.
De ce ai dezgropat stratul de cărbune
De ce ai lăsat vechea fantezie îndepărtată să dispară?
De ce să ascuți colții și ghearele
rege al junglei care taie respirația?
De ce să răsturnăm iazul cu stânca aruncată
spărgând luna în mii de bucăți?

Înger

Floarea iubirii
Mama – Tata mi-a dat
Din vârful a cinci muguri petale înflorite
caligrafie prosteşte de săracă
migălos înțelept
exersează scrisul pe fiecare pagină a caietului Viață.
A cui e mâna care a construit acest templu
a cui e mâna care a ars acest templu
rostogolește amprentele pentru identitate în dosarul
omenirii.
Cu susul în jos prin viața mizerabilă
întoarce mâna care schimbă binele și răul
strânge mâna pentru a rezolva
orice ură de pe pământ.
Mână insensibilă
Mână moale subțire
îşi prezintă destinele focului şi gheţii.
Când jos și afară
strânge două mâini și înclină cele patru direcții cardinale
mâna devine emisar
construiește o punte între Yin – Yang.
Printre incertitudini
două mâini ale muritorilor înoată prin Suferință
nicio magie în dar, însă Buddha conduce drumul.

Nguyen Van Anh
S-a născut la 12 martie 1947 în orașul Xu Phuong, Districtul Thanh Chuong, Provin-

cia Nghe An, Vietnam. A fost profesoară, cu o diplomă în Literatură. Este membră a
Uniunii Scriitorilor din Vietnam, membră a Asociației Confederate de Arte și Literatură
din Nghe An. A publicat 15 cărți de poezie și proză și a fost distinsă cu 11 premii.

traducere în limba română din engleză: AndreA H. Hedeș
traducere în limba engleză: vo HoAnG lonG
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A nul acesta a trecut în veșnicie, la
venerabila vârstă de 96 de ani,
un clasic al literaturii tuvine,

Mon guș Borahovici Kenin-Lopsan (1925–
2022), autor a peste 50 de volume de
poezie, proză, traduceri și lucrări științifice
de etnografie care îl definesc ca promotor
al etnoepicii. Preocuparea sa de căpătâi a
constat în descrierea culturii etnice tuvine,
a vieții cotidiene a poporului său, des-
fășurată conform cutumelor ancestrale,
unind indisociabil prezentul cu trecutul.
Autorul este cunoscut și publicului româ-
nesc, prin volumul său Șamanii din Tuva,
apărut în anii din urmă la Editura Herald,
în traducerea lui Gabriel Amuzescu, cu o
prefață de Marianna A. Devlet și un studiu
de încheiere al savantului maghiar Hoppál
Mihály.

Șaman el însuși, primul membru alfa-
betizat din familia sa aparținând populației
turcice din Republica Tuva (cu ca pitala
Kîzîl), situată în Siberia de Sud, în nordul
Mongoliei, M. B. Kenin-Lopsan a fost o per-
sonalitate extraordinară, deopo trivă a li te -
raturii și a etnografiei. Absolvent al Fa- 
cultății de Științe ale Orientului a Univer-
sității de Stat din Leningrad, în specia -
litatea filologie orientală, scriitorul și sa- 
vantul tuvin a fost doctor în științe istorice,
cu teza intitulată Subiectele și poetica șa-
manismului tuvin (1982), deținător al titlu-
lui „Comoara vie a șamanismului”, acordat
în anul 1993 de Fondul American de Stu -
diere a Șamanismului, condus de Michael
Harner, o somitate din domeniu, membru
al Academiei de Științe din New York, de -
corat, în 1991, de Președintele Federației
Ruse Boris Elțin, cu Ordinul Prieteniei Po -
poarelor, „pentru merite literare”, cetățean
de onoare al orașului Kîzîl, „Omul secolului”
în Republica Tuva, întemeietor al Centrului
pentru studierea șamanismului, ca și, tot în
capitala Kîzîl, al unui alt centru, medical de
această dată, destinat vindecării bolnavilor
prin practici șamanice. A activat ca profe-
sor, redactor, apoi mu zeo graf și șef de
secție la Muzeul Republican al ținutului
Tuva. Neobosit colecționar în beneficiul in-
sti tuției, a adunat obiecte de valoare, ce
constituie „fondul de aur” al acesteia, a scris
studii de specialitate și numeroase cărți,
între care monografii, a organizat expoziții

cu obiecte tradiționale de cult, a predat la
Universitatea din Berlin. 

Prin culegerea, publicarea și inter-
pretarea neobosită a folclorului șamanilor
tuvini, punctul de maxim profesionalism
al carierei sale, a realizat o operă de con-
servare inestimabilă. Vreme de peste cin-
cizeci de ani a cutreierat toate cotloanele
ținutului tuvin, pentru a colecționa com-
ponente ale ritului șamanic, de la costume
până la artefacte specifice, precum oglinzi,
tamburine, costume, pelerine de ritual,
ciocănele, sceptre, statuete, dar mai ales
pentru a strânge, adesea în taină, de tea -
ma represiunii, literatura perpetuată sau
creată de acești magicieni arhaici. E vorba
de cântările numite algîș-uri, intonate de
ei, drept invocație către spirite, în timpul
călătoriilor efectuate mental între lumi. M.
B. Kenin-Lopsan le relevă complexitatea,
bogăția sonoră și imagistică (simboluri,
aliterații, interjecții intraductibile etc.).
Grație demersului științific asumat cu de-
voțiune și statornicie, el a înfăptuit un act
cultural de prim ordin, devenind provi-
dențialul salvator al unui patrimoniu ame -
nințat, irecuperabil în caz de distrugere.
Deoarece ținutul Tuva devenise, din 11 oc-
tombrie 1944, parte a Uniunii Sovietice,
astfel de specialități și tradițiile aferente
lor nu erau bine văzute, ci aspru condam -
nate, în spiritul ideologiei comuniste. M. A.
Devlet consemnează faptul că în 1931
exis taseră 725 de șamani, pentru ca, trep-
tat, numărul lor să scadă dramatic, ceea
ce, în cuvintele autorului, schițează, fie și
sumar, „tabloul îngrozitor al represiunilor
din Tuva”, știut de el în detaliu. De aceea,
înfățișează în volumul menționat un caz
impresionant de abandon al practicilor
străvechi, în anul 1970 – un șaman își
dăru iește muzeului întreaga recuzită, apoi
se retrage, renunțând la vocația sa. 

O întâmplare de tinerețe vorbește de
la sine despre opoziția întâmpinată: încer-
când, la un moment dat, să se angajeze la
Institutul național de limbă, literatură și is-
torie al Republicii Tuva, unde socotea că-și
va putea valorifica la un nivel superior cer -
cetările, a fost respins de directorul ad-
junct, un marxist-leninist înfocat. 

Într-un târziu s-a statornicit într-o coli- 
bă de lemn din fața Muzeului. În modesta

lui reședință era zilnic vizitat de zeci de oa-
meni: șamani, budiști, pelerini, dar și pro-
fesori sau cercetători, precum și numeroși
artiști – scriitori, filosofi, pictori. Ajungeau
la el fără greș chiar și scrisorile adresate
simplu: „Muzeu. Coliba. Pentru Kenin-Lop-
san”. Pe toți, cel supranumit „cunoscătorul
sufletului tuvin” îi sfătuia cu înțelepciune.

În pofida tuturor obstacolelor și ideo -
logizării, Kenin-Lopsan era predestinat să
dezvăluie, prin pasiune și intelectualitate
modernă, rafinată, un întreg univers de
gândire și acțiune definitoriu pentru o so-
cietate, în speță cea tuvină. Să împărtă -
șească omenirii, vorbind din interior, în
calitate de avizat cunoscător, harul stră-
moșilor șamani (după cum afirmă chiar el,
„șaman adevărat este numai acela care
moștenește harul neamului”). Între aceș-
tia cunoscută și respectată i-a fost bunica,
Kuular Handîjap. Închisă în trei rânduri în
lagăr de puterea sovietică, pentru mulți
ani, în urma unor denunțuri neîntemeiate,
pentru închipuite delicte de activitate
contrarevoluționară, ea a murit la eliber-
are, pe drumul spre casă, fără a-și mai
vedea iurta din satul natal. Fiul i-a fost ex-
ecutat în urma acuzației de a fi spion
japonez. Deși nu cunoștea limbile celor-
lalți detinuți, se înțelegea cu toți, iar ei o
considerau clarvăzătoare, o zeiță-șaman
vizionară. Destinul aparte al savantului
etnograf este prefigurat de însuși numele
său, care ascunde un sens neobișnuit:
atunci când mama lui a rugat un lama ti-
betan, aflat în trecere prin Tuva, să dea un
nume copilului ce urma să se nască, el i-a
spus Kenin Lopsan, adică Prostul-Genial,
ceea ce reprezintă, s-o recunoaștem, o for-
mulă onomastică extrem de sugestivă,
plină de originalitate. În plus, o aluzie
poate involuntară (sau nu) la caracterul
paradoxal și totalizator, propriu practicii
șamanilor tuvini, acela de a acoperi deo -
potrivă binele și răul – practic, întreaga
sferă a vieții omenești, de la naștere până
la inevitabila despărțire de familie și
neam, însoțind ritualic clipele fericite ori
tragice, inerente condiției umane. 

Devo\iunea fa\[ de tradi\iile ancestrale
simonA-GrAziA dimA
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PROLOG

Ne vom lipsi, aproape două ore,
De bafta proștilor – și noi, și voi,
Dragi spectatori: în schimb vrem doar
Dreptate-autorului, iar nouă har.
Piesa se-ntâmplă-n Londra, căci se știe
Nu-i loc mai bun s-aducă veselie,
Mai prielnic pentru curve și madame,
Codoși, escroci și alte panarame,
Ce umplu scena cu mofturi și fițe,
Subiecte îndrăgite de penițe,
Dar, chiar de-i iritat, acest autor
Nu vrea să-l supere pe spectator,
Doar să-l îndrepte. Însă-n acest veac
Cresc numai vicii – și sunt fără leac.
Dar mai găsești câte-un remediu blând,
Ce-aduce și succes și bani oricând,
Autorul vrea un public sănătos,
Ce-un pic mustrat, să fie bucuros.
Să nu se teamă de interpretări
De cine-o fi, de-o fi, prin alte zări,
Ci-abrupt, direct, să vadă cum stă treaba,
Să știe toți că n-au venit degeaba;
Firești păcate-s arătate, dar
Cei implicați nu-și văd chipul, e clar.

ACTUL I
Scena 1

Casa lui Iubi și aleea alăturată.
Intră Moacă, cu o sabie, Subtilu cu o fiolă și Pușa

MOACĂ: Credeți-mă, o fac.
SUBTILU:  Pe dracu. Pârț!
PUȘA: Hei, domnilor! Voi ați înnebunit?
MOACĂ: Bă, te despoi…
SUBTILU:  De ce? Ca să mi-o sugi?
MOACĂ: Pungaș, escrocule! Hai, fără trucuri!
PUȘA: Sunteți nebuni? Hei! Șefu’, generale,
SUBTILU: Relax! Că îți lipesc mătăsurile
Cu apă tare dacă vii aproape.
PUȘA: V-aud vecinii! Vreți să vă trădați?
Sst! E cineva.
MOACĂ: Bă…
SUBTILU:  Am să-ți distrug
Tot ce-i pe tine dacă te apropii.

MOACĂ: Vestită javră, sclav fără obraz,
Ai îndrăzni?
SUBTILU:  Da, zău că da.
MOACĂ: De ce?
Știi cine-s eu, băi corcitură? Cine?
SUBTILU: Dacă nu știi nici tu, îți spun eu cine…
MOACĂ: Sst, mai încet, șnapanule.
SUBTILU:  Ai fost
Cândva, recent, un biet slujbaș cinstit,
Care-ngrijeai casa stăpânului.
Care-a plecat într-o va…
MOACĂ: Vorbești prea tare.
SUBTILU: Prin mine-ai devenit un căpitan...
MOACĂ: Prin tine, doctor javră?
SUBTILU:  Da. Așa
Țin minte, asta spun.
MOACĂ: De ce, mă rog,
M-ai acceptat? Sau eu pe tine? Domnu’,
Adu-ți aminte unde ne-am văzut
Întâi?
SUBTILU: N-aud prea bine.
MOACĂ: Asta cred.
Dar îți aduc aminte eu: eram
La „Coțofana hoață”, îți luai
O masă caldă de la bucătari,
Umblai ca tatăl foamei, vai de tine,
Zgârciob, cu nasul ascuțit și fața
Plină de pete și de viermi cerniți
Ca niște-alice trase-n poligon.
SUBTILU: Aș vrea să îți ridici vocea un pic.
MOACĂ: Când te-mbrăcai în tot soiul de zdrențe
Luate de cu noapte din gunoaie,
Târlici soioși și rupți, degerături,
Șapcă de-aba, hăinuță jerpelită,
Ce-abia-ți acoperea lipsa de cur…
SUBTILU: Deci?
MOACĂ: Când toată alchimia și algebra,
Cu minerale, vegetale și-animale,
Cu invocări, trișat și alte arte,
Nu te țineau în viață, cârpele
Ți-erau ca iasca, doar să le dai foc;
Te-am ajutat, cu credit pentru sticle,
Cărbuni, retorte, și-alte materiale,
Ți-am construit cuptor, atras clienți,
Și promovat magia neagră; plus,
Ți-am dat o casă-n care să lucrezi…
SUBTILU: Casa stăpânului?

Ben Jonson 
Alchimistul

traducere de luciA veronA
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MOACĂ: Unde de-atunci
Ai studiat înfloritoarea artă
A codoșlâcului
SUBTILU:  Da, -n casa lui.
Tu și guzganii o țineați, așa-i?
Să nu dispară. Știu, ești strângător,
Ții ușa la cămară încuiată.
Păstrezi și-o așchie, iar berea
De dar o vinzi țuicarilor, la fel
Cadoul de Crăciun; la joc de cărți
Câștigi, numai din fise, douăzeci
De mărci. Te lauzi, însă casa-i plină
De pânze de păianjen, de la moartea
Stăpânei tale și ruină-i tot.
MOACĂ: Vorbește mai încet, canalie.
SUBTILU: Ba nu, libarcă. Eu te fac bucăți.
Te-nvăț să te ferești să dai din nou
Frâu liber furiei, c-o fi taifun.
MOACĂ: Ce brav te face locul ăsta.
SUBTILU:  Nu,
Ci haina ta. Băi, te-am scos din rahat?
Erai sărac, pârlit, de nici o ființă
N-aveai în jur, decât păianjeni sau
Mai rău. Te-am scos dintre găleți și mături?
Te-am sublimat, te-am exaltat și te-am
Fixat în sfera cea mai pură-a stării
De grație? Te-am fasonat la spirit,
Esență? Păi, cu truda asta eu
De două ori aș fi putut găsi
Piatra filosofală. Nu tot eu
Te-am pus la punct cu moda și limbajul,
Să pari mai mult decât un oarecare?
Să știi să juri, și cât si când să-njuri,
Și reguli să trișezi la curse, cărți,
La zaruri, lupte de cocoși și alte
Licori și poțiuni galante. Nu
Te-am pus al doilea după mine însumi
În minunata-mi artă? Și așa
Îmi zici mersi, printr-o revoltă, vrei
Deja să zbori, s-ajungi pe culmi?
Ia cară-te!
PUȘA:  Ce-i asta, domnilor?
Vreți să distrugeți tot?
SUBTILU:  N-aveai nici nume, slugă…
PUȘA: Vă nimiciți! Ce e? Război civil?
SUBTILU: Nu te-ar ști nimeni, doar equi clibanum,
Căldura bălegarului din beci,
Sau vreun birt întunecos. Pierdut
Ai fi, afară de spălătorese
Și de crâșmari, de n-aș fi eu aici.
PUȘA: Știi cine te aude, Suverane?
MOACĂ: Băiete…
PUȘA: Nu, generale, te credeam civil…
MOACĂ: M-aduci la disperare de cât țipi.
SUBTILU: Nu-mi pasă, poți să te și spânzuri.
MOACĂ:   Tu să Te spânzuri, cărbunarule, și toate
Sculele tale-am să le-arăt în public
Că prea m-ai enervat. Am să…
PUȘA: (Of, asta va da totul peste cap.)
MOACĂ: Da, porcule, te dau eu în vileag
Și toate trucurile tale – cum trișezi

Cu un cărbune găurit, cu praf
Și resturi, și cum cați lucruri pierdute
Cu foarfeca și sita, faci desene
În casele din zodiac, ghicești
În umbre și oglinzi – am să scriu tot
Cu roșu, să se vadă mutra ta 
Mai hâdă c-a lui Gamaliel brigandul.
PUȘA: Voi ați înnebunit? Hai, domnilor,
Veniți-vă în fire!
MOACĂ: Eu voi scoate
O carte cu povestea vieții tale
De impostor, va fi o-adevărată
Piatra filosofală pentru-editor.
SUBTILU: Piei, țal nemernic!
MOACĂ: Ieși, scârnă de câine,
Lături de pușcărie…
PUȘA:  Voi chiar vreți
Să vă distrugeți, domnilor?
MOACĂ: Încă borăști
Că ai halit prea lacom de la prinși.
SUBTILU: Trișor!
MOACĂ: Deșănțat!
SUBTILU: Văcar!
MOACĂ: Panglicar!
SUBTILU: Hoț!
MOACĂ: Farmazon!
PUȘA: Ah, vai de capul meu!
Suntem distruși! Pierduți! Nu vă gândiți
La reputație? Unde vi-e capul?
O Doamne! Voi nu vă gândiți la mine,
La binele comun…
MOACĂ: Piei, târfă. Te denunț, șnapane,
În baza legii care interzice
Vrăjitoria, a lui Henric Opt:
La ștreang chiar, că speli aur, ai s-ajungi.
PUȘA: Pune-ți în cap scufia de nebun,

(Ia sabia de la Moacă și sparge paharul lui Subtilu.)

Iar tu, cu apa tare, domnu’, gata.
La dracu, împuțiți abominabili,
Nu mai lătrați, ci împăcați-vă,
De nu, pe sfântul soare, vă tai gâtul.
Nu vreau s-ajung la pușcărie, fiindcă
V-am fost complice. Voi ați escrocat
O lume-ntreagă împreună, iar
Acum, s-o spunem drept că o cotiți
Cu grație și vă-nșelați pe voi chiar?
(lui Moacă)
Tu îl acuzi pe el? Și invoci legea?
Dar cine te va crede? Fiu de târfă,
Un învârtit, căpitan apocrif,
Pe care nici un puritan din Blackfriars
Nu-l crede nici de-un fulg ! 
(către Subtilu) Cât despre tine,
Îi cauți pricină, -l insulți? Te lauzi,
Pretinzi că ai fi primul la-mpărțeală?
Vrei să fii șef? De parcă numai tu
Ești bun la șmecherii? Păi toată treaba
N-a început egal? Cu trei părtași?
Cu totul în comun? Și fără șefi?
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Lua-v-ar dracu, javre pe vecie,
Hai, mergeți împreună la vânat,
Vorbiți amabil și din suflet și
Cu drag, cum se cuvine, să nu pierdeți
Începerea sezonului. De nu,
Mă jur, devin și eu scizionistă,
Iau partea mea și plec.
MOACĂ: Îi vina lui,
Tot timpul mormăie, cică-i e greu,
Și că pe el ar fi mereu întreaga
Povară.
SUBTILU: Păi așa și e.
PUȘA: Ce spui?
Adică noi nu suntem buni în roluri?
SUBTILU: Ba da, numai că ele nu-s egale.
PUȘA: Păi dacă azi ai rol mai lung, eu sper
Că mâine compensează ale noastre.
SUBTILU: Mda, poate.
PUȘA:  Poate? Ai cârtit cumva?
Zi da, așa să fie. Să mor eu!
Ajută-mă să-l gâtui. (Îl apucă pe Subtilu de gât.)
SUBTILU: Pușa, doamnă Pușa,
O, Doamne, fac orice. Ce vrei să spui?
PUȘA: De fermentație, cibație?
SUBTILU: Nu eu, pe ceruri…
PUȘA: Soarele tău și Luna … (către Moacă) Ajută-mă.
SUBTILU: S-ajung mai bine-n ștreang? Mă conformez.
PUȘA: Da, domnu’? Fă-o repede și jură.
SUBTILU: Ce tre’ să jur?
PUȘA: Că încetezi disputa.
Și vei munci cu drag la fel ca noi.
SUBTILU: Să nu mai suflu de-am vrut altceva.
Vorbeam așa, am vrut doar să-i dau pinteni.
PUȘA: N-avem nevoie, sper, de pinteni. Da?
MOACĂ: Vedem chiar azi cine-i mai bun.
SUBTILU: De-acord.
PUȘA: Da, conlucrați amical.
SUBTILU: Zău, nodul
Se va-ntări, acum, după scandal.
PUȘA: De ce așa, dragi maimuțoi! Chiar să
Ne facem noi, cu-asemenea prostii,
De râsul gloatei de vecini soioși
Și sobri, puritani (ce n-au zâmbit
De când e regele-ntronat)? Mișeii
Ar da orice ca să mă vadă dusă
Ca târfă, sau pe voi puși în butuci,
Și-urechile tăiate. Împăcați-vă,
Și astfel gâdele va defila
În straiul vechi de catifea și-eșarfe
Pătate (o, nobil suveran și generale)
Fără ca înălțimea sa să aibă
Vreo nouă jartieră.
SUBTILU: Pușa regală!
Vorbești precum Claridiana cea vitează!
MOACĂ: De asta tu vei sta în capul mesei
La cină și nu-ți vom mai spune Pușa
Comună, nu, ci Pușa Proprie,
Sau Pușa Singulară. Cel ce trage
Paiul mai lung, la noapte, va avea
O Pușă-a lui Particulară.
SUBTILU: Ce-i asta? Sună cineva. Tu, Pușa,

Mergi la fereastră. Doamne, să nu fie
Stăpânul casei să ne deranjeze.
MOACĂ: O, nici o teamă. Pînă când mai moare
Săptămânal câte-un bolnav de ciumă,
Nici gând să se apropie de Londra.
Plus că mai are treabă cu hameiul,
Așa mi-a scris. Iar dacă ar veni,
M-ar anunța ca să aerisesc,
Deci ai avea tot timpul să te cari.
Ne despărțim pe cinșpe zile, ce-are?
SUBTILU: Cine e, Pușa?
PUȘA: Un june distins.
MOACĂ: O, e copistul avocatului,
l-am întâlnit aseară la „Stiletul”,
În Holborn. Ți-am mai spus, îi arde doar
De joc de cărți, de curse, să câștige.
PUȘA: Dă-i drumul.
SUBTILU:Stai! Cine-l face?
FACE: Păi tu.
Dar pune-ți roba. Eu dau de el când ies.
PUȘA: Și ce fac eu?
MOACĂ: Pleacă, să nu te vadă. (Pușa iese)
Să îi pari rezervat.
SUBTILU:  Ajunge! (iese)
MOACĂ: Domnul Cu tine. Spune-i că am fost aici,
Te rog. Îl cheamă Fercheș. Mai stăteam
Cu drag, dar…

Scena 2

FERCHEȘ: (din culise) Aici sunt, căpitane.
MOACĂ: Cine-i? Cred,
Doctore, că a venit. (intră Fercheș)
O, Doamne,
Ah, domnule, tocmai plecam.
FERCHEȘ:  Ah, zău,
Regret, căpitane.
MOACĂ:  Dar m-am gândit
Să te întâmpin totuși.
FERCHEȘ:  A, mă bucur.
Aveam de scris vreo două terfeloage
Și ceasul l-am împrumutat cuiva,
Că-i invitat diseară la șerif 12 :
Deci am rămas fără ceas.
(intră Subtilu, în robă)
Magicianul?
MOACĂ: Da, e sfinția sa.
FERCHEȘ:  E doctor?
MOACĂ: Da.
FERCHEȘ: Și-ai discutat cu el?
MOACĂ: Mda.
FERCHEȘ:  Și? Ce zice?
MOACĂ: E de-o prudență în privința asta,
Zău, nu știu ce să spun…
FERCHEȘ:  Ah, căpitane.
MOACĂ: Ar fi mai bine să renunți, aș zice.
FERCHEȘ: Nu, chiar mă superi. Cum poți spune asta?
Te-asigur, n-am să fiu ingrat cu tine.

���



www.revistaneuma.ro
Istorie

Nr. 9-10 (59-60) � 2022
73

Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la moartea lui
Take Ionescu, important politician român, ministru al
instrucțiunii publice și cultelor (1891-1898), ministru de

finanțe (1904-1907), ministru de externe (1912-1914) și, în cele
din urmă, președinte al Consiliului de Miniștri (1921-1922). S-a
făcut remarcat prin calitățile sale oratorice, fiind considerat cel
mai bun vorbitor din Parlamentul României din istorie. Take
Ionescu a fost un susținător al intrării României în Primul Război
Mondial, de partea Antantei. De activitatea sa ca ministru de ex-
terne se leagă semnarea Păcii de la București din 1913, la sfârși-
tul celui de-al Doilea Război Balcanic, precum și punerea
bazelor Micii Înțelegeri în 1921. A sprijinit activ lupta pentru uni-
tatea națională a românilor din afara granițelor, fiind unul dintre
realizatorii Marii Uniri din 1918.

Take Ionescu era ploieștean și avea o casă de vacanță
aproape de mănăstire, Vila Negoiu. A sprijinit începuturile turis-
mului de pe Valea Prahovei, Sinaia fiind prima stațiune balneo-
climaterică din Regatul României. Împreună cu starețul Arhim.
Nifon al Mănăstirii Sinaia a fondat Societatea Carpatină, în 1893,
cu starețul ca președinte, construind primele elemente de infra-
structură turistică ale zonei: cabane, trasee turistice, amenajarea
Peșterii Ialomicioara, pavilioane și case de adăpost. Un traseu
montan îi poartă și astăzi numele.

S-a stins din viață la 21 iunie 1922, la Roma, după o hemor-
agie cauzată de perforația aortei, produsă de o infecție bacteri-
ană căpătată după consumarea unor stridii infestate. În acord cu
voința sa, este înmormântat la Mănăstirea Sinaia, în curtea
veche, pe latura de nord, lângă paraclis, într-un frumos cavou cu

formă de capelă cu turn, la trecerea spre cimitirul mănăstirii.
Dacă în primii ani după moarte parastasele săvârșite în cinstea sa
adunau la mormântul lui mii de oameni, după venirea comunis-
mului la putere noul regim a redus la tăcere tot ceea ce privea re-
galitatea în România, și, implicit, pe oamenii politici ai vremii
aceleia.  Care chiar au făcut această țară...

La 1 iulie 1922 coșciugul lui Take Ionescu a fost depus provi-
zoriu în Paraclisul „Schimbarea la față” al Mănăstirii Sinaia. Dom-
nul Dumitru Plesnilă, ministru plenipotentiar la Roma și prietenul
credincios de 26 de ani al marelui om de stat, povestește într-un
articol despre ,,Înmormântarea definitivă a rămășiților lui Take
Ionescu – impresionanta ceremonie de la Sinaia”, dintr-un ziar al
vremii, că la 23 iunie 1922, la Roma, trupul îmbălsămat al aces-
tuia a fost așezat în trei sicrie: „unul căptușit cu mătase, așezat în
al doilea de plumb, ermetizat și definitiv închis, așezat în al
treilea, de stejar, cu capac prins în șuruburi”. Sicriul de plumb
avea prevăzută o mică fereastră prin care, după 4 ani, ridicând
capacul de stejar, domnul Plesnilă și-a privit pentru ultima dată
prietenul, constatând că figura acestuia era neschimbată, doar
părul și mustața erau complet albe. După un sfert de oră, sicriul
avea să fie așezat, pentru totdeauna în cavoul de granit, sub ca-
pacul greu de o mie trei sute de kilograme. 

În acest studiu voi scoate la iveală, în premieră, tot ceea ce
se păstrează în Arhivele Mănăstirii Sinaia despre așezarea
rămășițelor pământești ale marelui politician aici.

Informații din 1922

Soția lui Take Ionescu, Alexandrina Ecaterina Woroniecki, care
era mai tânără decât el cu 33 de ani și i-a supraviețuit 53 de ani,
scria în ultimul an al vieții ei, în 1975, în revista ,,Magazin Istoric”,
că în 1922 dorea să cumpere în spatele Mănăstirii Sinaia ,,câțiva
metri de pământ pentru a ridica un mic mausoleu unde să se
odihnească Take Ionescu, chiar acolo, spre porțile Transilvaniei.
Atunci guvernul mi-a oferit două chilii în incinta mănăstirii vechi,
unde eu am construit mormântul actual al lui Take Ionescu. În
semn de omagiu, marele om politic grec Elefterius Venizelos (...)
a ținut ca monumentul funerar să fie făcut cu marmură trimisă
din Grecia. Până la finisarea lucrării, trupul neînsuflețit al soțului
meu a fost depus în paraclisul mănăstirii. Mormântul său a de-
venit la scurt timp loc de pelerinaj și nu o dată acolo găsesc flori
proaspete.”

Primele informații pe această temă apar în arhiva mănăstirii
la începutul lunii iulie a anului 1922, în Dosarul LXVII-145/1922-
51, f. 57-58v, în care starețul Mănăstirii Sinaia, Arhim. Dionisie
Simionescu, îi scrie Înalt Preasfințitului Mitropolit Primat Miron
Cristea despre venirea la mănăstire a văduvei lui Take Ionescu,
însoțită de un arhitect. Aceștia doreau să amplaseze în curtea
mănăstirii (probabil cea nouă) un ,,coștiug de marmură” în care
să fie pus cel de lemn. Doar că doreau ca acest mormânt de mar-
mură să fie ridicat din pământ și amplasat pe direcția Nord-Sud

Cavoul lui Take Ionescu de la M[n[stirea Sinaia
Protos. dr. miHAil HArbuzAru



www.revistaneuma.ro
Istorie 74

Nr. 9-10 (59-60) � 2022

(cu capul spre nord), pentru a fi vizibil de la intrarea în mănăstire,
care se află pe latura de sud a incintei noi. Starețul se adresează
Mitropolitului Primat să se opună acestei dorințe, deoarece
ortodocșii își așază morții cu fața la răsărit. Văduva îi ceruse
starețului adresa Mitropolitului de la București, pentru a obține
aprobarea de a așeza pe răposatul ,,ca la nimenea în lumea
creștinească”. Starețul amintește de spusele Regelui Ferdinand
care, față de întregul personal al mănăstirii, a declarat că se va
face doar ,,un mormânt cum sunt toate, din piatră și cu o cruce,
simplu de tot”. Starețul își exprimă nădejdea și în intervenția Efo-
rilor (pe vremea aceea Mănăstirea era supusă Eforiei Spitalelor
Civile), descendenți ai ctitorilor, în opoziția Comisiei Monu-
mentelor Istorice, precum și în sprijinul guvernului, zicând că ,,aici
se ține Consiliul de Miniștri în fiecare miercuri”, dar se înșela amar-
nic...

În 22 iulie 1922 starețul Dionisie adresează o lungă
scrisoare Eforiei: ,,După cum vă este cunoscut, conform ultimei
dorințe a defunctului bărbat de stat Take Ionescu, cei în drept au
aprobat ca rămășițele pământești ale decedatului defunct să fie
înmormântate în partea dreaptă a bisericei celei mici din cetate.
În mod provizoriu sicriul a fost așezat într-un mormânt zidit în
paraclisul M-rei (...)”. El înștiința Eforia că văduva s-a sfătuit cu
arhitecții Henri Suskin (care proiectase casa de la Sinaia a lui Take
Ionescu) și Petre Antonescu (cel mai important arhitect român al
timpului, cel care în Sinaia a realizat Cazinoul și Hotelul Palace),
pentru a ridica un mausoleu ,,cât se poate de artistic și grandios”
și a cerut modele din Italia și din Franța ,,de la mousoleiurile cele
mai celebre din occident, lucrate în stil Romano-Bizantin”. Însă,
la sfatul arhitectului Petre Antonescu, s-a renunțat la această idee,
rămânând ca defunctul să fie înmormântat în paraclis, doar că
doreau să spargă zidul acestuia! Firește că starețul își exprima
opoziția și dorea sprijinul Eforiei, spunând că doar ctitorii bisericii
pot fi înmormântați în ea. Ca răspuns, Eforia comunică, în 5 au-
gust, că înhumarea definitivă a defunctului se va face în groapa
care s-a început (probabil în paraclis) și că fără aprobarea scrisă a
Eforiei nu se permite nici un fel de lucrare, mai ales că Mănăstirea
Sinaia este monument istoric.

În 9 octombrie Mitropolitul Primat Miron Cristea îi răspunde
starețului la scrisoarea din 21 iulie, spunând că Take Ionescu
poate fi considerat un ctitor al Țării, de aceea aprobă așezarea lui
în paraclis sau în bisericuță, sub o lespede de piatră, în forma
,,pietrilor istorice din vechile noastre bisericuțe”. Opinează că e
prea mic spațiul în curte pentru un mausoleu, dar decizia este a
Comisiei Monumentelor Istorice.

În 10 octombrie 1922 Starețul îi scrie Ministrului Cultelor că
rămășițele pământești ale lui Take Ionescu sunt așezate în mod
provizoriu în paraclis.

1923
Din anul 1923 Arhiva Mănăstirii Sinaia păstrează doar hârtia

prin care Eforia îl înștiința pe stareț de Jurnalul Consiliului de
Miniștri referitor la construirea capelei mortuare a lui Take
Ionescu, anexat în copie. Consiliul Miniștrilor din ședința de la 25
iulie 1923, luând în deliberare referatul d-lui George G. Mârzescu,
Ministrul Sănătății Publice, Muncii și Ocrotirii Sociale, nr.
6391/1923, decide ca rămășițele pământești ale lui Take Ionescu
să fie îngropate la Mănăstirea Sinaia. ,,D-na Adina Take Ionescu,
conform dorinței sale, va face să se amenajeze și să se constru-
iască, pe cheltuiala D-sale și în conformitate cu planurile D-lui
Arhitect P. Antonescu, în chiliile Mănăstirei Sinaia, în continuarea
actualului paraclis, pe o porțiune de 13 metri, o capelă funerară

destinată a adăposti exclusiv rămășițele pământești ale defunc-
tului, rezervându-i-se dreptul de a supraveghea și îngriji în-
treținerea capelei pe cheltuiala D-sale”. Dispozițiile Jurnalului vor
fi aduse la îndeplinire de Ministrul Sănătății Publice, Muncii și
Ocrotirii Sociale. Semnează prim-ministrul Ion Brătianu și încă 7
miniștri.

1924
Văduva lui Take Ionescu îi scrisese starețului, dar din păcate

nu se păstrează decât răspunsul acestuia, din 12 mai 1924, prin
care îi transmitea că nu el poate lua decizii cu privire la mănă-
stire, mai ales la clădiri, ci Eforia Spitalelor Civile este cea care
poate face aceasta, atașând și ordinele Eforiei și ale Consiliului de
Miniștri din 1823 care arată că Eforia e cea în drept. Doamna
ceruse să se facă modificări la cavou în afara planului aprobat.

În 30 august 1924 Starețul Dionisie Simionescu comunică
Eforiei Spitalelor Civile că: ,,(…) Doamna Adina Tache Ionescu, în
urma aprobărei Domniilor Voastre și al Jurnalului Onor. Consiliu
de Miniștri cu no. 1782/923, ce mi l-ați trimis în copie, a început
încă din vara anului trecut și continuă să amenajeze un cavou
pentru rămășițele defunctului ei soț, pe locul fixat de Domniile
voastre, adică în chiliile în continuarea paraclisului acestei Sf.
Monastiri.” Starețul spune că nu i s-a trimis vreun plan al lucrărilor
și înștiințează Eforia că doamna Ionescu a dispus spargerea zidu-
lui cetății vechi, prin realizarea unei ferestre și a unei uși spre ceea
ce era pe atunci strada Carmen Silva (aleea care trece prin spatele
mănăstirii, spre Castelul Peleș). De asemenea, a fost dărâmată o
parte din învelitoarea chiliilor pentru a se construi un turn.
Starețul spune că Eforia i-a comunicat telefonic în luna mai că nu
este de acord cu aceste modificări și solicită de la aceasta un
răspuns în scris și un plan al lucrărilor.

Prin adresa din 23 octombrie 1924 către Mănăstirea Sinaia,
Eforia aprobă planurile arhitectului Petre Antonescu pentru mo -
dificarea cavoului.
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După 1924
Până în 1930 corespondența mănăstirii nu mai pomenește

nimic despre această chestiune. Abia în 20 martie 1930 noul
stareț, Arhim. Serafim Georgescu, făcând o dare de seamă ,,de
activitatea Sf. M-ri Sinaia de la 1920-1930”, scrie că ,,mulțime de
vizitatori”, intră la biserica veche, la paraclis și la ,,mormântul lui
Take Ionescu, marele bărbat de stat”. În iunie 1933 mormântul lui
Take Ionescu era inclus în programul de pelerinaj al Societății
,,Mărășești”, alături de cimitirul eroilor din localitate și de sanato-
riul militar. Deci lucrările la cavou au fost finalizate cândva, înainte
de 1930. Când anume, aflăm din știrile vremii: ,,Înmormântarea
definitivă a rămășiților lui Take Ionescu – Impresionanta cere-
monie de la Sinaia”: Cosciugul lui Take Ionescu a fost pus provi-
zoriu la 1 iulie 1922 într-o boltă zidită din Paraclis. În iunie 1926
mai rămăseseră de realizat picturile, dar dna Ionescu a hotărât
mutarea sicriului în cavou.

La realizarea cavoului de la Mănăstirea Sinaia au colaborat cei
mai buni dintre cei mai buni ai timpului: arhitect a fost Petre An-
tonescu, pietrăria a fost realizată de Emil W. Becker iar cele două pic-
turi – Maica Domnului Orantă și Sf. Mc. Dimitrie, de Costin Petrescu.

În prima cameră a cavoului sunt fixate în piatră fragmente din
cele mai înflăcărate discursuri ale lui Take Ionescu. Redăm frag-
mentar:

,,Dacă n-aş simti că sunt chemat să îndeplinesc o misiune şi că
pentru ceasul actual sunt în stare s-o îndeplinesc, ce-aş căuta în
aceste lupte, în aceste sfâșieri?…Să nu credeți când vă spunem
noi luptătorii că nu ne ating injuriile, că nu ne supără nedreptățile
calomniilor, nu! Aceasta e doar masca indiferenței pe care o
punem pe o inimă care sângerează, căci este omenească… Ce
are a face omul dacă reuşeşte cauza? Piară instrumentul, dar îm-
plinească-se misiunea!” (1918).

,,Dacă ar fi să pierim în acest război, încă aş zice: Este opera
cea mai mare pe care a făcut-o neamul românesc şi sunt fericit să
trăiesc în generația care a făcut-o” (Iași 1912).

,,Nu este om întreg care a devenit om întreg fără să fi suferit
în viața lui. Nu este un suflet mare, care a ieșit mare, altfel decât
din chinuri repetate… Nu este existență mai searbădă decât a
acelora care nu au trecut peste nici o piedică în viața

lor, care n-au avut nici o jertfă de îndeplinit” (Ploieşti, 3 mai
1915).

,,Indivizii ca şi popoarele, plătesc toate păcatele săvârșite con-
tra moralei. Pentru unii, pedeapsa vine imediat, pentru alţii
pedeapsa aşteaptă, căci nu ar fi ordine în univers, nu ar merita să
trăim, dacă nu avem convingerea că este o lege morală deasupra
tuturor” (Camera Deputaţilor, 15 decembrie 1915).

,,Pe noi ne-a ursit soarta să îndeplinim fapta cea mare. Noi
vom fi sau groparii muncii de veacuri sau zămislitorii unei vieti
aşa de frumoase încât vedenia ei mă smereşte… Existenţa noas-
tră nu este bazată nici pe o dinastie care a strâns în jurul ei diferite
provincii, nici pe o necesitate geografică. Existenţa noastră nu are
alt temei decât suveranitatea naţională ieşită din unitatea naţio -
nală, din omogenitatea noastră etnică, din unitatea noastră su-
fletească” (Adunarea Deputaţilor, 17 decembrie 1915).

,,Mai bine moartea câtorva dintr-o generaţie, decât moartea
sufletească pentru toate generaţiile” (Bucureşti, 1915).

,,Generaţia aceasta nu are numai sarcina vitejiei, de a smulge
cu sabia hotarele naturale; are şi sarcina cuminţeniei, de a se
transforma pe ea însăşi, ca să iasă nu numai o Românie geo -
grafică ci să iasă şi o altă Românie sufletească. Nu este destul să
fie numai în statistici cauza naţională, ci trebuie să fie şi în suflete”
(1915).

,,Cred în victoria noastră, cum cred în lumina soarelui” (Iaşi,
decembrie 1916).

Cu prilejul comemorării a 100 de ani de la moartea lui Take
Ionescu, pe 21 iunie 2022, obștea Mănăstirii Sinaia, în frunte cu
PCuv. Părinte Arhim. Macarie Bogus, a săvârșit slujba parastasu-
lui marelui patriot, fiind de față și mulți admiratori ai celui care a
fost supranumit ,,Tăchiță Gură de Aur”.

���
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Intertextualismul câștigă teren în li -
teratura contemporană, permițând
atât autorului, cât și personajelor să

împrumute din recuzita altor personaje nu
numai fapte de limbaj, ci și de gândire și  de
acțiune.

Subintitulată comedie în 18 scene, piesa
lui Horia Gârbea, Ultima iubire a lui Caesar,
se înscrie în rândul creațiilor care valorifică
tehnica intertextualismului, aspect remar-
cat și de Mircea Ghițulescu din care citez:
Horia Gârbea scrie ceva foarte ingenios care
ţine deopotrivă de dramaturgie şi de liter-
atura comparată.       

Despre Horia Gârbea sunt multe de
spus, în sensul aplombului cu care se mișcă
în cultura noastră și spun cultură, inclu zând
nu numai ceea ce ține de literatură, iar aici
includ, evident, dramaturgia, proza, poezia,
critica și eseul, dar și zona de animator ori
chiar de sfătuitor al mai tinerilor scriitori,
organizând lansări de carte, întâlniri de ce-
naclu, până la urmă, citându-l pe Antoine
de Saint Exupery, Horia Gârbea are vocația
prieteniei: „Devii răspunzător de-a pururi
pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu eşti răspun-
zător de floarea ta”.

Dar să revin la piesa subintitulată co me-
 die, deși umorul nu este nicidecum unul
bonom, are mai mult decât sarcasmul cara-
gialian, are tușa grotescului, căci viața se
consumă  pe scenă, în cușete,  și în afară   ca
”o piesă”,  după cum ne încredințează un
personaj, iar actanții, ca să fie și mai credi-
bili sunt, cu o singură excepție, de meserie,
actori. 

Până la urmă nici eroina exceptată, ”ci -
vica”, nu scapă de atracția fatală a teatrului.

Premiată la Concursul de comedie româ -
nească, organizat de Teatrul de Comedie,
în anul 2019, Ultima iubire a lui Caesar, s-a
bucurat și de aprecierea altui juriu de spe-
cialitate, căci  Sinopsisul și primele scene
ale piesei au fost nominalizate și au intrat în
selecția finală de cinci texte la Concursul de
dramaturgie din cadrul Festivalului Dra-
maturgiei Românești organizat de Teatrul
Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, în
anul 2017, concurs din care autorul s-a re-
tras,devenind, între timp, Director de tea -
tru.

Horia Gârbea inserează o succintă pre -
zentare a statutului celor cinci perso naje,
patru actori și o ”civilă”, care formează un

”pentagon amoros”, ceea ce ne propune
dramaturgul întărește convingerea că Tea -
trul trecut în viață îi păcălește și își arată
modul magic de a fi mai adevărat decât
exis tența reală.

Traducerea fragmentelor din teatrul
clasic îi aparține aceluiași Horia Gârbea.

Înainte de primele replici facem cunoș -
tință cu Persoanele, după cum la spune
Horia, care sunt: Alma, ALexandru zis și
Alex, Ana-Alinuța, Iuliu și Andrei, toți
se-nvârt în jurul a treizeci de ani, cu câțiva
în plus sau în minus, numai Iuliu, care este
și profesor, a ajuns la șaizeci și unu de ani,
însă fără să-i arate și care și-a studiat
(poate) timbrul vocal, ajungând să vor-
bească și în cotidian pe un ton de trage-
dian, asumându-și, probabil, identitățile
jucate în diferite roluri ale teatrului clasic,
mai ales pe cel al lui Caesar, de unde și titlul
piesei.

Acțiunea, ne spune Horia Gârbea ,”se
petrece în  zilele noastre”, cum altfel?

Ce se întâmplă, de fapt? 
Ce provoacă râsul în primele scene ale

piesei?
Evenimentele se reduc la un du-te-vino

amoros, Alma o fi ea actriță celebră în rolul
Cleopatrei, dar cine i-a dat primele lecții?
Cine i-a fost Magistrul? Nimeni altul decât
Iuliu, care  l-a jucat pe Caesar și, cum fără
ingredientul numit dragoste, rolul nu iese
perfect,  Alma  devine amanta lui Iuliu, cam
petrecut, totuși, față de tânăra actriță.

Dar nimic nu rămâne etern, apare în
scenă Alex, care-l interpretează pe Marc
Antonius, apoi joacă și în Antoniu și Cleopa-
tra, iar Alma-Cleopatra nu rămâne indifer-
entă față de noul partener,  bărbat ”atletic
și ușor arogant”, dar mai presusu de orice,
bărbat  la treizeci și doi- treizeci și patru de
ani.

Scena 0 începe cu Iuliu interpretându-
l pe Caesar, într-un monolog despre des-
tinul unui adevărat erou: ”Doar lașii mor de
multe ori, cei bravi/ Simt doar odată gustul
morții. Eu / Din câte lucruri stranii-am po -
me nit/ Găsesc cea mai ciudată frica morții,/
Acel sfârșit prin care trecem toți./  Când ea
va fi să vină, va veni.”

Prima didascalie amplă surprinde,  pe
de o parte, aplauzele publicului, la ieșirea
din scenă a lui Iuliu,  pe de altă parte,  apa -
riția Almei în cușetă , cu gesturi tandre, ma-

ternale aproape, cum ar fi faptul că îi aduce
amantului cafeaua și papucii.

Cuvântul care încheie didascalia, după
primul monolog și care, pe parcusrul lec-
turii textului, apare mereu în indicațiile re-
gizorale  este ”Întuneric”, termen ce poate
fi extrapolat dincolo de sensul său denota-
tiv, aș că ne putem gândi și la alte forme de
întuneric, nu numai la cel exterior.

În scena 1 este surprinsă o dicuție între
amanți: Alma-Alex, într-un décor optimizat
de șampanie și trandafiri.

Dialogul celor doi devine relevant pen-
tru dominanta lor de caracter: Alma, fri volă,
bună de încercat mai multe paturi, de care
Alex nu e străin, el, invidios pe Andrei, un
actor  mai tânăr, dar dornic de parve nire.

Interesant că acest dialog și multe al-
tele din piesă conțin fragmente din rolurile
pe care actorii le-au interpretat, se șterge
orice graniță între  limbajul uzual și cel
asumat drept consecință a unui rol, patru
personaje cu profesia de actor confundă
sau își construiesc existența ca pe un teatru
continuu.

E un tur  de  forță prin replici,  gesturi
tea  trale,  recuzită chiar, nu doar când per-
sonajele  se află pe scenă, ci  și în camera
lor sau în pauzele petrecute prin alte încă -
peri.

Alex are  o nevastă ingenuă, la început,
cotropită de ”dosare”, o economistă  care
mai lucrează și acasă pentru firmă, dar asta
nu pare să-I scadă vigilența cu privire la
soțul ei, cel care aduce teatrul acasă, nu
neapărat prin roluri și decoruri, ci și prin du-
plicitatea lui în căsnicie.

Când amanta Alma îl înțeapă cu privire
la Ana, soția lui, schimbul de replici dintre
cei doi e plin de o comicăria ce stârnește
un râs amar cititorului, căci seamănă izbitor
cu  scene din viața de toate zilele, când e
vorba de triunghiul amoros:”-  ALMA: Ana!
Ce simplu și decent. Ca o ie alb cu negru.
Ce face Ana, Manolică? /ALEX: Se zidește
singură între dosare.”

Alex mai are niște reminiscențe de
conștiință, nu a uitat cu totul când trăia de
pe urma ”dosarelor” Anei, nebăgat în
seamă de nimeni.

M[§tile de sub m[§ti
GelA eneA
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Gârbea are, neîndoielnic, stofă de dramaturg,
ducând mai departe stilul unor Ionesco,

Arrabal, Sorescu sau Vișniec într-un textualism
à outrance, nepracticat de nimeni la o asemenea
scară. (...) Horia Gârbea are, evident, un puternic
sim al scenei și al replicii. Manifestele lui în
favoarea teatrului sunt interesante și ca idei, și ca
expresie a unei pasiuni. (...) Anumite teme recu-
rente arată organicitatea viziunii dramaturgice.
Horia Gârbea este, alături de Vișniec, dramaturgul
cel mai înzestrat al genera iei ’80.
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Aflăm că, ofuscata, Alma nu e o an-
gelică, a fost plimbată de Maestrul Iuliu
prin orașe occidentale, în timp ce Alex nu
uită că, în timpul acela: ”Mâncam parizer și
beam apă de la robinet și bere la plastic.”

”Civica ” Ana vine din întâmpalre să-și
caute soțul la teatru, deși ea nu apărea nici
la premiere. 

Ea trece drept ”o nimfă”, pentru Andrei,
care o zăpăcește cu tot felul de replici în-
vățate , când interpretează roluri: ”N-am
cerșit /Nici de la prieteni, nici de la duș-
mani./  Și limba n-a știut cuvinte dulci. Dar
frumusețea ta, acum, îmi duce/ Sufletul la
cerșit, limba la vorbă.”

Într-o altă scenă, soții Alex și Ana își
vorbesc cu subînțelesuri, soțul fiind prins
cu garda jos și încercând un sărut lipsit,
evident, de pasiune.

În arhitectura piesei este și o scenă
mută, cea de la coafor, când Ana o studi-
ază de sub cască pe Alma, despre care știe
ce relații are cu soțul ei.

Piesa continuă cu o altă încrengătură
amoroasă,  Andrei-Alma. Nici de data asta
nu lipsește din decor șampania.

Într-o întâlnire accidentală cu Iuliu,
Ana, ”civila” lui Alex intră și ea în lumea
teatrului, prin intermediul magistrului,
care o crede  venită la casting.

La afirmația ei că nu are talent, pri -
mește replica lui Iuliu: ” Lasă, că-l înveți.
Veniți la țâța-mi de femeie / Și sugeți fiere,
servitori ai crimei! ”

În scena  cu numărul zece,  didascalia
conține elemente  nonverbale, pentru că
această scenă este” pantomimă, pe mu -
zică” și se bazează pe masca uzată a
geloziei conjugale.

Acțiunea este susținută prin aceste di-
aloguri savuroase, cu învinuiri îmbrăcate
în replici din piesele clasice, dar cu per-
sonaje desprinse din tabloul societății
contemporane, la un moment dat chiar se
face aluzie că fără partid și sprijin politic,
nu faci carieră.

Finalul are ceva din tragedia antică.
Gelozia devine imboldul crimei lui

Caesar , care scapă astfel de Andrei, însă
sfârșește  și el în duba poliției.

Nici Alma nu se lasă mai prejos și-l
otrăvește pe Alex. 

Piesa se încheie cu o didascalie scurtă,
dar sugestivă pentru destinul persona -
jelor: ”Întuneric total”.

Ritmul alert, tema  imoralității  per-
sonajelor car econfundă viața cu teatrul
,pe care-l practică, inserția  replicilor din
piese clasice, toate acestea fac din piesa
lui Horia Gârbea un reper în dramaturgia
românească actuală.

Uniunea Scriitorilor din România anunță cu profundă tristețe încetarea din
viață a academicianului Eugen Simion, fost Președinte al Academiei Române (1997-
2006), preşedinte al Secţiei de Filo logie şi Literatură a Academiei Române (2006-
2022), critic și istoric literar de o deosebită notorietate, autor al unei vaste opere de
autor și editor. Eugen Simion s-a născut la 25 mai 1933, în comuna Chiojdeanca,
judeţul Prahova. A urmat cursurile Liceului Petru şi Pavel din Ploieşti şi a absolvit Fa -
cultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti în anul 1957. În 1969, a devenit doctor
în ştiinţe filologice cu o teză despre Eugen Lovinescu, avându-l drept conducător şti-
inţific pe Şerban Cioculescu. A fost redactor, între 1962-1968, la Gazeta literară, apoi
colaborator al revistei România literară. Din 1964, a fost asistent la Catedra de Istoria
Literaturii Române a Universităţii din Bucureşti, devenind apoi lector (1967), confe -
renţiar (1971) şi profesor (din 1990). Între 1970 și 1973, a fost profesor la Universi-
tatea Paris IV (Sorbona). Despre această perioadă a scris în volumele Timpul trăirii,
timpul mărturisirii. Jurnal parizian şi Întoarcerea autorului. A debutat în revista Tribuna
(1958). A condus din 1983 revista Caiete critice, al cărei director a devenit în 1990.
Academicianul Eugen Simion a publicat peste 3.000 de articole şi studii. Opera  sa
cuprinde numeroase titluri de referință. A debutat editorial cu volumul Proza lui
Eminescu (1964). Alte scrieri semnificative: Eugen Lovinescu, scepticul mântuit“
(1971, a doua ediţie în 1994); ciclul Scriitori români de azi (I – IV), Dimineaţa poeţilor;
Sfidarea Retoricii Moartea lui Mercuţio, Mit. Mitizare. Mistificare, Ficţiunea jurnalului
intim, În ariergarda avangardei, Tânărul Eugen Ionescu, publicată și în limba franceză,
Fragmente critice, vol. 1-8. Este şi autorul unor ediţii, studii introductive şi antologii.
A coordonat Dicţionarul General al Literaturii Ro mâne, editat de Academie. A coordo-
nat editarea manuscriselor lui Mihai Eminescu în 38 de volume. Un alt proiect cultural
lui Eugen Simion este Colecţia Opere fundamentale, în format Pléiade, care cuprinde
cei mai importanţi autori români. Unele dintre lucrările sale au fost traduse în franceză,
engleză maghiară, germană etc. Pentru activitatea sa, Eugen Simion a primit Premiul
Academiei Române (1977), Premiul Uniunii Scriitorilor (1965, 1976, 1980, 1984) și Pre-
miul Național de Literatură, Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2003)
și altele. A fost distins cu: Ordinul Naţional Steaua Româ niei în grad de Mare Cruce,
Ordinul Naţio nal Crucea Sudului al Guvernului Braziliei. A fost Cavaler al ordinului
Legiunii de Onoare a Franţei (2008) și Ofiţer al ordinului Legiunii de Onoare a Franţei
(2011), a primit Medalia de Aur pentru Merite a Republicii Serbia (2013). În 2018 a de-
venit câştigătorul pentru anul 2018 al Medaliei de Aur pentru Filologie Alfred Nobel,
acordată de Societatea Internaţională de Filo logie, şi, de asemenea, a primit titlul de
cetăţean de onoare al Capitalei.  A fost membru de onoare al mai multor academii
naționale și Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară. A mai deţinut
funcţiile de director al Institutului de Istorie şi Teorie Literară G. Călinescu şi de preşe -
dinte fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă.

Prin dispariția lui Eugen Simion, critica și istoria literară, mediul academic și filo-
logic suferă o grea, ireparabilă pierdere.  

IN MEMORIAM

EUGEN SIMION

IN MEMORIAM
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T ao poate fi rostit, însă acesta nu este Tao cel etern. Numele
poate fi rostit, însă nu este numele etern.” Chiar de la acest
verset de deschidere, „Tao Te Ching” uimește, atrage și

intrigă: în primele clipe, părem a-i prinde sensul, pentru ca mai
apoi, asemeni undei nestatornice, acesta să ne scape printre
degete. Complexitatea scrierii ne oferă cel puțin două mari paliere
de interpretare și valorizare socială: cel filosofic și cel religios. Este
însă de subliniat unitatea, în text, a acestor două componente,
niciodată separate de autor - de altfel, în limba folosită la acea
vreme, termenii de „filosofie” și „religie” nici măcar nu existau, ca
atare.

Din punct de vedere filosofic, lucrarea ne propune o cale de
viață, o descriere enigmatică a substanței și mecanismelor uni -
versului, la care ființa umană trebuie să se raporteze cu smerenie
și virtute, căutând mereu armonia cu planul natural. Blândețea și
modestia, simplitatea și înțelepciunea sunt căi practice de atingere
și profundă interiorizare a lui Tao, văzut ca natură primordială chiar
și a omului, dar care trebuie redescoperită și cultivată. Modelul
uman desăvârșit, cel virtuos/sfânt - shengren, este cel care „se
detașează de toate lucrurile, de aceea este una cu toate lucrurile.”
Renunțând la prejudecăți și la dorințe, golind mintea de zgomotul
lumii, conștiința umană se umple de Tao, egoismul este înlocuit
de altruism: „Îmbrățișați simplitatea. Puneți-i pe ceilalți înaintea
voastră. Doriți-vă puțin.” 

Potrivit doctrinei taoiste, wu - neființa, nu dispune de nici un
atribut concret, fiind vidul absolut, o noțiune de nedefinit, numită
în mod convențional Tao. Aceasta nu este însă nicicum sinonimă
cu moartea sau cu inexistența, ci cu non-manifestarea, starea
naturală a lui Tao, perfect egală sie însăși, cu o existență fără de
început sau sfârșit. Toate lucrurile și ființele (you) manifestate în
univers își au originea în vid și se întorc în acesta, imanența fiind
coordonata ontologică de bază a lui Tao. Din punct de vedere
grafic, taoismul consacră simbolul wuji - un cerc gol, care figurează
noțiunea de Tao, neființă și simbolul taiji - binecunoscutul cerc Yin-
Yang, simbolizând ființarea, manifestarea.

Sub aspect religios, taoismul se preocupă de aspectele ezo -
terice, sprijinindu-se pe imaginea marilor mistici, cu ale lor stări
extatice, de transă, posibile reminiscențe și influențe ale magi -
cienilor și șamanilor. Îndrumați de un maestru, adepții taoismului
religios practică disciplina qigong, lecturează și dezbat lucrarea lui
Lao Tzu.

Conform tradiției, „Tao Te Ching” ar fi fost scris în sec. VI î.Hr. de
către Lao Tzu, cel care, alături de Confucius, constituie însăși
amprenta cultural-filosofică a Chinei, în raport cu restul lumii. Însă
datarea este contestată de analiza lingvistică a textului, care ar
înclina către plasarea sa în contextul sfârșitului de sec. IV - început
de sec. III î.Hr. Împărțită în 81 de capitole, lucrarea și-a căpătat
numele consacrat pe timpul dinastiei Han (sec. I î.Hr. - sec. I d.Hr.).
Astfel, prima secțiune (cap. 1 - 37) descrie enigmatica natură a lui
Tao (calea), secțiunea a doua tratează acțiunea lui Te (virtutea,
puterea, binele) iar cea de-a treia - Ching (clasic) fixează construcția

axiologică a lucrării. Titlul rezultant poate fi astfel tradus drept
„Lucrarea clasică despre Cale și virtutea/puterea sa”.

Cei mai mulți cercetători, mai ales occidentali, au concluzionat
că o persoană numită Lao Tzu nu ar fi existat, iar Tao Te Ching ar fi
produsul mai multor înțelepți. Dincolo de acest punct de vedere,
cea mai însemnată sursă biografică pentru Lao Tzu o constituie
lucrarea „Shi Chi” (Însemnările istoricului), scrisă la începutul sec. I
î.Hr., pe timpul dinastiei Han, de către Su-Ma Ch’ien (145-85 î.Hr.).
De la acesta aflăm că formularea „Lao Tzu” este un titlu mai degrabă
academic, însemnând „bătrânul maestru”, pe când adevăratul
nume al autorului este Li Er Tan. Născut deja bătrân, conform
legendei, în satul Chu Jen din statul Chu, Lao Tzu activează la
curtea dinastiei Chou, în calitate de arhivist. Astăzi, cercetătorii
atribuie ca posibilă perioadă a nașterii sale anii 600 - 250 î.Hr. Cei
care practică religia taoistă sărbătoresc data nașterii sale pe 15
martie, conform calendarului selenar.

În cronica sa, istoricul relatează două evenimente importante
din viața lui Lao Tzu, care pun în valoare, în planul realității mun -
dane, corespondența cu substanța învățăturilor cuprinse în Tao Te
Ching. Prima întâmplare o constituie întâlnirea cu Confucius,
prilejuită de dorința acestuia din urmă de a fi instruit de Lao Tzu în
îndeplinirea riturilor tradiționale. Răspunsul primit de Confucius
este unul moralizator, în care adaptabilitatea celui înțelept la
mersul lumii este tema centrală: „Înțeleptul, dacă are mari virtuți
sufletești, celor din jur le va părea nerod. Nu mai fi atât de arogant cu
întrebările tale, cu importanța propriei persoane și obsesiile
stăpânitoare. Nici una dintre acestea nu este eul tău real. Asta este tot
ce am să-ți spun.” Întorcându-se în cercul propriilor săi adepți,
Confucius își recunoaște limitările, omagiind sagacitatea și forța
intelectuală a bătrânului maestru: „Ce este de făcut cu un dragon,
chiar că nu știu; călărește norii și vântul. Azi l-am întâlnit pe Lao Tzu
și este asemeni unui dragon.”

Cel de-al doilea eveniment este însăși istorisirea nașterii lui Tao
Te Ching, relatare în care viziunea istorică se întrepătrunde cu
fabulosul, rezultând astfel fundamentul necesar pentru dezvol -
tarea ulterioară a taoismului, care depășește granițele unui sistem
filosofic, trecând în registrul religios. Astfel, bătrânul maestru, ajuns
la vârsta de 160 de ani, dezamăgit de continua decădere morală și
spirituală a regatului Chu, se decide să întreprindă, de unul singur,
călătoria către vest. Știut fiind că, în cultura chineză, vestul este
tărâmul morților, înțelegem că Lao Tzu își pregătește astfel

TAO TE CHING -
calea c[tre esen\[ 

mirunA drăGHici
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moștenirea spirituală. Călărind un bivol de apă, bătrânul maestru
ajunge la trecătoarea montană Hang-Ku, unde este recunoscut și
oprit de către Kuan Yin, gardianul porții de vest (desigur, doar
întâmplarea face ca gardianul să poarte numele zeiței compa -
siunii). Acesta îl roagă pe Lao Tzu ca, înainte de părăsi regatul, să
lase scrisă cunoașterea sa despre Tao și virtuțile acestuia. Bătrânul
este de acord și, într-o singură noapte, scrie cartea care avea să
străbată timpurile. Dimineața, lăsându-i lucrarea lui Kuan Yin, într-o
autentică transmisie spirituală, maestrul îi spune gardianului că
lucrarea este doar un obiect, un lucru inanimat, dar care poate fi
adus la viață prin practicarea celor scrise. Cu binecunoscuta-i
simplitate, încălecându-și bivolul, Lao Tzu dispare din lume, dar nu
și din istorie, trecând prin poarta de vest.

Traducerile în limbi moderne sunt numeroase, numai în limba
engleză existând aproximativ 40 de traduceri publicate de autori
consacrați, fără a le număra pe cele ale entuziaștilor, prezente în
spațiul virtual. Efectuând o comparație, versiunile diferă mult: unii
traducători au preferat să prioritizeze construcția filosofică a
textului, alții pe cea religioasă. Însăși natura scrierii, eluzivă și
ambiguă, precum și arhaicitatea caracterelor chineze folosite fac
dificilă obținerea unui text standard unanim recunoscut în spațiul
cultural contemporan. 

Cea mai însemnată descoperire arheologică legată de Tao Te
Ching s-a produs destul de recent, în anul 1993, în satul Guodian,
din provincia Hubei, unde a fost excavat mormântul unui oficial
din timpul dinastiei Chou. Mormântul a fost cercetat numai
datorită faptului că fusese de curând jefuit, fiind inundat de apă
din pânza freatică, printr-o spărtură lăsată de jefuitori. Tipic pentru
perioada Chu, sicriul este împărțit într-un compartiment interior,
unde se amplasa cadavrul, și unul exterior, în lateral și în regiunea
capului. Materialele îngropate constau în ceramică, rulouri de
bambus inscripționate, măciulii de bastoane. Mormântul a fost
datat, cel mai probabil, în jurul anului 278 î.Hr. Ocupantul sicriului
făcea parte din clasa socială numită shi, cea mai de jos treaptă a
aristocrației, iar indiciul referitor la identitatea sa se găsește pe o
ceșcuță lăcuită - „învățător la Palatul de Est”, aceasta fiind reședința
prințului moștenitor. S-a concluzionat astfel că cel îngropat este
un tutore al prințului, teorie sprijinită și de rulourile de bambus
găsite, adevărata comoară din situl funerar. Acestea sunt, nici mai
mult, nici mai puțin, decât cea mai veche formă existentă a Tao Te
Ching. Pe lângă aceasta, celelalte rulouri de bambus conțin
material scris de discipolii lui Confucius, inclusiv nepotul său Zisi,
după moartea marelui filosof. Tu Weiming, directorul Institutului
Harvard Yenching, a declarat că avem de-a face cu o descoperire
asemănătoare cu cea a manuscriselor de la Marea Moartă.

Cele 804 fâșii de bambus, dintre care 730 sunt inscripționate,
alcătuiesc așa-numitul „Guodian Lao Tzu”. La momentul desco peririi,
materialul era acoperit de noroi, într-o stare de degradare avansată:
cordeluțele care legau fâșiile de bambus erau descom puse, urmele
înnegrite ale acestora fiind prezente pe lemnul deosebit de fragil.
Imediat după excavare, materialul lemnos, vechi de 2000 de ani, a
fost tratat cu solvenți speciali, scrisul devenind clar și luminos.

Arheologii au împărțit scrierea în trei grupuri - A, B și C,
conform dimensiunilor și formei fâșiilor de bambus. Cea mai mare
dimensiune se găsește în grupul A - 32,3 cm, iar cea mai mică în
grupul C - 26,5 cm. Guodian Lao Tzu conține doar 2000 de caractere
lizibile, din cele 5000 cunoscute în forma devenită clasică. Nu s-a
stabilit dacă cele 2000 de caractere alcătuiesc un rezumat al operei
complete sau dacă la momentul respectiv Tao Te Ching standard
avea această dimensiune. Există și porțiuni necunoscute anterior, 14
versete care descriu elemente cosmologice noi, referitoare la crearea
apei, a cerului și pământului sau apariția celor patru anotimpuri. 

În China, scrierea pe fâșii de bambus este anterioară folosirii pe
scară largă a hârtiei, începând cu sec. II d.Hr. Tăiate subțiri și inscrip -
ționate cu coloane de ideograme, fâșiile din material lemnos, mai ales
bambus, erau legate între ele cu panglici textile sau din piele, pentru
alcătuirea porțiunilor de text dorite. Cele mai vechi exemple datează
din sec. V î.Hr., din perioada Statelor Războinice (475 - 221 î.Hr.),
acestea fiind descoperite mai ales în siturile funerare regale și ale
membrilor aristocrației de curte. Pentru fabricarea acestora, partea
tubulară a plantei era uscată la fum, până când conținutul de apă
era eliminat, fiind pregătit pentru scriere. Caracterele erau inscrip -
ționate cu cerneală, cu ajutorul unor pensule de o finețe deosebită.
Pentru legarea fâșiilor se foloseau două metode: fie cea în care
panglicile se înfășoară pe fâșii, fie prin perforarea a câte două găuri
pe fiecare fâșie, prin care se trecea panglica. Întregul material era rulat
pe verticală, pentru a fi transportat cu ușurință.

În ceea ce privește conținutul scolastic al descoperirii din Guodian,
acesta a făcut ca cercetătorii să revizuiască, cel puțin parțial, relația
dintre taoism și confucianism, văzute multă vreme ca fiind două
curente sapiențiale opuse. În viziunea taoistă, calea corectă este cea
în deplin acord cu ritmul naturii - calea Cerului, fără a se acorda o
importanță capitală aspectelor sociale și politice, considerate ca fiind
artificiale. Confucianismul, pe de altă parte, propune un model în care
individul este activ și angajat social, construind modele politice și
artistice. Textele de la Guodian reflectă un stadiu timpuriu al relației
dintre cele două mari curente, între care se instituise un anumit grad
de complementaritate. 

În societatea chineză contemporană, cele două școli de gândire
sunt active în numeroase forme: taoismul este una dintre cele cinci
religii oficiale în R.P. Chineză și un mod de viață, de raportare la
natură, cu largă aderență socială. Confucianismul este utilizat ca
bază ideologică pentru politici statale - președintele Deng Xiaoping
a folosit imaginea lui Confucius drept sursă a naționalismului cultural
chinez iar președintele Xi Jinping este autorul unei cărți de comentarii
la opera marelui filosof, ceea ce constituie o schimbare majoră a
opticii începutului de sec. XX. În lumina acestor evoluții, evaluarea și
interpretarea corectă a descoperirii arheologice de la Guodian poate
avea un impact social semnificativ, la nivelul vieții individului,
grupurilor sociale chineze și establishmentului politic. Și nu mă pot
abține în a remarca în discursurile, comunicatele oficiale, în ceea ce
constituie limbajul diplomatic și „dansul” mai mult sau mai puțin
grațios al relațiilor internaționale, emanând din universul chinez, a
unor formule lingvistice, sintagme și vectori simbolici purtând
parfumul, atât de seducător, al acestor mari clasici. Însă nu este nici
locul, nici scopul acestui articol de a determina ce se ascunde sub
acest parfum - fiecare dintre noi are dreptul la propria opinie.
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rAdu-ilArion munteAnu

Drama lui Panait Istrati e cunoscută. Invitat de auto -
rităţile sovietice, ca presupus simpatizant al regimu-
lui Stalinist, face o călătorie în raiul comunist, se

lămu reşte, scrie celebra carte Spovedanie pentru învinşi. Este ex-
comunicat de regimul stalinist şi asasinat politic de intelectualii
francezi promoscoviţi, care-l încurajaseră. Mai ales Romain Rol-
land.

Dar o serie de amănunte în jurul călătoriei completează un
tablou care e bine să fie cunoscut de publicul actual.

Un punct de plecare e articolul Adevărata tragedie a lui Panait
Istrati, de Petre Răileanu, publicat în Dilema Veche, 30 aprilie
2013. Pe marginea cărţii La véritable tragédie de Panait Istrati de
Eleni Samios-Kazantzaki, Editura Lignes/ IMEC, 2013.

Autoarea a participat la călătoria celor doi scriitori înURSS
(1927-29) ca parteneră, ulterior a doua soţie a scriitorului grec. A
fost publicată la zeci de ani după cele relatate.

De curând am aflat, dintr-o documentare refe -
ritoare la înfiin ţarea PCdR că a fost implicat în con-
ciliabulele care au dus la înfiinţarea partidului.
Fiind de partea asumării liniei comuniste.

În timpul vizitei în URSS s-a împrietenit cu scrii- 
torul Nikos Kazantsakis, care împărtăşea aceleaşi
vederi.

La sfârșitul anului 1927, la bordul vasului Ci-
cerin, Istrati și Kazantzakis pleacă din Odessa spre
Grecia, pentru a „risipi minciuna” despre Uniunea
Sovietică – acest angajament este de asemenea
consemnat în presa ucraineană. În Grecia Istrati
tulbură din nou apele, vizitând spitalul de tuber-
culoși Sotiria, dar și închisoarea Singros, unde le
ține o cuvântare înflăcărată comuniștilor încarcerați acolo. Ține o
conferință la un teatru din centrul Atenei (Alhambra), au loc ma -
nifestații în Piața Omonia, lui Kazantzakis și Istrati li se intentează
proces pentru că au semănat discordie socială și au făcut propa-
gandă comunistă. În cele din urmă, la sfârșitul lui februarie 1928
sunt expulzați din Grecia și se întorc (îm pre-  ună cu partenerele
lor de viață) în Uniunea Sovietică. 

Ce sentimente îl animau pe Panait Istrati după expulzarea din
Grecia putem afla dintr-o scrisoare trimisă către prietenul său
olandez A. M. De Jong , căruia îi cere să apere Sovietele împotriva
„atacurilor mârșave”. Iar în Spovedanie pentru învinși, Istrati își ex-
plică orbirea voluntară din prima parte a aventurii sale în URSS:
„Spectacolul Greciei teroriste mă face să cufund în mine cele
câteva rele sovietice pe care le cunoșteam la începutul lui 1928.
Mai mult decât oricând mă atașez operei bolșevice. Numai de la
ea aștept mântuirea lumii necăjite. De aceea mă înapoiez pe
pământul acesta mântuitor cu hotărârea fermă de a rămâne aici.

Întors la Paris, după șaisprezece luni, în februarie 1929 începe
să dea interviuri (în Les Nouvelles Littéraires, Contre le Courant 48
și Le Monde). Tonul său este de această dată critic. Francezii ridică
sprâncenele, iar în URSS se declanșează instantaneu atacuri îm-
potriva sa. Credea Istrati încă la acea dată că interviurile sale în
presa pariziană vor avea efecte benefice în URSS? Cel mai prob-

abil da, credea că revoluția comunistă poate fi corijată. În inter-
viul cu Frédéric Lefèvre din 23 februarie 1929, din Les Nouvelles
Littè raires, Istrati afirmă: „Răspund imediat că locul meu este
lângă muncitorul conștient, care a făcut Revoluția și îndură azi
în uzină povara clicii de partid și a celei sindicale, al căror unic țel
este acela de a parveni și a stăpâni. În concluzie, nu-i cunosc nici
pe Troțki, nici pe Stalin, nici pe Buharin, adică stânga, centrul și
dreapta, ci numai pe revoluționarii capabili să redea mâine Sovi-
etelor puterea care demult nu mai este o putere proletară. Dacă
nu, va veni o zi în care cuvintele comunist sau bolșevic vor deveni
în ochii proletarului mai odioase decât acela de social-demo crat”. 

Istrati plătește aici prețul unei idei curajoase, dar false: anume
aceea că masele, nu elitele, fac istoria. Se înșela și cu privire la
puterea sovietelor de a îndura critica și de a suferi reforma – în
toamna lui 1929 avea să publice, după un lung și chinuitor pro-
ces moral și în ciuda opoziției lui Rolland, cartea Spovedanie pen-

tru învinși și să își pecetluiască destinul. Gloria
sa în Franța se risipește la fel de iute cum a
apărut, un lung șir de atacuri e dezlănțuit (Bar-
busse în Monde duce o campanie de calomnii
care a durat până la moartea lui Istrati, în 1935
acuzația cea mai gravă – care se poate proba
nefondată – este aceea că scriitorul brăilean era
un agent al Siguranței). 

Ziarul Metropolis publică, sub semnătura
aceluiaş autor, pe 20 aprilie 2020, o serie de
crochiuri ale unor scriitori şi oameni de cultură
despre Panait Istrati. Portretele lui Panait Istrati:
„A avut de-a face direct cu omenirea. Alți scrii -
tori au trișat cu toții, și trăiesc foarte bine”

Toate citatele sunt culese din volumul „Panait Istrati. Cum am
devenit scriitor” (reconstituire pe bază de texte autobiografice,
alese, traduse și adnotate de Alexandru Talex), Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1981.

Portretele lui Panait Istrati: „A avut de-a face direct cu
omenirea. Alți scriitori au trișat cu toții, și trăiesc foarte bine” -
Ziarul Metropolis | Ziarul Metropolis

La rândul său, Kazantsakis a publicat cartea Rusia – O cronică
a trei călătorii după revoluţie. N-am găsit un rezumat al cărţii, dar
pot intuit că, deşi prietenia dintre cei doi scriitori a surmontat
diferenţele dintre concluziile personale în urma călătoriei în
URSS, numai Panait Istrati şi-a riscat existenţa, mizând pe since -
ritate fără rabat.

Să nu omitem filmul, produs în 1928, în URSS, un soi de
ecranizare după Chira Chiralina, la care Panait Istrati a fost co-
scenarist. De altfel i s-au editat, în acei ani, mai multe cărţii
traduse în rusă. Încât e considerat un deschizător de drum a lite -
raturii române publicate în Rusia.

În cartea Autodenunţuri şi precizări (Hasefer, 2001), Radu
Cosaşu inserează un capitol intitulat, subtil şi şugubăţ, Spovednia
unui convins. Nici vorbă de parodie, cu atât mai puţin de pole -
mică. E doar un cosaşism. Eclatant.

Adev[rata tragedie
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Un dialog destul de recent pe F.B.
ne pune în temă cu o proble -
matică de azi a școlii contem- 

porane. O fată de 10 ani dintr-o țară oc -
cidentală a dat un anunțprin care  vrea să
angajeze pe cineva care să dea foc școlii
în care învață și să omoare și  profesorii
acesteia. Fără discriminare! ..

Ce bine că nu-i la noi așa ceva, vom
spune!

E adevărat, asemenea „evenimente
„extreme“ (imaginate!) nu par să fiu  încă
în școală românească. Sau poate sunt și la
noi și nu le știm. Sunt, în schimb, și la noi
evenimente  care ies din comun, multipli -
cate în ulttlimii ani, deși ele n-au ecoul
celui evocat. 

Și totuși! De-abia începuse anul școlar
curent și într-o clasa de a IX-a de știinte
biologice de la un liceu din sectorul I un
elev a aruncat c-un obiect în profesoara
de română. Dincolo de analiza cazului în
sine și de încercarea de a răspunde la
câteva întrebări, cei mai mulți dintre noi
ne vom întreba ce hibe de comportament
ascunde abia admisul elev în clasa a IX-a
care nu putuse acumula frustrări, nemul -
țumiri specifice la adresa profesoarei în
cauză, după doar două săptămăni de
cursuri. Și ce ar putea să urmeze după
acest gest incalificabil. Dincolo de orice
concluzii ar aduce analiză faptului, câteva
idei sunt de ordinul evidenței: trăim într-o
lume marcată de-o agresivitate vădită ca
parte din așa-zis nouă cultură,  o lume în
care agresivitatea nu mai are granițe și nici
o circumscriere anume ,ci dă particu -
laritate unor zone ferite până mai ieri de
asemenea fenomene. Școlii, de exemplu!...
Cum s-a ajuns aici ar fi bine să răspundă
sociologii, psihologii, pedagogi, societa -
tea în ansamblu ei. Consecințele cele mai
directe ar fi două: diminuarea dramatică a
autorității de drept a profesorului, pe de-o

parte, iar pe de altă parte tentația profe -
sorului de a răspunde „neacademic“ la
asemenea fapte.

Lucrurile pot căpăta și alte dimensiuni
însă în reevaluarea relației profesor-elev.
La un alt liceu, de asta dată din sectorul 6,
un profesor de românâ a fost dus până în
fața Curții Europene a Drepturilor omului
sau - informația nu mi-a fost prezentată cu
acuratețe - până la Curtea Europeană da
Justiție. Pentru că a încercat să rezolve
comportamentul prea liber al unui elev,
folosind ironia!...Sau ceva asemănător,
oricum pentru o problemă de limbaj!...

De fapt nu detaliile contează în acest
caz, ci condiția profesorului supus azi unor
șicanări incredibile și determinat să iasă la
pensie în cele din urmă. Căci una din
circumscrierile în care se înscrie viața de
profesor de azi, autoritatea lui, o consti -
tuie tot mai numeroasele drepturile ale
elevului. Între altele au fost puse, tot mai
mult și tot mai des,  în discuție decizii ale
profesorului privind evaluarea elevului,
chiar și cea orală, decizii privind sancțio -
narea elevului - în condițiile în care sanc- 
ți unea însăși pare a fi dezavuată ca mai
făcând parte din instrumentarul educa -
țional - dar și statutul lui de autoritate
instituțională, în cele din urmă. Ministerul
s-a lăsat adesea supus presiunilor venite
din diferite surse, apărând cu osârdie drep-
turile elevului sau ale părinților sau in- 
ventând chiar noi drepturi. A fost vorba
despre trecerea de la o școală autoritară,
dar care funcționa ades cu un bun auto -
control către o școală laxă, prea permisivă,

cu o retorică ce a conținut adesea un grad
de toxicitate și diletantism iresponsabil....

În legătură cu evenimentul descris
inițial în care o elevă voia „să angajeze pe
cineva sau chiar o echipă“ pentru a da foc
școlii și a ucide profesorii (fără alegere!) a
fost interesantă toleranța cu care unii
părinți au privit fenomenul. S-a spus mai
ales că nu-i vorba decât  de un exercițiu de
imaginație a fetei în cauză.. și nimic alt -
ceva Poate da, poate nu, dar, oricum,
oricâtă creativitate ar stimula școala de azi
în rândul elevilor asemenea scenarii nu
pot fi trecute cu vederea. Ce vreau să
spun? Psihologul școlii în cauză ar trebuie
să discute cu eleva care imaginează ase -
menea scenarii pentru a vedea cum de
s-au născut ele. Sunt ele doar simple și
imaginative recreări ale unei lumi fără
reguli? Sunt ele doar influențe ale unui
culturi a violenței care caracterizează
lumea în care trăim sau sunt semnele
acumulării unor frustrări irezolvabile care
pun discuție modul în care „operează“
școală de azi?... A crede că totul e doar un
joc al imaginației e un risc pe care  socie -
tățile de azi nu și-l mai pot permite. De
aceea, revenind la „oile noastre“ o între -
bare se pune cu destulă greutate: ce s-a
întâmplat cu elevul care a aruncat cu un
obiect în profesoară de română de le
C.N.A.V. din Sectorul 1 ? Care a fost reacția
părinților ? Poartă ei o vinovăție în acest
comportament al violenței?  Este elevul în
cauză un caz în care integrarea pare a fi
din start un eșec?...

Că o nouă relație de încredere și res -
pect reciproc trebuie instaurată în școală
de azi e un fapt indiscutabil. Fără a se
încălca însă datele organice și naturale ale
celor doi „actori“ ai școlii. Altminteri efec -
tele perverse pot fi greu de imaginat.

P.S. Și, iată, cum preziceam la un mo -
ment dat, un nou ministru a fost instalat.
Care a avut/are /ca mentor pe fostul mi -
nistru. Sau poate unul a fost consilierul
informal al celuilalt. Și cu toate acestea
noul minstru pare dispus să ia lucrurile
mai...ușurel.

P.S.2
...Profesorul pensionar Mihai Pompiliu

Constantinescu și-a publicat cel de al
douăzecelea volum de poezie: „Neîm -
blânzitul foc - Joc de pasăre albastră“.
Volumul, conținând puține noutăți față de
formula aforistic-poetică care l-a consa -
crat este ilustrată cu talent de același Silviu
Turculeț.

Profesori §i elev
AdriAn costAcHe
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Revăd filmul lui Marco Ferreri
Conte de la folie ordinaire (1981),
realizat după cartea lui  Bukow -

ski Erecţii, ejaculări, exhibiţionisme şi în ge -
neral poveşti despre nebunia obişnuită
(1972). Joacă Ben Gazzara şi Ornella Muti.
În fond, e viaţa scriitorului. Ca în filmul
Barfly (1987) al lui Barbet Schroeder, cu
Mickey Rourke şi Faye Dunaway. Viaţa şi
opera lui Bukowski nu se pot separa. Ba-
ruri, fantasme, sex, vagabondaj, prosti -
tuţie, depravare, tristeţe autodistrugere...
Refugiul în alcool devine unica speranţă.

Scriitorul şi-a conceput opera „încon-
jurat de sticle goale, melancolice, estro-
piate” - cum afirmă Călin-Andrei Mihăi- 
lescu în postfaţa romanului Femei (Poli-
rom, 2003, traducere de Florin Şlapac).
Personajul preferat de Bukowski este scrii-
torul alcoolic, doritor de femei, care poate
plânge uneori din disperarea celui singur,
care a coborât în infern. Un mizantrop, un
misogin deghizat, un înrudit cu Casanova,
Sade, Don Juan pe alte coordonate. Tot
din postfaţa lui Călin Mihăilescu cităm în-
demnul scriitorului: „Bea, scrie, f...!”. S-a
făcut scriitor ca să nu se scoale devreme,
ca să-şi respecte pasiunea pentru... alcool.
A debutat la 40 de ani şi a scris 70 de vo-
lume. S-a născut în 1920 în Germania. De
la 3 ani s-a mutat în Los Angeles. A fost
funcţionar de poştă, a scris poezii, a su-
portat un ulcer deschis cauzat de alcool, a
avut mai multe căsătorii.

Iată-l pe Ben Gazzara în filmul lui Fer-
reri. Un scriitor cu ochelari întunecaţi care
ţine conferinţe, bând din când în când
dintr-o sticlă înfăşurată în hârtie. Un fel de
pudoare a alcoolicului. O s-o întâlnească
pe EA, amestec de înger şi cocotă. Se vor
distruge împreună, neputând ieşi din
caruselul erotic mecanic. Uneori apare în
film o culoare albastră accentuată, ce
sugerează o dorinţă spre spiritual. Duri -
tatea sexuală, tendinţele paranoice, vo -
yeu rismul, gesturile brutale, promis cui- 
tăţile, perversităţile, naturalismul exacer -
bat, masochismul iresponsabil, replicile
curajoase, sexul grotesc, noroiul simţu -
rilor, deziluziile, decăderea - iată forma,
aparenţa. Numai că scrisul lui Bukowski (şi
Ferreri ţine cont de acest aspect) e salvat

de vulgaritate şi banal prin creionarea
frontierei dintre umor şi gravitate. Ca în
povestirile din Hot Water Music (1983)
regăsim o speranţă ascunsă sub stilul
sarcastic şi sub umorul negru. La Ferreri e
plaja şi poezia mării. Chiar poezia pube -
lelor. „Am luptat împotriva morţii sufle -
tului” - şopteşte personajul. În ochii femeii
regăsim candoare şi umilinţă: „Am făcut
asta pentru tine şi pentru toată lumea”. O
sinucidere ca o revoltă. Oare cei doi decă -
zuţi nu se ridică prin dragoste din Infernul
simţurilor?

Marco Ferreri s-a născut în 1928. După
studii veterinare, se mută la Roma. A cola-
borat cu Zavattini şi Lattuada. Cred că are
afinităţi cu Bukovski datorită subiectelor
sale sulfuroase. Să nu uităm scandalul din
1973 de la Cannes cu Marea crăpelniţă. A
făcut filme despre decadenţa societăţii
(nu a evitat nici subiectele scatologice).
V-o mai amintiţi pe Annie Girardot în Soţul
femeii cu barbă? Era un animal de circ...

Mai apoi, Catherine Deneuve a fost fe-
meia-câine în Liza...

Pentru Bukowski, Iadul nu era „celălalt”
(subliniază Călin-Andrei Mihăilescu), ci ab-
senţa femeilor. Graţie lor a conceput o
proză convingătoare de o graţie violentă.

A apărut la Polirom o antologie Bu-
kowski – Despre băutură (2021 – conce-
pută de Abel Debritto. Fragmente sem- 
ni ficative. Chiar și poeme. Totul începe cu
„furnici mi se plimbă pe brațele bete” și se
termină cu „dacă se întâmplă ceva rău, bei
ca să uiți ; dacă se întâmplă ceva bun, bei
ca să sărbătorești ; dacă nu se întâmplă
nimic, bei ca să se întâmple ceva”. Iar
acum, pe Netflix, un film după scrierile lui
Bukowski -  L′amour est un chien venu de
l′enfer / Dragostea e un câine venit din in-
fern, regizat de Dominique Deruddere
(care a făcut și Așteaptă până la primăvară,
Bandini). Trei părți, ani diferiți. La început e
copilul care descoperă sexul, îndrumat de
un prieten mai mare. O mutrișoară hâtră,
șmecheră, empatică, între uimire, timidi-
tate și complicitate perversă. Urmează
partea a doua, cu băiatul traumatizat de
fața sa plină de bube/ciuperci/scoarțe, ca
dintr-un horror. Ca să danseze cu fata pe
care o iubește în taină, își acoperă chipul
cu hârtie igienică. Ultima parte e cu suicid
și necrofilie. Fără durități. Cu poezie dem -
nă de alcoolici. O dispariție în ocean, în
neant, iar tristețea invadează. Astfel e Bu-
kowski: un clovn de o disperare albastră.

Un clovn cu o disperare albastr[
AlexAndru jurcAn
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Macbeth a poposit la Chi§in[u
GeorGe volceAnov

După mai mult decât plăcuta impresie pe care a
lăsat-o la Craiova, în cadrul Festivalului Shakespeare,
cu Furtuna, spectacol pe care l-am revăzut mai apoi

la Teatrul Național din București, Teatrul Fără Nume din Chișinău
mi-a făcut onoarea de a mă invita la premiera piesei Macbeth, în
regia (aceluiași) Mihai Țărnă. 

Am urmărit cu emoție, împreună cu Emil Boroghină, acest
spectacol inclus pe agenda celei de-a șaptea ediții a Festivalului
Teatrelor Naționale de pe cele două maluri ale Prutului, organi-
zat, după cum spunea ospitaliera noastră gazdă, doamna Zi-
naida Țărnă, în „al doilea cel mai mare oraș al României, dar unul
situat mai în margine de țară”. Festivalul a reunit șaptesprezece
teatre, care au prezentat douăzeci și patru de spectacole, și s-a
desfășurat sub înaltul patronaj al președinților Maia Sandu și
Klaus Iohannis. Teatrul Fără Nume (TFN) este parte integrantă a
Centrului de Cultură și Artă Ginta Latină înființat în 1990 de către
soții Tudor și Zinaida Țărnă.

Regizorul Mihai Țărnă a optat pentru un text „după William
Shakespeare și Éugene Ionesco”. Contribuția lui Ionesco este vizi -
bilă în prima parte a spectacolului, unde sunt prezentate moti-

vația rebeliunii conduse de than-ul de Glamis și caracterul infect
al regelui Duncan. În rest, spectacolul revine la narațiunea pro-
pusă de Marele Will în admirabila traducere a lui Horia Gârbea. Un
element de noutate introdus de regizor este obârșia umilă a
maleficei Lady Macbeth, la origine o țărăncuță cu basma roșie,
care, pe lângă celebrul cântec-blestem al Mariei Tănase (cu bas-
maua, cerceii, inelul etc.), are în repertoriul ei și cântecelul „M-a
trimis mama la capre, țâr-țâr-țâr”. Impactul prorocirii făcut de cele
trei vrăjitoare este potențat de tinerețea și nurii tinerei parvenite
care vrea să-și vadă soțul ajuns pe tronul Scoției. Sexualitatea
devine un evident instrument de manipulare: cele trei vrăjitoare
sexy (cele mai frumoase din numeroasele montări pe care le-am
vizionat la viața mea) interpretate de Antonia Barancea, Victoria
Țurcanu și Rada Mișca ne propun clasicele tipologii feminine (roș-
cata, blonda și bruneta) și demonstrează că hidosul și frumosul
pot coexista, iar Lady Macbeth (în interpretarea Mihaelei Popescu)
nu îl domină pe Macbeth în plan psihologic, prin ciocnirea
voințelor, ci prin tinerețea și senzualitatea ei. Scena seducției ce
duce la regicid ia forma unui număr de acrobație aeriană desprins
parcă dintr-un spectacol al celebrului Cirque du Soleil.
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Dar, anterior acestui moment, asistăm, pe scriptul lui Ionesco,
la insurecția desfășurată împotriva libidinosului, tiranicului Dun-
can, grenadele explodează în avanscenă, băgând spaima în spec-
tatori, amintindu-ne, că la doar câteva sute de kilometri de locul
spectacolului se desfășoară, la altă scară, un război adevărat, de -
vastator. (Același procedeu pirotehnic l-a folosit regretatul Ducu
Darie în Coriolanus, la Teatrul Bulandra, în 2018.)

Macbeth (interpretat de Alexandru Rusu, actor moldovean
cooptat și în trupa Teatrului Nottara din București) ajunge, așadar,
la regicid mânat de ambițiile celei pe care o iubește necon -
diționat. Farmecul irezistibil al femeii este subliniat, prin gesturi
mute, de admirația pe care i-o poartă Fleance, copilul lui Ban-
quo, cel ce vrea să-i ofere doamnei Macbeth un buchet cu flori –
un gest inocent, respins cu brutalitate de către viitoarea regină. 

Regicidul, brutal înfățișat pe scenă, este urmat de mai multe
ridicări și coborâri ale unei cortine negre cu falduri încrețite: per-
sonajele încremenesc și, pe fundalul acestui stop-cadru, sunt
proiectate, în succesiune rapidă, secvențe cu detalii ale unor
celebre picturi din Evul Mediu și Renaștere semnate, printre alții,
de Botticelli, Rafael, Leonardo da Vinci, Caravaggio, Rembrandt,
Vermeer, Artemisia Gentileschi). Oroarea și cultura își dau mâna
în chip straniu, tulburător. Mihai Țărnă îmi mărturisea după spec-
tacol că a dorit să realizeze un eseu despre viață și moarte.
Moartea își are partea leului în această dicotomie. Fiecare crimă
este urmată de un stop-cadru și o suită de noi și noi proiecții;
este, astfel, subliniată gravitatea crimelor, importanța fiecărei
vieți pe nedrept curmate. Și, în mod involuntar, gândurile iar ne
poartă spre Ucraina...

După vizionarea Furtunii, am subliniat plasticitatea cos-
tumelor și a luminilor, precum și importanța (rar întâlnită la noi)
acordată expresiei corporale. Aceleași atribute, ce contribuie la
crearea unui spectacol total, le-am regăsit și în Macbeth. Asasi -
narea lui Banquo (bine jucat de Petre Dragancea) este redată
stilizat, coregrafia sugerându-ne actul răstignirii. Tragedia este
cu atât mai mare cu cât Fleance, în versiunea Țărnă, știe de com-
plotul pus la cale de Macbeth, dar nu poate interveni să-și
salveze tatăl. Scena banchetului este de maximă ingeniozitate
regizorală: din tavan sunt coborâte trei rânduri de bare metalice
cu garderobă atârnată pe umerașe. Rândul cel mai de jos se
situează la înălțimea unui om. Macbeth și Lady Macbeth

dansează languros, dispar printre două umerașe, după care Mac-
beth apare dansând cu... Banquo, dispare, reapare cu Lady Mac-
beth, pe care încercă să o stranguleze, văzându-l în ea pe cel
dinainte, și tot așa... Nebunia este, așadar, construită iarăși prin
stilizare și coregrafie, vizualul având un rol cel puțin la fel de im-
portant precum cuvântul rostit. Iar vrăjitoarele regalează pu blicul
cu un alt număr de dans acrobatic interpretat la mare înălțime...

Scena ce precedă uciderea soției lui Macduff a adus lacrimi în
ochii spectatorilor, distanța spațială dintre cei doi soți fiind fizic
și plastic redată printr-o perdea de mușama transparentă prin
care Macduff încearcă s-o cuprindă în brațe pe mama copiilor
săi, s-o protejeze, fără a putea ajunge la ea în realitate. Crima este
precedată de un viol sălbatic, iar femeia sfârșește răstignită cu
pruncul sub cap. Și gândurile iarăși m-au purtat spre ororile de la
Bucea, Izium și la cele care vor urma.

Nebunia lui Lady Macbeth, care încearcă să scape de imagi -
narele (în spectacol: realele) pete de sânge, devine în viziunea
lui Mihai Țărnă un act colectiv – întreaga distribuție apare într-o
scenă de ansamblu preocupată de spălarea cămășilor albe în-
sângerate, metaforă a vinei colective. Ruptura dintre soții Mac-
beth, pricinuită de nebunia progresivă, ce sfârșește în moarte,
este tot metaforic redată, printr-un nou număr de dans acrobatic
la înălțime, simetric cu și complementar celui din scena seducției,
din prima parte a spectacolului.

Finalul este cel bine-cunoscut, Macduff îl lichidează pe Mac-
beth, în conformitate cu o altă prorocire a vrăjitoarelor; moartea
regilor (prin extensie, a tiranilor) este bucuria nebunilor. În final,
în timp ce actorii traversează scena în aplauzele publicului, Mal-
colm, noul rege, își anunță agenda de conducător, promițând că
va fi mult mai crunt și mai sălbatic decât predecesorul său. Mă
întreb cum va arăta lumea noastră dacă, după inevitabila cădere
a criminalului Putin, locul îi va fi luat de un dement ce amenință
zilnic întreaga omenire cu declanșarea unui război nuclear nimi -
citor.

Una peste alta, am asistat la un regal de teatru și nutresc spe -
ranța că această montare va fi bine primită și pe scenele teatrelor
din România, fie în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare,
fie într-un eventual turneu.
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Un spectacol așteptat din mai
multe motive: Furtuna de Sha -
kespeare, în regia lui Tompa

Gabor, cu Ionuț Caras  în rolul lui Prospero,
la Teatrul Național din Cluj.Iată două nume
ce onorează lumea noastră teatrală prin
seriozitate, intuiție și talent. Piesa a fost ju-
cată pentru prima oară în 1611, iar de
atunci reprezintă o provocare pentru orice
regizor ambițios. Pentru decriptare e ne -
cesar să plonjezi în lumea magiei. Pros-
pero pune stăpânire pe puterile umane
debarcate pe insulă, ajutat de Ariel, spir -
idușul înaripat. Dezlănțuirea furtunii cre -
ează un realism hazliu, dar și terifiant. Așa
începe spectacolul de la Cluj, cu proiecții
tridimensionale, fastuoase, cu mare im-
pact. Am auzit diverse voci care au conte-
stat abundența proiecțiilor, a desenelor
mișcătoare. Să privim în Istoria teatrului
universal de Vito Pandolfi (Ed. Meridiane,
1971) : „piesa trebuie reprezentată mai
mult printr-o mișcare de imagini decât
printr-un joc propriu-zis”. Pornind de aici,
putem înțelege opțiunea modernă a regi-
zorului, care recentrează scenele și focal-
izează diferit printr-un sincretism viabil. 

Ionuț Caras transmite mesajele per-
sonajului printr-o economie de mijloace
artistice, ce vizează simplitatea marilor ar-
tiști. Da, uneori ai impresia că nu comu-
nică scenic cu celelalte personaje, dar el e
Prospero, care încurajează vrăjile, le diri-
jează de acolo din lumea lui și afirmă clar
că „prin meșteșugul meu am chemat du -

hurile din lumea lor, ca să dea viață acestor
fantezii”. Va învinge conspirația din jurul lui
și apoi va rupe vrăjile,  renunțând la forțele
oculte, la magia artei, la puterea ei … iar
Caras are lacrimi în ochi în finalul specta-
colului. Da, e un magician al simplității
captivante! (mi-a amintit de… Malko -
vitch).

Anca Hanu (Ariel) denotă o mobilitate
totală, fiind clovn, spiriduș, confident, cu
același talent distinct. Excelenți Radu Lăr -
geanu și Adrian Cucu, în rolurile celor doi
marinari bețivi. Un adevărat recital, filtrat
prin aserțiuni debusolante. Surprinzător și
excelent Cristian Grosu în rolul lui Caliban:
mișcări haotice, de sălbatic hăituit, extrem
de credibil și plauzibil.

Un spectacol cu umbre hiperbolizate,
în defilări voit somnolente, repetitive (ca
în A șaptea pecete de Bergman). Un ochi
uriaș deasupra ecranelor, care vede tot,
veghează chiar și somnul, în meandrele lui
onirice, plus zgomote sugestive, delirante
sau premonitorii – o regie modernă, fără
inhibiții, cu spațiul alb mereu umplut, ca o
propunere empatică de proporții.

Furtuna §i ochiul uria§
AlexAndru jurcAn
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O FORMULă DE TEATRU HIBRID 
SCRIS CU VERVĂ NONCONFORMISTĂ

EXIL de Alexandra Badea, la TNB 

„«Exil» este un spectacol despre blocajele identitare pe care le purtăm în noi fără să ştim,
despre traumele transmise la un nivel intim şi politic dintr-o generaţie în alta, despre tensiu-
nile pe care le avem cu România şi, în acelaşi timp, despre imposibilitatea de a te rupe defini-
tiv în momentul în care decizi să pleci, despre nevoia de libertate, incapacitatea de adaptare,
neputinţe, laşităţi, iubiri sufocate de contextul social-politic, familii destrămate, familii care
înă buşă autenticitatea celor care ies din tipar, despre lupta continuă de a te desprinde de tot
acest bagaj şi de a trăi în acord cu tine într-o societate care îţi interzice să o faci.”

Alexandra Badea, autoarea piesei, în Programul de sală

dinu GriGorescu

Sincer să fiu, mă aşteptam la un
alt Exil despre care nu se vor-
beşte în piesă decât prin ricoşeu,

cu o vădită politeţe faţă de diaspora noastră
divizată, mereu controversată, pusă pe
harţă, vindicativă şi revendicativă, infiltrată
sau nu de securitate, inhibată de dificultăţile
acomodării sau realizată financiar, arogantă
şi moralistă în ultima perioadă şi navetistă
de sărbători. Meritul autoarei este că des-
coperă un teritoriu de exil neabordat până
în prezent � exilul sufletesc torturat de frică,
nesiguranţă, neputinţă şi ghinion. Tânăra şi
talentata scriitoare şi regizoare Alexandra
Badea, azi de renume european, scrie des-
pre ce ştie foarte bine � viaţa ei, cu un stil
epic accelerat, exersat la Paris, stimulat de
succesele obţinute Acolo, departe (sintagma
amintindu-mi de piesa uitatului interbelic
Mircea Ştefănescu, care şi el vorbeşte des-
pre exil, dar în termeni romantici). Şi Paul
Everac a scris o piesă de mare succes, Un flu-
ture pe lampă, despre partea convenabilă
politic referitoare la exilul românesc certă-
reţ (spre deosebire de exilul unguresc em-
patic). Şi piesa lui Mircea M. Ionescu, Ame-  
rica de-acasă, ne vorbeşte despre exilul
american, dar nu este jucată, deşi autorul
deţine premiul academic „I. L. Caragiale”!
Exiluri şi exiluri... În aceeaşi situaţie de aştep-
tare se află şi Ultima cafea cu Iuliu Maniu,
care vorbeşte despre exilul din închisorile
comuniste!

Povestea exilului franţuzesc-românesc
postdecembrist la sfârşitul unui deceniu de
libertate, mult mai pregnantă chiar decât
cea trăită în zilele noastre, este cam stufoasă
datorită tehnicii dramatice care nu dezvoltă
epicul cronologic. O tânără (autoarea însăşi)
născută în anii ‘80, ce emigrează din Româ-
nia în 1998, când deja începe exodul masiv

de emigrări, de data aceasta numai din mo-
tive economice, ne dezvăluie toate avata-
rurile acestei decizii cruciale care i-a schim- 
bat total viaţa, şi în bine, şi în rău. E o saga de
familie. Deşi are o tentă cehoviană lăuda-
bilă, piesa se duce spre zona filmografică de
tip Netflix. Personajele trecutului bântuie ca
nişte fantome, deşi un cadru mai intim ar fi
putut să pună mai bine în valoare drama-
turgia. Spectacolul care s-a dorit a fi apo-
teotic, unic şi de senzaţie supralicitează
posi bilităţile tinerei regizoare şi cred că ar fi
fost mai interesant şi mai benefic să-l fi re-
gizat altcineva. Actorii sunt şi pe scenă, şi pe
ecrane. Atenţia se dispersează. Lovitura de
teatru cu originea etnică a bunicii este pur
informativă. Povestea glisează spre o com-
binaţie ciudată a unei naraţiuni născute
dintr-un lung şir de amintiri recente ce for-
fotesc permanent. Autoarea ia un bisturiu
din trusa de machiaj şi încearcă să facă o di-
secţie a familiei sale, în care sunt demoni-
zaţi părinţii şi bunicii care au trăit în ceau- 
şism şi au asimilat frica de a vorbi, de a
gândi liber, de a simţi liber, transmiţând
aceste tare prin gene generaţiei următoare.
Oare populaţia vârstnică a României în care
nu puţini au fost condamnaţi politic ar fi cea
mai vinovată de urmările pactului demonic
de la Ialta? Aici este afişat aerul de superio-
ritate al noii generaţii faţă de cele prece-
dente. În fond şi la urma urmei, tema
exilului este o temă cu care nu te joci, ea
având un subteran extrem de tragic în care
micile drame ale indivizilor prea puţin mai
contează. Un alt titlu ar fi fost mai nimerit
raportându-ne la subiectul piesei. Montajul
scenaristic evită însă temele incomode, fo-
cusând-se numai pe dramele de familie.
Trecerea bruscă de la o ceartă la altă ceartă
este atât de rapidă, încât nu ai timp de a di-
gera mental scandalul anterior faţă de cel

ulterior. Se pierde ritmul, înţelegerea pro-
fundă.

Lipsa cortinei cel puţin pe mine m-a lip-
sit de acea aşteptare magică a începerii po-
veştii în care pot studia atent şi Programul
de sală pentru a mă familiariza cu ceea ce
urmează, dar explozia de interviuri care mi
s-a părut iniţial incidentală a devenit pur şi
simplu tiranică şi m-a scos din starea de
emoţie. De fapt, prima scenă a piesei care
vrea să exprime libertatea mult visată este
dominată de desfacerea picioarelor pentru
o partidă de sex cu spectatori, scenă care se
repetă şi în altă secvenţă, şi m-am întrebat
dacă aceasta este libertatea mult visată.
Fără să fiu misogin, cred că autoarea aces-
tor partide nu a avut nici carisma necesară
pentru a electriza publicul şi se cade în
banal.

Uşor e să critici, greu e să lauzi. Oricât ar
fi atraşi vesticii de mizeriile vieţii româneşti
pe care le premiază şi la festivalurile de film,
trebuie să recunoaştem că per ansamblu
toată scriitura este decentă, inteligentă, di-
namică şi cu destule momente teatrale ce
trezesc interesul unui public de la început
mai ataşat subiectului şi mai îndepărtat de
realitatea exilului. Aflăm că autoarea este şi
romancieră, ceea ce explică apetitul pentru
stufos.

Publicul acceptă şi nu acceptă viziunea şi
convenţia scenaristic-regizorială. La pau ză,
unii spectatori pleacă din sală bombănind.
Partea a doua e mai reuşită, iar autoarea res-
trânge mai bine povestea. Scene foarte
bune pigmentează formula de teatru hibrid.

Coloana sonoră (Călin Ţopa) este re-
dundantă în prima parte. Tragedia nu avea
nevoie de sublinieri. Tentaţiile Parisului sunt
foarte puţin prezentate, dar există cel puţin
o scenă foarte frumoasă de muzică şi dans
franţuzesc.
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Scena cu Dacia 1300 şi toate reflectoarele
care ţintesc publicul a fost făcută încă din 1991
(Jaguar Party) şi mult mai pregnant şi chiar ca-
ragialesc. Umorul de exil lipseşte. Poate că nu
l-a avut, dar eu cred că da, cel puţin rinoceric.
Stilul narativ de actualizare extremă ne subli-
niază abandonul metaforic şi alegoric care dă
nobleţe genului dramatic. E o aliniere la litera-
tura telefoanelor mobile. Poate că ni se sem-
nalizează viitorul. Despre exil eu rămân ancorat
în universul Monicăi Lovinescu şi îmi amintesc
cu emoţie de întâlnirea de la Paris din anii ‘90
(locuia pe strada Dunării). Piesa-fluviu curge
contorsionat între malurile abrupte ale unei
Dâmboviţe care niciodată nu va putea deveni
Sena.

Marii actori ai Naţionalului nu se dezmint
niciodată. Ei acceptă formula şi reu şesc s-o ilus-
treze cu destul entuziasm. Ana Ciontea are o
forţă dramatică nativă ce uşurează misiunea în
rolul încredinţat. Irina Movilă, dincolo de fru-
museţe, evidenţiază un joc centrat cu multă
expresivitate în scenele interpretate. Doam-
nele Ada Galeş, Aylin Cadîr, Crina Semciuc,
Cosmina Olariu şi Diana Dumbravă comple-
tează tabloul feminin destul de complicat ge-
nealogic datorită deselor transferuri de la o
epocă la alta. Domnii Vitalie Bichir, Ionuţ Toa-
der, Mihai Călin, Alexandru Potocean şi Emi-
lian Oprea au prestaţii artistice de rang înalt
în diferitele ipostaze şi momente ale acestui
maraton scenaristic, ca şi Richard Bovnoczki,
Liviu Lucaci, Emilian Mârnea şi Florin Călbă-
jos în secvenţele care le sunt alocate şi în care
se achită profesionist de roluri. Probabil că la
repetiţii actorii au înţeles mai bine piesa decât
spec-  tatorii supuşi unei formule neortodoxe
de spectacol.

Costumele sunt adecvate personajelor, lu-
minile sunt fără economie, iar decorurile (Cos-
min Florea) par simpliste, de hotel de cel mult
două stele, arhitecturii lipsindu-i un proiect ur-
banistic zonal mai generos, ţinând cont de
uriaşa deschidere scenică.

În ipostaza regizorală a propriului text,
având mână liberă şi sprijin nelimitat din par-
tea Teatrului Naţional, Alexandra Badea îşi
vede spectacolul aşa cum şi-a dorit – unul mixt,
în care apar ricoşeul traumatismelor, imposibi-
litatea ruperii de familie cu tot convoiul de frus-
trări, nevoia de libertate totală şi dorinţa aprigă
pentru desprinderea de tot acest bagaj. Măr-
turisirea e foarte sinceră şi mai mult decât o
cronică. Sexualismul e ostentativ şi neplăcut.
Durata de 3 ore a spectacolului aduce con-
venţii dublate şi triplate. Valoarea piesei stă în
literatură şi nu în tevatură. 

Exilul încheie ciclul spectacolelor promo-
vate cu succes de conducerea interimară a tea-
trului pe care o considerăm o reuşită prin
diversitate şi calitate artistică.

dinu GriGorescu

Sâmbătă, 10 septembrie 2022, în cadrul iniţiativei Ministerului Culturii
de a serba Ziua Cinematografului, la Sala Media a TNB a avut loc vi-
zionarea filmului #dogpoopgirl, scris şi regizat de Andrei Huţuleac,

o comedie neagră despre pericolele Internetului. Proiecţia de la TNB a fost ur-
mată de o lungă şi fascinantă sesiune de Q&A, la care au participat regizorul
Andrei Huţuleac, actorii Andreea Grămoşteanu, Amalia Ciolan, Tudor Istodor, Paul
Chiribuţă şi directorul de imagine Constantin Ene Jr.

Filmul #dogpoopgirl este o satiră tragicomică cu elemente absurde care dez-
văluie pericolele cu care se confruntă societatea modernă din cauza răspândirii
fulminante a informaţiilor false pe Internet şi în special în social media.

Debutul regizoral a fost inspirat de primul caz de online shaming din istoria In-
ternetului: „Am început să scriu scenariul în 2017, după ce am citit o carte care se nu-
meşte «Umilirea publică în epoca Internetului» de Jon Ronson. Lectura mi-a reactivat
o anxietate imensă pe care o simţeam în legătură cu această aparentă democratizare
a opiniei pe care o propune Internetul. Ideea că oricine poate să spună orice despre
oricine, fără să contextualizeze neapărat. Şi că asta poate, uneori, să distrugă viaţa
cuiva. Filmul este, deci, o manifestare a acelei anxietăţi pe care am resimţit-o atât la
lectura cărţii, cât şi la scrierea scenariului. Am exorcizat această anxietate abordând
povestea ca pe o satiră socială tragicomică. Am îmbrăcat monstrul de sub pat într-o
rochiţă ca să-mi fie mai puţin frică de el”, afirmă Andrei Huţuleac.

Povestea filmului este inspirată dintr-o întâmplare reală petrecută în Coreea
de Sud şi care a fost publicată în social media din Seul şi capturată de domnul
Huţuleac, care a adaptat-o realităţilor româneşti în materie de câini şi de cu-
răţenie, de spirit gregar şi de mizerie morală. De fapt, spiritul moral este un fel de
laitmotiv în toate filmele româneşti care se întrec în a prezenta ceea ce nicio altă
ţară din lume nu face: batjocorirea ţării care şi-a pierdut caracterul sacru, dar sa-
tira e satiră şi trebuie acceptată. Un câine vomită într-un vagon de metrou, iar pa-
sagerii se revoltă. Fireşte, ne aflăm într-o ţară extrem de curată şi nu curat murdară
ca a noastră. E firesc ca locuitorii coreeni să considere murdăria din metrou drept
ceva inacceptabil, ceea ce la noi este cu totul acceptabil. Incitat de acest subiect,
domnul Huţuleac creează un scenariu original adaptat realităţilor contemporane
de la noi, unde peisajul omenesc pare mult mai interesant decât subiectul în sine.
O haită de oameni se repede asupra bietului câine care până la urmă va fi şi omo-
rât. Alina, o doamnă cu suflet bun, funcţionară la o agenţie bancară, care e singură
din punct de vedere sentimental, apelează la adopţia unui animal de companie.
Doamna nefericită nu ştie cum să procedeze în faţa vomei respective şi nici în
faţa călătorilor care îşi revarsă toate nemulţumirile personale şi sociale asupra
bietului animal şi asupra ei. Apoi suportă tot felul de amenzi de la Poliţia anima-
lelor, taxe suplimentare impuse de Asociaţia locatarilor, oprobriul public de la în-
ălţimea capetelor mediatice care practic manipulează oamenii, pe unii chiar
forţându-i să ia decizii nesăbuite. Paznicul de la metrou care nu a curăţat murdă-
ria câinelui este sacrificat de conducerea care nu e capabilă să înţeleagă realita-
tea şi se cantonează într-un egoism feroce de conservare a prestigiului. Nu câinele
muşcă, ci omul. Aruncat în stradă ca un câine, bietul paznic, tată a 7 copii, îşi dă
foc şi arde ca o torţă. Oricât am suspecta această scenă ca fiind voit comercială,

„#DOGPOOPGIRL”,
în proiecţie la TNB 

de Ziua Cinematografului
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nu putem nega adevărul de substanţă ce-l cuprinde respectiva
secvenţă şi ceea ce urmează. Tablourile de familie cu copiii sacri-
ficatului au o tensiune dramatică şi portretistică de cea mai înaltă
valoare. Mitingurile spontane în lipsă de alte subiecte şi motive
de răzvrătire oglindesc marasmul unei categorii sociale faţă în faţă
cu realitatea triptică: cea a vieţii de zi cu zi, cea internautică şi a
lumii online şi cea a fantasticului ce provine din aceasta. 

Filmul începe cu scoaterea căţelului Oscar dintr-o cuşcă şi se
termină cu aruncarea lui în hăul unui crematoriu, cercul fiind în-
chis, dar acţiunea se continuă cu ceea ce se petrece după dispariţia
câinelui. Deşi este suficient acest final rotund ca o minge de fotbal,
scenaristul merge mai departe şi urmăreşte viaţa Alinei fără câine.
Al treilea final reia începutul din metrou cu aceleaşi personaje fără
suflet, negre în cerul gurii, care încalcă orice regulă din metrou şi
fumează. Apare şi Alina, în continuitatea singurătăţii sale, cu Oscar
care vomită, dar de data aceasta fiind dotată cu tot ce trebuie pen-
tru a şterge voma câinelui, şi acceptă şi ea să fumeze, ceea ce ne
sugerează procesul de rinocerizare forţată, de maidanizare ire-
versibilă. 

Un film tragic alimentează o comedie excelent jucată, din dis-
tribuţie făcând parte actorii: Andreea Grămoşteanu, Cezar
Antal, Tudor Istodor, Paul Chiribuţă, Coca Bloos, Rodica Man-
dache, Valentin Teodosiu, Marius Rizea, Dana Rogoz, Dana
Dembinski Medeleanu, Amalia Ciolan, Ana Ciontea, Angel Po-
pescu, Isabela Neamţu, Ana Covalciuc, Anca Florescu, Valer
Dellakeza, Ioana Barbu, Andreea Mateiu etc.

În rolul Alinei, doamna Andreea Grămoşteanu duce greul în-
tregului film, simplu şi limpede, dar cu expresivităţile cele mai po-
trivite în toate situaţiile pe care le traversează. În scurta sa apariţie,
doamna Coca Bloos, artistă pe care am avut privilegiul să o am de
două ori în distribuţii, etalează masca unei feminităţi distruse de
răutate, gata de orice lucruri infame pentru a-şi menţine buna dis-
poziţie. În rolul bătrânului malefic se află domnul Paul Chiribuţă,
fiind exact ceea ce trebuie într-un rol de compoziţie plin de auten-
ticitate. Tânărul Cezar Antal este contrapunctul dintre generaţii.
Scena bătăii pe care o primeşte din partea Alinei după o partidă
de intimitate este jucată cu stoicism şi multă autenticitate. Portre-
tele colective ale haitei de oameni în care apar şi alţi artişti, alte fi-
guri contemporane alcătuiesc o întreagă distribuţie colaterală. 

Un alt moment antologic în acest film românesc este acela în
care rahatul câinelui este turnat în bronz, iar bătrânul malefic care

strânge dejecţiile animalului este şi el turnat în bronz, ceea ce ne
duce cu gândul la o zonă de suprarealism, cu o deplină acoperire
estetică. Unele momente cu haz nebun sunt acoperite repede de
tragicul imediat. Singurătăţile omeneşti sunt dublate de aglome-
rările omeneşti. Totodată, sunt superbe interferenţele mediatice
ale manechinelor de la televizor care pun monopolul pe ştiri,
manipulând cu dexteritate publicul într-un con de superficialitate.
Nu există atacuri politice, ci numai un atac frontal şi năucitor la
adresa omului global fără naţie, fără raţiune, liber pe vocea sa, de-
venit sclavul telefonului mobil, şi la adresa câinelui credincios până
la proba contrarie a puterilor nevăzute din actualul spaţiu planetar.

Ceea ce este remarcabil în film este tocmai această satiră, pe ce
potecă o ia această situaţie care amplifică un fapt mărunt şi îl face
apocaliptic, dar, de fapt, marea miză este transformarea românilor
în bestii. Animalismul dus la extrem, fleacul devenit ultraimpor-
tant. Ura, prostia, intoleranţa, decadenţa, prăbuşirea în neantul co-
tidian sunt foarte bine radiografiate de scenaristul-regizor, în
contextul combinării şi intersectării în poveste a Internetului care
accelerează cosmic comunicarea şi reclamele idioate care ne ani-
malizează mai rău decât pe timpul lui Ceauşescu când trebuia su-
portat numai el şi iubita lui consoartă. Filmul este realizat cu
abilitate şi mare expresivitate, având o distribuţie bine aleasă, dar
cu fonduri puse în zgardă din cauza lipsurilor materiale alocate
culturii. Aventura acestuia se încheie la Moscova, în cadrul Festi-
valului Internaţional de Film, cu un important premiu pe deplin
meritat pentru „Cel mai bun film”, protagonista lui, Andreea Gră-
moşteanu, primind premiul pentru „Cea mai bună actriţă”, iar la
cea de-a 20-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film Transilva-
nia, filmul a fost distins cu premiul pentru debut.

Şi, aşa cum se întâmplă în România, eroul acestui film, domnul
Huţuleac, fiind pe valul succesului atât de mediatizat, a mai captu-
rat încă unul la recentul concurs de dramaturgie de la presupusul
Teatru al Dramaturgilor, de fapt al regizorilor şi al prietenilor aces-
tora, unde a optat pentru o comedie de-a lui Aurel Baranga, al cărei
titlu, „Interesul general”, mi se pare total anacronic într-o societate
şi într-un moment în care numai interesul personal domină haitele
de pretutindeni. Presimt că regizorul va găsi soluţia optimă pentru
a recalibra defunctul autor de mare succes al anilor ‘50-’60 (dis-
preţuit de Teodor Mazilu), dar istoria e ciclică şi repetitivă.

Sesiunea de Q&A despre #dogpoopgirl:
Regizorul Andrei Huţuleac, actorii Andreea Grămoşteanu, Tudor Istodor, Amalia Ciolan, Paul Chiribuţă

şi directorul de imagine Constantin Ene Jr.
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Numit „copilul teribil al Hollywoodului”, Tarantino este
unul dintre cei mai originali realizatori americani con-
temporani, un regizor autor, alături de Woody Allen,

Frații Coen, Jim Jarmush, David Fincher, Spike Like, Terry Gilliam ș.
a. Cinematograful său este postmodernist, evită realismul, psi-
hologia, sunt satirizate tiparele consacrate ale eroilor filmelor din
anii de glorie ai cinematografului nu numai american, dar și eu-
ropean, folosește autoreferențialitate, parodie, pastișă, aluzii cin-
ematografice subtile, recuperează teme muzicale din alte filme
(mai ales ale lui Morricone), există preferință pentru anumiți ac-
tori: Samuel L. Jackson, Uma Thurman (muza regizorului), Kurt
Russell, Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Leonardo Di-
Caprio. Tarantino este scenarist al tuturor filmelor pe care le re-
gizează și, nu de puține ori, actor în filmele sale: Reservoir Dogs,
Pulp Fiction, Death Proof, Inglorious Basterds, Django Unchained (în
celelalte, își folosește vocea). Preferă filmul noir, polițist sau
western (mai ales spaghetti) ca sursă de inspirație, care devine,
însă, o specie aparte, à la Tarantino, adică un film vivace, ironic,
ludic, cu mult umor și fără nicio pretenție de verosimilitate.

Într-un anume fel, Tarantino seamănă cu Woody Allen. Nu în
ceea ce privește alegerea temelor sau ca viziune, ci în ceea ce
privește motivația. Motivația de a face filme, a amândurora, este
o dragoste ieșită din comun pentru cinematograf. Amândoi au
fost consumatori maniaci de film vizionat în sală (la Tarantino se
adaugă și un mare consum de vizionări pe casete video, de cate-
gorie B), dar, ceea ce e clar, e faptul că cinematograful este pen-
tru amândoi rațiunea de a fi creatori. Ceea ce conduce, inevitabil,
la o stilizare, mascare voalată a surselor pastișate sau omagiate.
Nu oricine recunoaște ironiile subtile din filmele lor. Dacă la Allen,
trimiterile sunt la „greii” filmului european (Fellini, Bergman, An-
tonioni, chiar și Tarkovski), mai rar, cei americani, la Tarantino sunt
la un gen pe care îl adoră: westernul (când nu sunt trimiteri la cul-
tura pop, filmele de acțiune și thrillerul noir). Ambii fac în filmele
lor ce le place, cu o amprentă personală, ușor de recunoscut.

În ceea ce privește pelicula  Django dezlănțuit, părerile criti-
cilor sunt împărțite. Unii îl văd drept un film realist, despre orori -
le sclaviei în Sud, alții consideră că e o satiră a imaginii sclavului cu
oareșice importanță pe plantație (Unchiul Sam sau Mammy). 

Django e un western spaghetti din 1966, cu Franco Nero. Ca să
sublinieze asta, îl aduce pe Franco Nero să joace un rol episodic.
Ca actor, Tarantino a jucat în filmul Sukiaki Western Django al lui
Takashi Miike. Posibil, de aici, numele personajului. E un film
încântător, poartă amprenta regizorului prin câteva tarantinisme,
dar e cel mai uman dintre toate, cel mai cald, cel mai povestibil.
Care ar fi acestea?

Omagiul adus cinematografului din toate filmele lui e și aici.
Personajele nu pot vorbi despre filme, că nu se inventaseră încă
(acțiunea se petrece cu doi ani înainte de Războiul Civil), dar apare
un dagherotip, premergătorul camerei de filmat. Tarantino
stilizează în așa fel genul filmului pe care îl abordează că devine
unic, dar nu îl satirizează. Dimpotrivă, aduce, în felul lui, un tribut.
Dovadă că reutilizează muzica lui Morricone din filmele western,
folosește elemente din western spaghetti, dar și din iconoclastul
Sam Peckinpah. 

Există o infatuare a replicilor și gesturilor care nu are nimic
realist, în general, sunt referiri la alte filme sau dau impresia că e
un film de Tarantino only, mai ales că folosește și melodii atipice
la scenele tari. Impresia de făptură de celuloid e chiar mai puter-
nică decât la frații Coen.

Culorile sunt puternice, dând senzația de univers fabulos, în-
chis în povestea care trebuie ruptă de realitate.

Tarantino oferă (ca și Allen) posibilitatea unor jocuri actoricești
de mare forță, fără ca actorul să fie totuși depersonalizat, în ciuda
faptului că se supune autorității intenției regizorale. 

Înțelegerea unui film de Tarantino presupune mai mult de
identificarea amprentei lui stilistice. De unde și varietatea de in-
terpretări (inclusiv părtinitoare). Filmul acesta e mai mult decât
un western, e o întoarcere la mit (vezi referirea la Siegfried și
Brumhilda), la poveste, la simplitatea unei întâmplări care pre-
supune, deloc banal, confruntarea dintre bine și rău, dragoste și
eroism, prietenie. E un omagiu adus artei (unul din costumele lui
Django e după o pictură : Băiat în albastru de Gainsborough). 

Ironia ce rezultă din referirile la aspecte semantice (în Inglori-
ous Basterds excelează). Când se prezintă personajului jucat de
Franco Nero, Django își spune numele pe litere, accentuând ca
„d” e mut, spre supărarea interlocutorului care se simte umilit de
un negru pentru un „fleac” lingvistic.

Una peste alta, un film încântător!

rAlucA FArAon

Django dezlănțuit/ 

Django Unchained (2012)

Regie și scenariu: Tarantino

Imagine: Robert Richardson

Cu: Jamie Foxx, Cristoph Waltz, 

Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson

Dezl[n\uit
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20 octombrie 1993. Decameronul e o operă literară spectaculoasă în sine, dar şi
prin istoria ei. Se ştie că Boccacio, la data când şi-a publicat cartea, a fost acuzat “că a
stricat şi corupt spiritul italian”. De asemenea, se mai ştie că tot el, la bătrâneţe, încercat
de remuşcări, a devenit cleric şi a ajuns să-şi condamne propria scriere. De Sanctis
observă, lucru foarte important, că întreg ciclul de nuvele a corespuns, în epocă, “unei
stări sufleteşti care de mult voia să se manifeste în afară”. Succesul enorm a fost decis,
cum obişnuiam să zicem noi până mai ieri, de “curajul” de a fi spus “cu glas tare ceea ce
toţi îşi spuneau în taină”. Aparent, ceea ce Moliere e “ironie sarcastică”, la Boccaccio e
“veselă caricatură”. În realitate, însă, celebrul florentin nu e autorul unei cărţi de
amuzament, faptele sale, în contextul istoric şi moral în care a trăit şi scris, fiind
profunde şi complexe. În lumea Decameronului, de altfel, acelaşi Francesco De Sanctis
a văzut “teatrul faptelor omeneşti şi lăsate în voia liberului arbitru şi călăuzite în
rezultatele lor de întâmplare”, iar în scriitor un Voltaire al secolului XIV. Evident, e vorba
de o “lume a comediei”, dar nu şi de un „sentiment comic înalt”, ca la Arioso, de pildă.
Comicul nu rezultă din forme “umoristice şi capricioase” savant puse în pagină,
dimpotrivă, efectele se obţin din relatarea cu savoare şi naturaleţe a unei anecdotici
naive, dacă nu şi infantile, pur şi simplu pentru a dispune, pentru a provoca râsul şi nu
pentru a îndrepta moravuri, fiind limpede că ponderea nu aparţine idealului moral. Nu
e de mirare, în nici un caz, că doi regizori importanţi, Silviu Purcărete (autorul celor
două spectacole craiovene - Ubu Rex şi Titus Andronicus de notorietate mondială de
acum) şi Iulian Vişa (nume absent ani în şit din viaţa teatrală românească, unul dintre
artiştii care, în ultimii ani ai dictaturii, au ales exilul, dar a revenit, după decembrie ‘89,
cu mari ambiţii de a-şi face simţită prezenţa), au fost ispitiţi de forma şi substanţa
povestirilor boccacciene, prin excelenţă teatrale, cu o miză exclusivă pe o acţiune
dominată de întâmplări neprevăzute, de comportamente, de comportamente insolite
şi pline de haz, eliberate de prejudecăţile unei moralităţi cu un conţinut serios
deteriorat. Decameronul e, înainte de toate, expresia unui stil, încât imitaţia nu este cu
putinţă”, asupra căruia îşi lasă puternice amprente “literatul, eruditul, artistul, omul de
curte, omul de studiu şi de lume”. Deci partea forte a celor două spectacole este stilul.
În ele obiectul meditaţiei nu e moralul, ci esteticul. Ambii regizori, demonstrând că
“arta este singurul lucru serios pentru Boccaccio, singurul care în mijlocul fanteziei îl
îndeamnă să mediteze”, impun cu o rigoare impresionantă o imagine teatrală pură,
transformă discursul literar în obiect de ceremonial. În felul acesta, arta va investi o
lume “de nesuferit şi profund dezgustătoare” cu “toate frumuseţile ei”.

În spectacolul lui Silviu Purcărete pilonul principal îl reprezintă Povestitorul.
Ceremonialul regizoral e gândit şi construit pe acest personaj fabulos, individualizat
cu mijloace simple, dar greu de definit, prototip ideal al creatorului, când distanţat,
când implicat, de un mare rafinament, artist şi erudit, clovn cu discreţie, în accepţiunea
superior shakespeariană, spiritual, complicitar fără ostentaţie. Același ceremonialul

Tragism sublimat, ironie amar[, actori cu un ochi râzând 
§i altul plângând. S[ nu fi mâhnit, na§ule!

Hora\iu M[l[ele 
la §aptezeci de ani 

între nuduri
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regizoral e gândit şi construit în acelaşi timp și  în funcţie de un interpret de clasă. Este
vorba de  actorul Ilie Gheorghe. Acesta  îşi compune personajul cu inteligenţă şi
histrionism, categoric într-o manieră stilistică de o distincţie şi un farmec cum cred că
nu şi le-a afirmat mai puternic în alte roluri, prestaţia sa fiind cu adevărat fascinantă.
Fantezist, cu o ştiinţă a teatrului remarcabilă, Silviu Purcărete e un dirijor de virtuozitate
al unei orchestre perfect armonizate. Alături de Ilie Gheorghe, în Messer Galeotto, în
distribuţie mai figurează, în varii ipostaze, Cristian Alexandrescu, Cristian Stanca,
Gabriel Tudorin, Radu Constantin, Gabi Popescu, Dorun Zamfirescu, Doina Migleczi,
Iulia Antonie, Corina Merişescu, Claudia Cacoveanu, Adelina Ribac şi Amalia Vacarescu.
Toţi evoluează ca o trupă cu îndelungi antrenamente. Surprinzător pentru un teatru
tânăr, fără renume, cum e Teatrul “Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea. Dar ce minune nu
e  posibilă sub mâna unui maestru ? În Decameron 645 există elevaţie și imagini teatrale
de o plastică şi tensiune ce copleșesc. Fiecare semn, fie că vizează realul sau suprarealul,
are transparenţă şi concreteţă. “Momentele” scenariului se derululează ca o succesiune
de tablouri magice. Publicul se află în situaţia degustătorului de vinuri. Întocmai ca şi
acestuia i se cere o anume educaţie şi subtilitate a gustului. Altfel riscă să se confunde
cu un consumator de rând. Faţă de personajele frenetic instinctuale şi carnale din
povestirile lui Boccaccio, senzuale şi fără reţineri în manifestări, trăindu-și pasiunile cu
o voluptuoasă şi primară frivolitate, Silviu Purcărete adoptă o atitudine de un estetism
radical, imaginează un spaţiu convenţional, în care e loc pentru puţine elemente de
recuzită, structural integrate şi ele unui mod de comunicare teatrală de tip ritualic. În
esenţă, vieţii trăite impetuos şi spontan, anecdotic, într-o gamă diversă de culori şi
reacţii, i se contrapune o artă exacerbată formal până la limita unei aristocratice
decadenţe. La fel a procedat şi Boccaccio. Numai că el a contrapus “virtuţilor” teologice
şi mistice“viciile” surprinse în existența cotidiană, adeseori exacerbându-le până la
vidarea de semnificaţia morală. 

Dacă Silviu Purcărete recurge, pentru a transpune în scenă tablouri din Deca -
meronul, la un scenariu personal, Iulian Vişa se foloseşte de o dramatizare semnată de
Alexander Hausvater, nimeni altul decât regizorul admirabilului spectacol  Au pus
cătuşe florilor. Cum autorul dramatizării e regizor, şi încă unul autentic, e firesc ca şi
dramatizarea să fie de regizor şi nu de scriitor. Ea constituie pentru Hausvater o formă
a propriului spectacol, cu propriile teme şi obsesii. De aici şi laconismul unor situaţii şi
replici, secvenţarea cinematografică a acţiunii, metafora de fond rămânând a teatrului
în teatru,  a unui text apăsat demonstrativ, poate şi liniar într-o măsură, nefiind exclus
ca în “scrierea” lui să se fi contat  mult şi pe ceea ce urma să se adauge imaginaţia
rgizorului. Coperţile între care este aşezată spumoasă utopie boccacciană nu sunt defel
complicate. Într-un lagăr nazist, ori pur şi simplu într-un lagăr, deţinuţii, actori şi actriţe
de profesie, sunt constrânşi de un ofiţer cu apetit artistic, dar în acelaşi timp sadic, să
interpreteze scene din Decameronul. Îi urmăreşte pe deţinuţii-artişti atent, are reacţii
şi atitudini perverse, intervine din când în când violent. Tot ceea ce a imaginat
Hausvater rămâne doar la datele unui pretext de spectacol. Numai cine a văzut Au pus
cătuşe florilor poate să-şi dea seama ce ar fi putut să iasă de aici dacă autorul scenariului
ar fi continuat să-și finalizeze „opera”  și să o ducă în stadiul spectacol Am fost surprins,
de aceea,  când mi s-a spus că Alexander Hausvater s-a supărat pe Iulian Vişa că i-a
regizat dramatizarea, motivând că ar fi intenţionat să o monteze el. Or, după părerea
mea, spectacolul lui Vişa nu anulează o astfel de intenţie, ci  îi conferă, mai degrabă, un
plus de interes. Cele două spectacole s-ar fi situat, cu siguranţă, la poli opuşi, ele nu ar
fi avut nimic comun în afară de text, regizorii în discuţie fiind personalităţi cu viziuni şi
stiluri diferite, cu concepţii diferite. Decameronul lui Vişa are o caligrafie simplă, epurată
de complementar. Faţă de un discurs regizoral baroc, definitoriu pentru Hausvater,
constând în aglomerarea de imagini şi semne într-un spaţiu de joc dilatat in extremis,
cu scopul vădit de a şoca prin sfidarea normelor convenţionale spectatorul, acela al lui
Vişa are fluenţă epică şi organicitate, e melodios parcă, scenele aşa-zise “tari” sunt
estompate prin supunere la rigorile unui sistem de limbaje de un estetismfoarte
migulos așezat în pagină (scenă). Cu două excepţii, după numele pe care le poartă, dar
şi după rolul pe care îl îmdeplinesc, personajele amintesc de actorii din Hamlet, ele nu
sunt întruchipări reale, ci creaţii actoriceşti, astfel că drama în spectacol e a artistului în
raport cu puterea. Vişa impune o viziune coerentă, de un tragism sublimat, în subtext
de o ironie amară, actorii jucând de la o nuvelă la alta, ori chiar în interiorul aceleiaşi
nuvele, o lume de personaje ce contrastează puternic cu condiţia lor, dând, totodată,
senzaţia că un ochi le râde şi un altul le plânge. Deşi sunt doar şase la număr, excelent
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controlaţi de Vişa, ei umplu scena, îşi reliefează nuanţat fiecare ipostază, creionând
chipuri şi vârste diverse, caractere şi psihologii diverse. Ceremonialul nu are aceeaşi
tensiune ca la Purcărete, dar interpretarea e necăznită, elegantă, particularizează
gesturi şi atitudini expresive. Memoria spectatorului reţine, rând pe rând, pe Virgil
Flonda, Constantin Chiriac, Nae Floca-Acileni, Suzana Macovei, Irina Wintze şi Ion
Buleandră pentru prestaţia lor de o facută pe cât de dezinvoltă, pe atât de unitară din
punct de vedere stilistic.

10 iulie 2022. Alăltăieri, în sfâtșit, D.R. Popescu mi-a răspuns la telefon și am reușit
să schimbăm câteva cuvinte. Mi-a spus că de două zile e iarași în spital! Convorbirea nu
a durat mult. M-a rugat să revin după un sfert de oră. Nu mi-a fost greu să-mi dau seama
că nu se simte bine și-i este greu să vorbească. L-am sunat continuu până după ora
zece seara, dar fără rezultat. Sigur, am devenit deodată neliniștit și îngrijorat! Ieri, 9 iulie,
am  încercat,  de asaemenea, de mai multe ori, să stabilesc un contact, dar tot degeaba.
Azi dimineață, în jurul orei zece, primesc telefon de la Mircea M. Ionescu și mă
informează că a reușit să comunice cu el. Bănuiește că e într-o stare foarte gravă. Și lui
i-a lăsat impresia că face efort ca să întrețină o conversație. Nu mai  am curajul să-i
formez numărul din nou. Mă hotărăsc însă să o sun pe doamna Angela. Vorbim circa o
jumătate de oră. Mă asigură că starea lui e staționară, dar mi se plânge că a devenit
foarte irascibil. Îl înțeleg. La fel sunt și eu. La cel mai mic semnal de boală sunt gata să
fac din țânțar armăsar. Oricum. dialogul cu soția sa, o persoană puternică, obișnuită să
țină strâns frâiele în mâini, lucidă, a avut  totuși darul să-mi alunge gândurile
prăpăstioase și să-mi potoleaască puțin teama de neprevăzut. Până la urmă mă simt
obligat  să înlocuiesc nevoia unei discuții directe cu autorul  Vânătorii regale, cum și al
atâtor piese pe care le-am văzut în spectacole și despre care am scris, cu o lectură dintr-
o carte-surpriză, O sută și una de poezii, unde redutabilul romancier și dramaturg se
înfățișează în ipostază de autentic poet. Transcriu la întâmplare un poem scurt, intitulat
Umbra, de o remarcabilă simplitate, dar profund și personal ca sens și vibrație lirică:
„Umbra cade de pe mine/Ca un veșmânt./S-a făcut mică, sub tălpi,/A intrat în
pământ//Și tare mi-e teamă/C-o să-i spun: ia-mă!//Umbra bătrână a curs de pe mine/Și
nu era vânt/Nu apunea soarele-n ceruri/Când a intrat în pământ//Și tare mi-e frică/Și
tare mi-e teamă/C-acum se strică/Și nu mă mai cheamă!” Curios cum de brava noastră
critică literară nu a găsit de cuviință  să comenteze un  volum-mărturie despre partea
nevăzută a sensibilității unui mare  scriitor. Să nu fi mâhnit, nașule! Ar fi nedrept să uit
că mi-ai botezat cele două fiice, pe Laura și Ioana!

1 august 2022. Incredibil! Horațiu Mălăele împlinește astăzi șaptezeci de ani. Am
senzația că parcă ieri a aniversat șaizeci. Doamne, cât de repede s-a mai dus un deceniu
din viața noastră sau s-a mai adăugat un deceniu vieții noastre. Primul spectacol în care
l-am văzut pe Horaţiu Mălăele a fost Slugă la doi stăpâni, în regia lui Iulian Vişa, pe scena
Teatrului Tineretului din Piatra  Neamţ, un teatru  faimos la acea vreme şi râvnit de
generaţii întregi de aspiranţi la glorie actoricească. Asta s-a întâmplat, dacă nu mă înşel,
în 1976. Actorul  avea  atunci un pic peste douăzeci şi trei  de ani, fiind proaspăt
absolvent, iar eu de vreo cinci ani, cam  de când el devenise studentul neuitatului
Octavian Cotescu, eram semnatarul cronicii teatrale în revista clujeană „Tribuna”. Dar
să revin la oraşul legat de numele ”drumeţului” Calistrat Hogaş (departe încă de a fi
concurat de cel al lui Pinalti!) în care are loc, în a doua jumătate a secolului trecut, un
fenomen  teatral de o extraordinară efervescenţă.  Tinerii actori se băteau  să ajungă aici.
Nu însă ca  să facă tuşă sau să ducă tava, ci să interpreteze pe Hamlet şi Ofelia ori alte
personaje la care visau din dramaturgia mare. Pentru ei sintagma „teatrul tineretului”
era o chestiune de fond şi nu de faţadă. Nu aşa  cum au folosit-o nişte ”băieţi deştepţi”,
ca să nu zic mai mult, acum câtva timp, vestind cu tobe şi trâmbiţe  că vor fi ctitorii unui
teatru al tinerilor în Capitală. Ce a ieşit nu trebuie să te căzneşti prea mult ca să vezi:
proiectul a fost o păcăleală grosolană, nu a depăşit stadiul de intenţii. Cert e că la Piatra
Neamţ premizele sunt altele. Acolo, la o privire retrospectivă,  apare cu evidenţă faptul
că s-a lucrat după un program clar, atât repertorial, cât şi regizoral, bazat pe o gândire
teatrală coerentă, cu consecinţe decisive pentru profilul unei instituţii. Repertoriul se
alcătuia după criterii de natură să-i ajute şi provoace pe tineri, să le ofere partituri
generoase, în măsură să le stimuleze şi  pună în valoare  talentul. Între realizatorii
spectacolelor, pe de altă parte, figurau regizori reprezentativi ai momentului,
personalităţi cu înscenări de referinţă la activ, dar şi mulţi din noile generaţii în curs de
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afirmare, deja intraţi în atenţia lumii teatrale, ca promisiuni sigure,  pentru originalitatea
şi îndrăzneala lor. Piatra Neamţ şi-a asumat, astfel, cu osebire între  anii şaizeci-optzeci,
atribuţiile unui  teatru-laborator, reuşind să fie o veritabilă rampă de lansare.  Cele mai
multe spectacole, la rândul lor, au fost evenimente teatrale autentice, receptate ca atare
pe plan naţional. Constant criticii le vor comenta elogios, pondere având de regulă
dimensiunea propunerii regizorale, fără să evite totuşi să formuleze tranşant  aprecieri
entuziaste când un interpret sau altul se desprindea de serie. Ceea ce îi grăbea
consacrarea, întrucât critica teatrală nu numai că se citea, ci avea şi autoritatea  de a
deschide porţile spre teatre vestite din Bucureşti sau alte zone ale ţării. 

În acest sens Horaţiu Mălăele este unul dintre  exemplele ilustre. O singură stagiune
îi va fi de ajuns să păşească direct pe celebra scenă şi între celebrităţile de la „Bulandra”.
În Truffaldino din piesa lui Goldoni a fost triumfal. Un băiat plin de farmec, înzestrat cu
inteligenţă şi fantezie, sensibil, fără îndoială din stirpea „suavilor lungani” ai lui Nichita
Stănescu, a uluit la premieră spectatorii şi criticii. E adevărat că  şi rolul  i-a venit ca o
mănuşă, împingându-l, alături de o distribuţie deschisă la o formulă de spectacol
modern, care i-a ţinut cu har trena, către o creaţie memorabilă, eclatantă, drăcească
prin vervă şi umor. Şi nu într-un spectacol oarecare, ci într-unul încântător al stagiunii
respective, realizat de Iulian Vişa, un regizor tânăr de spirit nonconformist, cu idei şi stil,
tentat să experimenteze limbaje teatrale novatoare, uneori riscând să sară peste
libertăţile îngăduite de epocă. Tot în „popasul” piatranemţean, cu o durată de  un an,
Horaţiu Mălăele şi-a mai înscris pe fişa de creaţie două roluri - Dromichaites, regele
geţilor, din Muntele de D.R. Popescu (regia Emil Mandric), cum şi cel de debut în Dordre
din Tinereţe fără bătrâneţe, adaptare după basmul lui Petre Ispirescu de Eduard Covali
(regia Cătălina Buzoianu) - care îi vor marca puternic cariera, obligându-l la altă manieră
de interpretare, la alt tip de concentrare, demonstrând în felul acesta că ne aflăm în
faţa unui talent rar, inepuizabil ca resurse. Disponibilităţile  comice, fabulos exploatate
în Truffaldino, pe lângă că se îmbogăţesc cu nuanţe neaşteptate de haz popular, deseori
cedează locul tragicului, trăirilor grave, introvertite, specifice dramelor existenţiale-
limită. Efecte în avalanşă se obţin printr-un joc al contrastelor,  duplicitar, mobil,  cu
dilatări   în extremis a ceea  ce ar putea fi previzibil. Nimic mai străin de Horaţiu Mălăele,
aşadar, decât tâlcurile proverbului „aceeaşi Mărie cu altă pălărie”. Acesta e şi motivul
pentru care de-a lungul anilor nu i-am „scăpat” prea multe spectacole. Îmi vine greu,
oricum, să-mi amintesc vreunul în care nu l-am văzut. 

Personajele interpretate dau senzaţia că fac parte din propria-i autobiografie. Sunt
propriile sale ipostaze lăuntrice. Actorul le abordează cu lejeritate, cu o detaşare ironică,
firesc, nonşalant, storcându-le, până la anulare, de orice fărâmă de identitate. Pe scenă
se află un vrăjitor parşiv şi pervers (dar cu un aer de inocent mucalit, de o duioşie
dezarmantă) care se metamorfozează cu o voluptate diabolică într-o multitudine de
măşti.  Rând pe rând Scapino (Scapino de Moliere, regia Alexandru Dabija), Smerdeakov
(Karamazovii după Dostoievski, regia Dan Micu), Lelio  (Mincinosul de Carlo Goldoni,
regia Vlad Mugur) sau Vanea (Unchiul Vanea de A.P. Cehov, regia Yuri Kordonski) mi s-
au fixat definitiv în memorie. Fără să ştie că sunt în sală,  unele dintre spectacolele de
performanţă ale lui Horaţiu Mălăele, şi nu numai pe acestea, s-a întâmplat să le văd de
mai multe ori.  La final, mergând să-l salut,  nu ezita să-mi facă reproşuri că nu l-am
anunţat şi să-mi spună  “aş fi jucat altfel dacă ştiam că eşti în sală”. Totdeauna  i-am
înţeles cuvintele nu ca pe o scuză pentru că ar fi tratat superficial  acel spectacol,
evoluând mai modest, ci pentru că se temea ca nu cumva instinctul  său de mare actor,
histrion imposibil de îmblânzit şi cuprins, oricât   de elastice ar fie ele, între două
paranteze, să-l fi făcut să nu mai ţină cont decât de spectatorii ce-i savurau fiecare
replică. El e ca o viitură. Indiferent că apare pe scândura scenei sau în cele peste cincizeci
de pelicule cinematiografice. Mătură cu o impetuozitate dezlănţuită şi un apetit al
improvizaţiei imens tot ce îi iese în cale. 

Când un scriitor scrie în mai multe genuri (la poezie adăugându-se  proza şi teatrul),
cum a scris, de pildă, Gellu Naum, nimeni nu e surprins că temele şi obsesiile, organic
integrate într-o viziune literară unitară, într-un registru stilistic insolit, nu se detaşează,
în ceea ce au definitoriu, de „logica” poeticii suprarealiste, ci o urmează cu consecvenţă.
Lucrurile se complică întrucâtva, în schimb, dacă un actor dotat polivalent, ca Horaţiu
Mălăele, de exemplu, în afară de actorie, artă prin care şi-a câştigat notorietatea,
pictează, scrie şi regizează.  Desigur, în regie se menţine în domeniul teatrului. Ceea ce
nu înseamnă că pictura şi scrisul, activităţi complementare celei de bază, au statut de
hoby sau de  pauză de respiraţie şi relaxare. Paradoxul e altul. Sigur pe mijloacele
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folosite, deşi unele operează cu cuvinte şi altele cu imagini,
Horaţiu Mălăele lasă impresia că, oricât de radicale sunt
deosebirile dintre artele în care străluceşte, este unul şi acelaşi
creator. Indiferent că  e actor, pictor, literat sau regizor, “isprăvile”
sale artistice  se revendică de la  o înfiorare subterană comună.
Grafica e un „spectacol”  foarte divers, transpus pe o „scenă” a
imaginarului  populată de personaje bizare, ireale parcă.  Mă
refer deopotrivă la suita de  caricaturi şi  autoportrete în care din
câteva detalii creionează fizionomii distincte,  şarjând cu subti -
litate ticuri şi atitudini, cum şi la numeroasele sale nuduri
configurate prin contururi şi linii de o senzualitate rafinată,
complicitară, care oferă ochiului mai mult decât arată. Cât
priveşte textele literare (poezii, mărturisiri, aforisme, reflecţii pe
anumite teme, dialoguri etc.), unele aşezate împreună cu grafica
între coperţi de  cărţi, sunt scrise cu discreţie, lapidar, cu puţine
cuvinte, dar cu sinceritate şi emoţie, fără urmă de „făcătură”.
Cuceresc prin tonul lor confesiv, dominat de o vibraţie miste -
rioasă, de un  freamăt al trăirilor care ţine de miracol şi nu de  un
concret anume. Exprimă o largă gamă de stări, de şoapte şi taine,
de exclamaţii şi interogaţii, de nelinişti şi mirări. Au inefabil şi
originalitate. 

În sfârşit, în regie, aşa cum era de aşteptat,  experienţa
actorului contează enorm. E valorificată în stabilirea relaţiilor
dintre personaje, în ştiinţa de a compune caractere pregnante, cu
un aport tensional şi plastic hotărâtor în structurarea şi gradarea
situaţiilor. Dar fără să se oprească la atât. Regizorul nu se substi -
tuie actorului. Acţionează autonom. Imaginează şi construieşte
universuri umane puse în mişcare de coliziuni şi traume. Desco -
peră textului dramatic semnificaţii noi, rezultate dintr-o lectură
originală, din perspectiva  căreia converteşte  intriga  în ceea ce
vrea să spună şi cum vrea să spună. Revizorul, un spectacol
gândit pe o versiune proprie a textului, se edifică, de pildă, în
perimetrul unei metafore de un cinism amar, ingenios elaborată,

în care corupţia şi lichelismul îşi dezvăluie dimensiuni halu -
cinante. Oscilarea între minimalism şi baroc particularizează
discursul scenic, creează un suport vizual labirintic, fără să-i
impieteze transparenţa. Personajele sunt disecate în profunzime
şi  individualizate cu precizie. O mostră  de creaţie excepţională,
în date parodice şi groteşti aduse la liziera normalităţii, i se
datorează lui George Mihăiţă. Primarul său, într-o compoziţie de
virtuozitate, complexă, e tembel şi ilar („numai paie nu mănâncă
de tâmpit“), şiret şi primejdios, avar feroce şi ticălos versat. Mă
mir şi astăzi de ce acest spectacol a fost reţinut receptat de critici
şi văduvit de o recunoaştere ce i s-ar fi cuvenit cu prisosinţă.
Revizorul a fost prin excelenţă un spectacol de regie. Ca acelea cu
care ne-au obişnuit, după 1990, Andrei Şerban, Purcărete,
Tocilescu, Cătălina Buzoianu, Măniuţiu, Hausvater, Tompa, Darie
sau mai tânărul Radu Afrim.

26 octombrie 2022. Citesc pe internet o declarație șocantă
a lui Andrei Șerban, echivalentă cu o veritabilă lovitură de teatru,
despre ceea ce se întâmplă astăzi pe scena politică a lumii. O
conștiință de mare artist se situează pe o poziție total opusă celei
a elitei intelectualilor români. Și poate nu numai români. Dar iată
ce spune celebrul regizor: „Ei, vă întreb eu, cine şi-ar fi imaginat
când eram la baricada de la Inter, că după numai 30 de ani vom
ajunge să luptăm în ţara asta împotriva neocomunismului impus
de USA şi UE? lată cum se învârtește roata istoriei! Estul va refuza
de data asta oferta Vestului marxizat. Şi o va face luptând. De
data asta, monstrul vine dinspre Apus. Spălaţii la creier nu înţeleg
nimic, însă“. De meditat și de verificat dacă  vorbele îi aparțin. Nu
m-aș mira ca „oastea de serviciu” să se repeadă cu avânt revolu -
ționar împotrivă-i. Nu neapărat ca să-l contrazică, fiindcă să nu fi
în acord cu ce crede cineva e firesc, ci să-i terfelească perso -
nalitatea și opera Din păcate, logica unui atare fenomen triumfă
curent în denocrația noastră cea de toate zilele. 



www.revistaneuma.ro
Rock

Nr. 9-10 (59-60) � 2022
95

Un scuipat pe obrazul istoriografiei române
dumitru unGureAnu

Am citit cu multă răbdare cartea lui Alexandru Mamina,
Cenaclul Flacăra – istorie, cultură, politică, Editura „Cetatea
de scaun”, Târgoviște, 2020. Până la pagina 320 mi-am

păstrat calmul. N-am subliniat niciun pasaj, n-am notat niciun
comentariu, așa cum fac de obicei când mă interesează conținutul
vreunui opuscul și-mi provoacă idei adiacente, cărora nu le pot
spune nici critică, nici replică, nici polemică, fiind un amalgam de
impresii mai mult sau mai puțin consistente, dar sigur sincere.
(Magistrul din Cajvana, Luca Pițu, definea operațiunea de acest
fel „trecerea textului prin ciur hermeneutic”, în fond o divagație
liberă pe teme suculente.) Pe măsură ce dădeam filă după filă, mă
tot întrebam care să fie miza cărții și refuzam să cred ceea ce se
întrevedea printre rânduri, anume că e un efort conștiincios și
aparent obiectiv de spălare a personajului public Adrian Pău -
nescu, cel din perioada comunismului biruitor. Biruitor peste ce,
peste cine sau asupra cui? 

După opinia mea, Adrian Păunescu este un personaj tragic și
n-are nevoie de susținere post-mortem, așa cum n-a avut nevoie
nici când era a doua putere în statul socialist. Nici condamnările
vehemente de după 1989, nici apărarea dizgrațioasă a ciracilor
care își imaginează că anii petrecuți în preajma lui le conferă un
statut artistic și intelectual valabil, nici măcar procesiunile cu aer
funerar oficiate de fiul său nu ajută la înțelegerea „fenomenului
Păunescu”. Pentru că e un fapt care nu poate fi contestat: omul,
poetul, ziaristul, politicianul Adrian Păunescu a fost blagoslovit cu
forța necesară impunerii în societate, într-un fel singular, și-n
epoca în care asemenea statut era nu doar greu de obținut, ci și
pedepsit după legi nefirești ori cutume absurde. Numai că, așa
cum s-a petrecut de multe ori în istoria românilor, o astfel de
personalitate a nimerit timpul potrivit, dar a ales tabăra greșită,
măcar că termenul „tabără” definește un context războinic.
Păunescu a luptat fără noimă cu stafiile produse de propaganda
comunistă, trăind iluzia unui asalt asupra românității dat de forțe
ostile nenumite. A luptat himeric, a luptat cu orice, numai cu
dușmani reali nu. Firește, se poate susține că ziaristul Păunescu
s-a „războit” – și paginile revistei Flacăra stau mărturie – cu niște
racile ale sistemului socialist. Dar mi se pare curată parodie: tu,
simbriaș al sistemului oficial de stat, te războiești cu aparatul de
gestionare a statului, alcătuit din politruci, birocrați, milițieni etc.!
(Un paradox: luptându-se cu funcționărimea comunistă, Pău -
nescu justifica indirect afirmația lui Paul Goma că „România este
ocupată de români!” Ambii s-au născut în Basarabia, dar ce destine
opuse! Să ne imaginăm că și poetul ar fi urmat calea prozatorului.
Altfel s-ar fi scris istoria, nu? Dar nu s-a scris...)

Dacă Păunescu ar fi susținut, în scris ori în cuvântările impro -
vizate în Cenaclu, că se opune socialismului, atunci „lupta” avea
sens. Or, mărturiile directe și indirecte arată că Păunescu era un soi
de nabab ipocrit care se chivernisea material de pe urma
„bătăliilor” sale, câștigând suficienți bani ca să plătească și
însetaților cântăreți sume uluitoare pentru „epoca (într-adevăr!)
de aur” în care Cenaclul a bântuit România! Să fie asta o vină? La
modul absolut, poate fi. Însă, omenește vorbind, cine nu-și
dorește un trai mai bun? Nu e de comdamnat dorința de

îmbogățire, ci efortul de a o prezenta drept altceva. Spălarea
cadavrului, în cazul dat! 

La spălarea cadavrului ostenește Alexandru Mamina. Nu
auzisem despre, nici nu citisem nimic de el până la cartea de față.
Ulterior i-am găsit destule scrise (nu persoana interesează, ci
textele publicate), să-mi ajungă pentru edificare. Doctor în istorie
al Universității București, autorul unor cărți care dezbat probleme
intelectuale de factură marxistă, autorul câtorva articole progra -
matice pe siteul de stânga CriticAtac, Mamina părea calificat să
limpezească încurcata chestiune a Cenaclului Flacăra și a liderului
său incomensurabil. N-o face. Deși o sumă de pagini analizează
atent și situează corect „mișcarea” cenaclistă, o singură frază
demolează orice brumă de obiectivitate și de credibilitate. E la
pagina 320: „În acest fel, depășind cu siguranță intențiile lui Adrian
Păunescu personal, Cenaclul Flacăra a pregătit, împreună desigur
cu alți factori, fermenții morali ai revoluției din decembrie 1989.”

Recunosc, îmi lipsește starea de spirit necesară unei replici
adecvate. De câte ori încerc să-mi adun cuvintele, mă enervez.
Fraza citată e un fel de scuipat, pe care Alexandru Mamina îl
aruncă societății române, atât celei trecute, cât și celei actuale.
Este cumva răzbunarea scuipatului căpătat de Păunescu în zilele
„revoluției” din 1989, când a comis greșeala să iasă în mijlocul
demonstranților bucureșteni? Nu știu. Mamina are dreptul să scrie
și să publice orice, elogiind marxismul și vremurile comuniste.

Nu-i doresc să le și trăiască.
���



www.revistaneuma.ro
C[l[torii 96

Nr. 9-10 (59-60) � 2022

���

Concediul anului 2022 îl petrecem în Norvegia, țara mul-
tor superlative absolute. Cu dosarul, cardul și corturile
pregătite purcedem la drum. Pensiunile și hotelurile

sunt extrem de scumpe, așa că o casă textilă ne conferă un confort
sporit în campingurile extrem de bine dotate .

În Gjendesheim ne îmbarcăm pe feribot având ca destinație
Memurubu, punctul de începere al traseului de creastă. Drumul
pe apă este paralel cu creasta Besseggen. Aceasta este una dintre
cele mai populare drumeții montane din Norvegia (peste 40 000
de persoane/an) și pornește din Memurubu, traversează zona re -
lativ plată Bandet, urcă în Besseggen, în altitudinea maximă Veslf-
jellet (1743m), coborând apoi în Gjendesheim. Nu mă opresc să
nu admir în timpul călătoriei pe lacul Gjende, numeroase persoane
însoțite de câini, educați ca și stăpânii lor. Peisajul este înnorat, dar
în Norvegia capriciile vremii sunt firești. Suntem în Parcul Național
Jotunheim, Casa Uriașilor Norvegieni, unde natura atinge apogeul.
Aici este inima Norvegiei care bate între Oslo, Bergen și Trondheim.
Zona este mistică, fermecătoare și spectaculoasă. Are un farmec
proaspăt. 

Urmăm o potecă destul de abruptă circa doi kilometri cu
suișuri și coborâșuri. Pe măsură ce câștigăm altitudine, priveliștea
asupra nesfârșitului Lac Gjende devine din ce în ce mai spectacu-
loasă. Traseul bine marcat cu un T este  întreținut de Asociația
Norvegiană de Trekking ( În norvegiană: Den Norke Turistforen-
ing –DNT). Din când în când pe plăcuțele indicatoare ni se aduce
la cunoștință altitudinea la care ne aflăm și cât mai avem de par-
curs din traseu. Continuăm spre vest către încântătorul lac Bjøn-
bøltjønne, sub umbra Surtingssui la 2368m altitudine. În curând
ajungem la cea mai îngustă porțiune care desparte lacul Gjende,
în stânga, de lacul Bessvaten, în dreapta. Contrastul multicolor al
celor două suprafețe lacustre este impresionant. Cuoarea azurie a
lacului Gjende provine de la revărsările numeroaselor râuri, printre
care Muru și Sjoa. Numele lacului provine din norvegiana veche
Gendir= băț, toiag, datorită lungimii acestuia de 18 km și formei
sale înguste. De cealaltă parte, Lacul Bessvatnet (Lacul Ursului) im-
presionează printr-un albastru de amurg, datorită faptului că
adâncimea lui este mult mare. Se poate vedea până la o adâncime
de 30m sub oglinda apei. Se spune că este cel mai limpede lac din
Norvegia. Amândouă sunt lacuri de morenă sau lacuri de panglică
și sunt formate în spatele unei morene terminale (provenite din
ghețari), aceasta împiedicând apa topită să părăsească valea.
Peisajul este incredibil! Am rămas mută de multe ori în fața
măreției naturii! Dar Norvegia mi-a răstălmăcit ideea de frumusețe!
Nu poți cuprinde în cuvinte măreția reliefului vikingilor! În fața
noastră se desfășoară semeață Creasta Bessegen ce separă cele 2
lacuri. Din punctul de confluență de unde ne aflăm creasta îmi
pare o imensă spinare de dinozaur. Începe o ploaie măruntă și
rece. E bine și așa, încerc să îl conving pe Dimi că în Norvegia orice
zi însorită sau cu precipitații nu foarte multe este o binecuvântare.
Privesc fața stâncoasă cu solzi de piatră. Începem să urcăm. Tinerii
norvegieni, iuți de picior, ne întrec. Escaladăm spinarea unui ani-

mal preistoric adormit. Ne lăsăm călăuziți de semnele de marcaj.
Pe alocuri este incredibil de abrupt. Pieptul stâncos al crestei tre-
saltă în aer, ca o răsuflare între cer și pământ. Urcarea efectivă a
crestei durează aproximativ o oră. Dar priveliștea este una dintre
cele mai frumoase și populare din Norvegia, aceasta aparând pe
numeroase cărți poștale. Ca prin minune, cerul se eliberează de
povara norilor cenușii, iar soarele ne zâmbește. În peisajul im-
punător vârfurile zimțate ale munților, plini încă de zăpadă în au-
gust, se reflectă fascinant în lacurile și râurile limpezi și curate. Din
depărtare admir imense râuri meandreate ce își termină cursul în
lacul Gjende printr-un fel de minidelte. Imense cozi reptiliene stân-
coase tronează în împărăția apelor și a masivelor scandinave. În
zare cele mai înalte vârfuri din regat despică seninul ca niște foițe
de cristal. Talazuri încremenite de piatră pe sute de kilometri redau
povestea acordeonului tectonic veche de peste 6 milioane ani.
Înțeleg acum spiritul nordic al vikingilor, rădăcinile lor adânci și
spiritul autentic.

Ne continuăm drumul care urcă domol, până ajungem în
sfârșit pe platoul superior al crestei. Aici, Vârful Veslfjellet (1743m)
este de fapt o piramidă construită din mai multe pietre. După obiș-
nuita fotografie începem să mergem pe curba de nivel, apoi să
coborâm printr-o mare de grohotiș. După circa 2 kilometri ră -
mânem singuri pe traseu. Dăm de o porțiune îngrădită care are
un avertisment scris în limba engleză. Trebuie să ocolim pe partea
stângă a crestei pentru a păstra intactă vegetația locală din area -
lul respectiv. De ce să nu recunosc că am gândit câteva secunde,
ca românul deh, dat fiind efortul susținut după 16 km parcurși,
ce-ar fi să sar gardul și să o tai de-a dreptul? Dar bunul simț este
scris la norvegieni pe fiecare frunză și pe fiecare creangă. Dacă flo-
rile au prioritate, noi ocolim pe unde trebuie. La primele semne
de eroziune, datorită zecilor de mii de turiști care traversează anual
creasta, guvernul norvegian a alocat 1,2 milioane de NOK (mo -
neda lor națională) pentru consolidarea și refacerea traseelor. Iar
Parcul Național Jotundheimen include cel mai înalt munte din
Norvegia, Galdhøpiggen (2469 metri) și Glittertind (2464 metri),
cascade, văi impresionante, ghețari și râuri repezi. 

O călătorie în Norvegia presupune o dorință de vindecare a
propriului suflet. În Regatul Trolilor Natura este Regină peste tot și
toate. În această țară prosperitatea, inteligența, progresul în toate
domeniile sunt vizibile la orice pas, oriunde: în apă, sub apă, tere-
stru, sub pământ și în aer. Vă invit așadar, în următoarele articole
ale Revistei Neuma, să decoperim împreună Serialul fiordurilor dan-
telate, pentru a cuprinde în lectură peisaje remarcabile, dar și pen-
tru a cunoaște modul de viață al norvegienilor, care mai mereu
reușesc să ocupe primul loc în lista țărilor din punc de vedere al  In-
dicelui Dezvoltării Umane.  

Serialul fiordurilor –
Creasta Besseggen

rAmonA müller



Gelu neGreA

Tot ce lipsea în această toamnă văra-
tică sportului românesc – pe lângă
eterna tichie de mărgăritar de care,

pare-se, nu se poate dispensa pentru nimic
în lume – era un scandal de nivel mondial
declanșat intempestiv în tenisul feminin
unde tocmai izbutiseră și noi, în ultimii ani,
să desenăm o prezență nu doar solidă, ci și
cu aparențe de corectitudine absolută.
Pentru că, sinceri fiind și deloc cutreierați
de puseuri duios-mălăieț-patriotice, puțini
dintre noi credeam să-nvățăm a gândi
vreodată că Simona Halep ar fi putut călca
alături, umbrind o carieră care o așezase în
istoria noastră sentimentală alături de
Nadia Comăneci, de Ivan Patzaichin, Elisa-
beta Lipă, Cristina Neagu sau Ilie Năstase.
Dar, între noi fie vorba: nici să băgăm cu
totul mâna-n foc precum că pe undeva nu
s-a întâmplat ceva-cumva de natură s-o îm-
pingă pe Simona într-o suspendare de 2-4
ani n-am fi cutezat! 

Pocinogul – dacă va fiind real, iar nu in-
ventat de niscai binevoitori de ocazie – îmi
aduce aminte de o frază dintr-una din po-
veștile lui Ion Creangă, care sună aproxi-
mativ astfel: „Alei, fata mea, dacă te-a sfă- 
tuit cineva, rău ți-a priit, iar dacă ai făcut-o
din capul tău, rău cap ai avut!” Deie Dom-
nul să plutească asupra coafurii supercam-
pioanei noastre o suspiciune fără temei, iar
palmaresul ei să se dovedească limpede și
curat, așa cum l-am crezut întotdeauna,
iară nu doar în virtutea principiului de
drept care se cheamă prezumția de nevi-
novăție. De-o fi una, de-o fi alta, mi se pare
de-a dreptul înfiorătoare ideea că povestea
asta cu consumarea de produse medici-
nale aflate (sau recent intromisionate) pe
lista celor interzise ar putea pune sub sem-
nul îndoielii toate performanțele Simonei,
inclusiv cele înregistrate în perioada de
peste un an și jumătate în care ea a tronat
pe locul întâi în clasamentul WTA și în care
și-a trecut în palmares cele două triumfuri
supreme din finalele de la Roland Garros și
Wimbledon. Nu mă refer, se-nțelege, la re-
tragerea oficială a titlurilor; simpla lor con-
testare morală ar fi însă arhisuficientă.

Ca orice român, ca orice fiu al țării sale,
nu cred în culpa Simonei – mă tem însă
amarnic la gândul că ea s-ar putea dovedi
adevărată. Și, cu riscul căderii în ridicol, voi

mărturisi și ce anume îmi stârnește și îmi în-
treține teama. Dacă acuzația asta de cădere
în păcatul dopajului ar fi survenit în urmă
cu câteva luni, cînd Simona Halep și Toni
Iruc alcătuiau un proaspăt și fericit cuplu,
aș fi respins-o cu convingere și indignare.
Enigmatica alegere a prafului de o căsăto-
rie abia închegată printr-o semnătură ano-
dină, comisă în biroul unei instituții juridice
de pe la marginea Bucureștilor, începe să
mă bage însă la bănuieli rele, ca să citez eu
din zisele unui personaj caragialian rămas
celebru prin ambițul cu care ținea la onoa-
rea lui de familist.

Ce legătură are farmacia infamată cu
ștampila primăriei Buftea? N-o fi având în
fapt, dar în dreptul meu de a mă gândi la
ce-ar putea fi mai rău, are!

După trimiterea nu se știe de către cine
sau ce a echipei Dinamo București în divizia
secundă a soccerului danubiano-dâmbo-
vițean, chestia cea mai penibiloasă care se
consumă în actuala ediție a campionatului
național de, scuzați vorba cea proastă, fot-
bal, este involuția (că evoluție n-ai cum să-i
zici!) formației ZeCeSeBe patronată, antre-
nată și, cu un pic de noroc, posibil retro-
gradată încă din acest an prin strădania
minții lungo-lati-fundiarului din Pipera,
Gigi Becali. Cu doar vreo două-trei meciuri
câștigate până acum (și alea cu ușor sus-
pectă șansă...), fosta și viitoarea Steaua se
luptă înverșunată cu alde Chindia din Târ-
goviște și Mioveni din Mioveni pentru su-
praviețuirea în prima ligă și pentru com- 
pro miterea cât mai celeră a câtorva jucători
din grădina Palatului care promiteau mult,
dar s-au ținut de cuvânt puțin, spre deloc.
În această ultimă daraveră mi se pare mie a
se contura drama și comedia clubului din
Ghencea care, cam de multișor poveste, nu
se mai apropie de performanță cu nici un
chip, dar într-o profundă asemănare cu stă-
pânul său athonit. Convins că a reușit să
adune în ograda-i aurită toți tinerii fotba-
liști de valoare din România și de prin țările
balcanice apropiate, Becali a crezut că echi -
pa astfel încropită se va descurca la modul
superlativ și fără antrenor veritabil, drept
pentru care pe la cârma acestei rostuieli de
doi bani și mulți euroi s-au perindat tot
felul de inși numai buni ca tehnicieni de ligi
inferioare (exempli gratia, cel din urmă – în

toate sensurile – dintre ei: comicul Nicolae
Dică). Rezultatul (unul dintre ele, ca să fim
onești): de cei câțiva jucători cât de cât pro-
mițători, gen Octavian Popescu sau porta-
rul Vlad, s-a ales puradiciul, cum zic oltenii
la supărare. Respectivii au ajuns în prezent
niște remarcabile rezerve, leneșe și țâf-
noase, zdrobite sub povara greu de îndu-
rat a milioanelor de euro pe care patronul
lor trâmbițase fără jenă că le va obține pen-
tru ei de la Barcelona, Bayern, Milan și chiar
de la Real Madrid, că doar Luka Modrici și
Karim Benzema n-or să joace la fel de bine
până la vârsta domnului Mihai Șora, în veci
fie-i numele lăudat.

...În timpul ăsta, domnul Meme Stoica
e bine, mersi!

Fiindcă tot a venit vorba de Benzema,
laureatul întru totul merituos al trofeului
Balonul de aur conferit de revista France
Footbal celui mai valoros fotbalist euro-
pean al anului: mă bucur intens că ferme-
cătorul Karim a întrerupt sarabanda, deve- 
nită plictisitoare, a preamăririi deșănțate a
veșnicilor Messi și Cristiano Ronaldo. Glu-
mesc, desigur, însă foarte puțin, vorba poe-
tului. Apariția la ceremonia de la Paris a lui
Benzema, cu figura lui de pastor ochelarist
și timid a fost tonică și reconfortantă, im-
presionând prin generozitate și modestie,
la fel cum o face și jocul său complex și
prietenos, la fel cum o fac și golurile lui – in-
credidile nu o dată, întotdeauna lipsite de
agresivitate și aproape mângâietoare, in-
clusiv pentru echipele care le primesc.

...Printre cei care nu s-au grăbit să-l feli-
cite pe Karim după primirea Balonului de
aur, s-a numărat și Cristiano Ronaldo, por-
tughezul râzgâiat și cu freza înnecată în
briantină, care, de curând, și-a dat urât în
petic și la actuala sa echipă, Manchester
United, plecând la cabine înainte de sfârși-
tul unui meci din campionatul englez în
care n-a fost titular. Dacă s-ar fi grăbit să
aleagă dintre trofeele din propria vitrină  pe
acelea pe care dorea să le restituie lui Ben-
zema fiindcă oricum toată lumea știa că i le
datorează în proporție de 70 – 80 la sută,
aș fi înțeles. Altfel, gestul său seamănă în cel
mai bun caz cu un gol marcat grobian cu
mâna – gest de care pe Benzema este
aproape imposibil să-l credem în stare.
Pentru că nici el nu e Maradona... ���
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FloricA bud

H orincuţă bethe-aş bine, cu drăguţa lângă mine! Aceste
cuvinte ar putea fi o strigătură din timpul desfăşurării
unui danţ la şură, danţ pe care l-am mai prins şi eu în

copilărie. În schimb, nu am mai prins verjelul, organizat pentru
adolescenţii care aveau astfel unde să înveţe danţurile, deşi, după
cum spun bătrânii, te naşti cu ele în sânge sau nu. La cetheră şi
gordonă, maistări erau ţiganii din Chelinţa și Ţicău, greu de în-
locuit până în ziua de azi. După zilele de trudă ale unei săptămâni
întregi, sătenii aveau nevoie și de oleacă de veselie. Pentru ei,
danțul la șură nu era doar prilej de a danțui ci era și o bună ocazie
de a se întâlni, de a povesti, uneori chiar de a se sfădi(certa) pen-
tru o fecioară ori pentru o palmă de pământ. Șulmedenii nu erau
oameni violenți.

Pământul le-o mâncat capulul feciorilor mei, spunea bunica Va-
leria,  nemulțumită de viața ei și a băieților săi, Milian și Ioan, ce
nu au vrut să învețe. Semănau cu tatăl lor, Victorul lui Hedeș, ce
a repetat clasa, până l-a ajuns din urmă bunica. Pe care, bunicul
repede  și-a pus ochii, era fată de treabă, ocoșă și cuminte. Uite
cum aceste calități i-au adus doar supărări bunicii Valeria, în loc
să o salte din sărăcie și din munca multă. Părinții ei, oameni sim-
pli, nu au lăsat-o să iasă din sat, să meargă la studii mai departe,
deși nu pe spesele lor ar fi mers. A fost remarcată și propusă pen-
tru o bursă, fiind premiantă întăi a școlii ce era într-o limbă,
străină ei. De altfel mergea la fetele arendașului să facă temele le
cu ele.. Alintate și răsfățate nu prea le stătea capul la învățat.      

Adevărat, starea de sănătate a ţăranului român se datorează
nu numai deţului de horincă, ci, mai ales, zilelor de săpat, cosit, de
strâns fânul și a altor munci istovitoare, unele pe o căldură greu
de suportat chiar, stând la umbră. Asta se putea doar duminica și
în zilele de sărbătoare. Lucrul câmpului poate face minuni, vizavi
de aliatul lenei, colesterolul. Ce mai bicepşi se pot face la cosit!
Dacă, tinerii, ce plătesc să tragă de fiare ca să facă muşchi, ar trage
cu acelaşi sârg şi de coasă, ce falnic ar juca muşchii sub pielea
bronzată! Câte buruieni îi așteaptă pe margine de drumuri, la tre-
ceri de cale ferată, înalte de nu se vede trenul. Să nu vorbim de
unele sate, unde mărăcinișurile se simt la ele acasă pe marginea
șanțurilor.  Niște feciorași, ce tocmai se întorc în zori de la dis-
coteca din sat, ce buni ar fi de tras la coasă! În ziua de azi există
coasă electrică și mașini de tuns iarba. Vax albina, muncă! S-ar
zice că zicalele noastre despre lucru (muncă) au fost înlocuite cu
una singură:  Doar proştii muncesc!

Mai bine să ne întoarcem la deţul de tărie. Horinca din mălai
se folosea pe vremuri ca leac pentru suferinzii de rânză (stomac).
Acum, schimbându-i-se reţeptul (reţeta), se pare că ea, horinca
de mălai, mai mult te ajută să treci Styxul. În cele din urmă, hor-
incuţa se face din tot ce are omul pe la casa lui, chiar şi din
hoaspele (cojile) de struguri şi din vinul rămas din alţi ani. 

O clasă în plus are licoarea, făcută chiar din struguri, un fel de
tescovină.

Dhiţa (viţa de vie) pe care o avem noi acasă, rămasă de la
bunici, nu este o viţă de soi nobil, dar în schimb strugurii sunt
foarte dulci şi aromaţi. Abia de câţiva ani am sădit, la noi acasă,
câţiva butuci de viţă nobilă. Este adevărat că pe ai mei, nefiind
băutori de dhin, nu i-a preocupat prea mult cultura viţei. Mustul

se poate păstra cu ajutorul saliţinei. Dar trebuie să ascultăm sfatul
specialiştilor, totul trebuie consumat în sezon.  Din vinul acrit şi
din monturile de struguri se poate obţine horincă şi oţet. Acum ce
ar merge mai bine la o gură de horincă, țuică ori pălincă de
prune? Nimic nu i se asortează mai bine decât slănina cu ceapă.
Acum, slănina să fie bine afumată și păstrată în afumătoare. Dacă
acțiunea este duminica, ea poate fi trasă la tigaie sub câteva ouă
bine bătute ori friptă deasupra jarului, picurându-și colesterolul
pe o felie de pâine proaspăt scoasă din cuptor. Să nu uităm
ceapa, verde ori uscată. Dacă este vară și sunt copți porodhicii,
nimeni nu a interzis această combinație minunată. Familia legu-
micolă se poate extinde la poprici(ardei) și pepeni(castraveți). Am
auzit cu urechile mele cum un nutriționist a vorbit apreciativ la
adresa tripletei de aur: țuică, slănină și ceapă, Dar masa să fie
înaintea unei zile de muncă, nu să fie asociată lenei weekendi-
ale. Am și dovada, tata a trăit nouăzeci și doi de ani, zilnic mânca
slănină la un pahar de țuică, dar a și cosit până la nouăzeci. 

Ne întorcem la strugurii, ce nu apucau să se părguiască, că îi
cipileam, alegând boabele cele mai coapte, sora mea și cu mine,
ajutate de copiii care veneau să ne cheme la tupu (de-a v-ați as-
cunselea). Joaca se desfășura cu țipete pe uliţa noastră  dintre
biserici, adică dintre biserica ortodoxă şi cea protestantă. Toată
copilăria mea am asistat la disputa dintre şulmedheni, referitoare
la locul unde urma să se înalțe biserica cea nouă. Familia mea
locuia chiar lânga casa parohială ortodoxă. Părintele ce mi-a mar-
cat copilăria și adolescența, slujind multe decenii, a fost regre-
tatul preot Emil Negruţiu, Dumnezeu să-l odihnească, pe el și
familia lui, toți s-au dus, chiar și nepoții! Până la urmă, biserica a
început să fie construită  abia în primul deceniu al acestui secol.
Slavă Domnului a fost și terminată, pe locul oferit cu zeci de ani
în urmă de către familia Alexa Covaciu, familie din care fac parte
prof. dr. Florian C. Ulmeanu, unul dintre părinții medicinei
sportive moderne și poetul Radu Ulmeanu. Pe unii enoriaşi îi
nemulțumeau faptul că locul respectiv este situat peste drum de
Căminul Cultural, acum Casa de Cultură „Florian C. Ulmeanu”. Cul-
mea este, că în vecinătatea bisericii vechi, acum monument is-
toric, a funcționat ani de zile bufetul comunal, dar asta nu i-a
deranjat pe cârcotași. La urma urmei, fiecare om cu biserica lui! 

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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- Farmecul înțelepciunii și parfumul tinereții

IN MEMORIAM IOLANDA MALAMEN
CARTEA DE POEZIE
Elena Abrudan - Efectul de real

CARTEA DE ISTORIE
Mihaela Mudure - Ghid cultural victorian

ETNOLOGIE
Menuț Maximinian
A ajuns pachetul, dragu mamii?

DIASPORA
Mariana Beliș

EVENIMENT
Seminar PLR la Praga

POEZIA LUMII
Nguyen Van Anh (Vietnam)

BIOGRAFII
Simona-Grazia Dima
Devoțiunea față de tradițiile ancestrale

TRADUCERI
Ben Jonson„Alchimistul”
traducere de Lucia Verona

ISTORIE
Mihail Harbuzaru - Cavoul
lui Take Ionescu de la Mănăstirea Sinaia

CARTEA DE TEATRU
Gela Enea - Măștile de sub măști

IN MEMORIAM EUGEN SIMION

VIAŢA CĂRŢILOR
Miruna Drăghici
Tao Te Ching – Calea către esență

COLŢUL LUI YORICK
Radu-Ilarion Munteanu -
Adevărata tragedie

EDUCAŢIE
Adrian Costache - Profesori și elev

ECRAN LITERAR
Alexandru Jurcan
Un clovn cu o disperare albastră

TEATRU
George Volceanov
Macbeth a poposit la Chișinău
Alexandru Jurcan -Furtunașiochiuluriaș

FILM/TEATRU
Dinu Grigorescu -
O formulă de teatru hibrid
EXIL de Alexandra Badea, la TNB
„#DOGPOOPGIRL”

CINEMATECA
Raluca Faraon - Dezlănțuit

JURNAL TEATRAL
Ion Cocora - Horațiu Mălăele
la șaptezeci de ani între nuduri

ROCK
Dumitru Ungureanu
Un scuipat pe obrazul istoriografiei române

CĂLĂTORII
Ramona Műller
Serialul fiordurilor – Creasta Besseggen

CONTRE-PIED
Gelu Negrea - Un pastor ochelarist și timid

CULINAR
Florica Bud - Amintiri și pohte copilărești

VITRINA CU CĂRŢI

DE CE NEUMA ?
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