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AndreA H. Hedeș

Despre semnele veacului

M-am uitat și am văzut că în mileniul trei, în loc să facem un salt
înainte, ne-am întors cu secole înapoi. Am văzut că boala s-a răspân-
dit peste tot și i-a luat pe mulți dintre noi. Am văzut că pandemia

nu a fost prilej de unire, de conlucrare ci a scos ce a fost mai urât din noi. Fricile
vechi, ancestrale, au ieșit la suprafață și totul a devenit concurență pentru
resurse: de hrană, de medicamente, de viață, fie că era vorba de un singur om
sau de un stat. Și am văzut că statul, în loc de o echilibrată guvernare, nu și-a
respectat contractul social și a încercat să obțină din acest dezastru umanitar
mai mult control, o mai mare îngrădire a drepturilor elementare ale cetățenilor
săi și câștiguri cu orice preț cât pentru multe generații. Și am mai văzut cum
oamenii au fost separați între ei nu numai de legile menite să îi protejeze dar și
de convingerile lor atât de diferite încât lumea întreagă a fost divizată iar
taberele și-au asmuțit una asupra celeilalte profesioniștii, formatorii, manipu-
latorii, influencerii și limbile veninoase și lungi. M-am uitat și am văzut că încă și
astăzi fiecare tabără crede că are dreptate și că adevărul pare mai îndepărtat și
mai de neînțeles ca niciodată.

M-am uitat și am văzut că într-o arhaică zi a iubirii a început cel mai lung
război de trei zile. Și am văzut că în acea zi nu au mai nuntit păsările. Și am văzut
că poporul nostru hulit, prostit, sărăcit, a avut cea mai firească, pură și frumoasă
reacție dovedind că omul încă mai poate fi om și nu lup pentru oameni. Și am
văzut că oamenii au fost, sunt și vor fi sub vremi. Că ei sunt ca pleava pe care o
ia și o împrăștie vântul, fără nici o însemnătate pentru cei puternici. Și am văzut
că indiferent cum și câți oameni mor, planurile celor mari vor fi duse până la
capăt. Am văzut că banul cumpără totul și că zeci de ani nu a contat nimic, atâta
timp cât s-au umplut buzunarele. Și că dacă nu s-ar fi făcut atâta deranj, nici
acum nu ar fi contat nimic, pentru că s-ar fi aplicat, încă o dată, greșit, doctrina
celor trei maimuțe înțelepte care nu văd, nu spun și nu aud nimic din cele rele.

M-am uitat și am văzut că în mileniul trei, despre care s-a spus că va fi religios
sau deloc, în numele celor sfinte se mai poartă războaie și fratricidul poartă
multe măști și multe nume.

Am văzut că din cauza unui cuvânt se poate face închisoare și că o idee poate
duce la „pedepsirea cu pietre” în piața publică. Am văzut că „inchiziția” nu a
dispărut ci, precum virușii, a stat în subteranele umanității, s-a rafinat și a ieșit la
suprafață în multe locuri și domenii ale zilelor noastre.

„M-am uitat cu luare aminte la toate lucrările care se fac sub soare şi
iată: totul este deşertăciune şi vânare de vânt.” (Ecclesiastul 1:14)
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Și m-am uitat și am văzut că deși oamenii au fost întotdeauna singuri, parcă
niciodată singurătatea nu a fost mai deplină ca în vremurile noastre. Și am văzut
că debusolați, deziluzionați, abandonați, înșelați, dezproprietăriți de toate
reperele, aceștia sunt preschimbați într-o turmă bună de mânat pe un făgaș
fără viitor.

Și m-am uitat și am văzut că pe când să se închidă vechile răni și oamenii să
fie din nou împreună pandemia a început o divizare pe care războiul a
continuat-o și oamenii s-au așezat din nou în tabere, au ridicat din nou între ei
ziduri, nevăzute, dar mai trainice decât cele de piatră, și rănile care sângerează
acum nu se vor putea închide pentru alte o sută de ani.

Și m-am uitat și am văzut că minunata lume nouă este aici iar noi ne mișcăm
într-o viață făurită de paginile ei.

Și m-am uitat și am văzut că înțelepții, purtători de lumină, cei ce slujesc un
scop mai înalt, sunt alungați din cetate pentru ca adevărul, frumosul și binele,
să nu se răspândească între zidurile ei. Cei ce ridică oamenii din întuneric și le
aduc speranță în tristețe și singurătate sunt izgoniți în uitare pentru ca uitarea
să le fie partea, necunoscându-se că „înțelepciunea dă înțeleptului mai multă
putere decât au zece nerozi în cetate” (Ecclesiatul 7:19). Și am văzut că deși
lumina are întâietate asupra întunericului, aceasta pare să pâlpâie abia și parcă
stă să se stingă. Și am văzut, chiar și printre acești purtători de lumină, că sunt
mulți veniți și puțini chemați. Și dintre cei mulți, nici unul nu strânge pietre nici
pentru Ierusalimul ceresc nici pentru templu ci pentru un mausoleul pe care-l
vrea mai măreț decât toate și pentru care se pregătește îmbălsămându-se câte
puțin în fiecare zi. Și am văzut atâta dorință de viață fără de moarte încât gura
care zice câine zice și stăpâne aceluiași, cu speranța că trecut va fi în cartea vieții
și numele său va fi pomenit în veci.

M-am uitat cu luare aminte și am spus: iată, cu ce se deosebește omul recent,
dar omul post-modern, de omul ce trăia în evul mediu întunecat? Ce au sădit
în el secolele de luminare, de emancipare și de libertate? Care sunt astăzi
câștigurile și care sunt libertățile sale? Care este orizontul său și care bucuriile
sale? Și cu cât s-a ridicat el de-asupra dobitoacelor? Se mai găsește în el
frumusețe și puritate câtă se află în crinii câmpului și bunătate câtă în păsările
cerului?

Și m-am uitat la oameni și am văzut că nu privesc nici în urmă nu privesc
nici înainte și abia văd ziua de mâine, fără a cunoaște„că un neam trece și altul
vine” (Ecclesiastul 1:4) și că nici despre pământ nu mai avem siguranța că va
rămâne pentru totdeauna. Și am văzut zbuciumul cu care au fost blestemați fii
oamenilor ca să se zbuciume.

Și am văzut că este o vreme pentru iubire și este o vreme pentru ură, că este
o vreme pentru pace și este o vreme pentru război, este o vreme pentru aruncat
pâinea pe ape și este o vreme când aceasta se va întoarce și că este o vreme a
sfârșitului vremurilor, abisală și infinită cât o respirație a universului și m-am
întrebat, precum nebunul: „mai de preț este un pumn de odihnă decât doi
pumni de trudă și de vânare de vânt”(Ecclesiastul 4:6)? Totul este deșertăciune
cât timp cu toții„suntem prinși în vicleanul năvod” (Ecclesiastul 9:12)?

� � �



Î n Psalmul 37:1-18, autorul ne asigură că nu vor avea parte de
liniște cei răi, ci vor fi nimiciți. Este consecința inerentă a
faptelor ticăloase. Cei care vor ruina și pieirea altora vor fi, în

cele din urmă, spulberați. Încrederea în justiția divină, care este
dreptate în veac, iar nu pe termen scurt, se cade să însenineze gîndul
și inima credinciosului.

Spune psalmistul: „Nu te mînia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei
ce fac răul; căci sunt cosiți iute, ca iarba, și se veștejesc ca verdeața!
Încrede-te în Domnul și fă binele; locuiește în țară și umblă în
credincioșie! Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește
inima. Încredințează-ți soarta în mîna Domnului, încrede-te în El și El
va lucra! El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul
tău ca soarele la amiază”.

Poate că este așa, că trebuie să tăcem înaintea Domnului și să
nădăjduim în el, să nu lăsăm supărarea pricinuită de cei răi să ne strice
bucuria vieții : „Nu te mînia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul
care își vede împlinirea planurilor lui rele! Lasă mînia, părăsește
iuțimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău! Fiindcă cei
răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpîni țara. Încă
puțină vreme și cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era și nu va
mai fi”.

Dar să nu uităm că răul, odată făcut, chiar dacă nu izbutește să
domine, otrăvește o parte din existență. Concret, în ceea ce s-a petrecut
în ultimii ani în breasla noastră (și să luăm aminte că zvîrcolirile
năpîrcilor încă nu s-au oprit și cer vigilență) au costat, timp, bani,
resurse care puteau fi cheltuite în scopuri cu mult mai nobile.

Mai stă scris :„Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și
scrîșnește din dinți împotriva lui. Domnul rîde de cel rău, căci vede că-i
vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și își încordează arcul, ca să înjunghie
pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însăși inima lor și li se
sfărîmă arcurile. (…) Căci brațele celui rău vor fi zdrobite. (…) Domnul
cunoaște zilele oamenilor cinstiți și moștenirea lor ține pe vecie”.

Iată că se întîmplă aceasta în alte părți, ca și la noi, la scara unor
lupte între nații ca și între oameni care au puține de împărțit și ar trebui
să se ocupe de ceea ce ar putea să-i unească. Cei care pornesc lupta, cu
nedreptate și ticăloșie nu dobîndesc izbînda cît ar clipi din ochi, așa
cum le-a plăcut să creadă. E adevărat. Dar cîtă nenorocire și suferință
stă între declanșarea unui atac nedrept și finalul luptei care, așa cum
zic psalmii, va aduce înfrîngerea celor răi!

Chiar dacă, la sfîrșit, dreptatea triumfă, și un ochi veghetor vede
faptele rele și le răsplătește cu rău, cei care au trecut prin asemenea
bătălii și încercări vor fi schimbați iar viața lor trecătoare și-a consumat
o parte însemnată în dispute și amărăciuni. Oare finalul fericit poate
compensa pierderile acestea, mai ales cele ale timpului ireversibil?

„Crezi că nu vede Cel ce cîntăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra
sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?” (Proverbe).
Nu cred că răul scapă de privirea Judecătorului de Sus, după cum, din
fericire, poate fi văzut și pedepsit și de judecata pămîntenilor. Însă un
asemenea rău, odată pornit și întins pe mulți ani, cum se întîmplă,
otrăvește sufletele și nimeni nu se mai poate bucura pe deplin, chiar
dacă, să admitem, i se face în cele din urmă dreptate.

Ceea ce se întîmplă cu cei răi nu mai contează prea mult, atîta timp
cît alții au suferit din cauza lor. Pedepsirea vinovaților nu vindecă rănile
victimelor, ca să nu mai spun că nu-i poate învia pe cei morți, în cazul
cel mai tragic, în care „răul” este echivalent cu moartea.

Bine ar fi ca răul să fie de la început prevenit, izolat, lipsit de
mijloacele de a se produce. Altfel, fiecare zi din existența celor răi și
agresivi este o zi pierdută pentru cei pașnici și drepți.

Dacă se împlinește dispariția în neant a celui rău („te vei uita la
locul unde era și nu va mai fi”) în locul său rămîn tristețea și pustiirea.
Pînă și golul lăsat de cei vicleni, hulitori, puși să pretindă că sînt ceea ce
nu au fost niciodată și că le aparține ce n-au avut este un deșert trist și
un teren al regretului: cît timp irosit, cîte lucruri rămase nefăcute și cîte
altele distruse, dintre care, mai prețios, încrederea în buna credință a
celorlalți.

Ieșirea la suprafață a dreptății nu se face atît de simplu ca în
parabola uleiului care se ridică la suprafața apei, ci presupune
zbucium, chinuri, tulburarea inimilor și alte consecințe fără leac și
întoarcere. Învățătura este mereu că răul trebuie presimțit și cei răi
distruși înainte de a apuca să strice echilibrul lumii, chiar de-ar fi lucru
sigur că el se va restabili cîndva.
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Triumful drept[\ii
HoriA GârbeA

� � �

„Cei răi n-au pace”, zice Domnul.
Isaia 48:22

ComuniCat
uniunea Scriitorilor din România aduce la cunoștința

membrilor și a publicului motivarea deciziei din apel
pronunțate de Tribunalul București în dosarul nr. 15108/
299/2018*.

Precizăm că dosarul menționat are ca obiect cererea
de înregistrare în registrul special al persoanelor juridice a
mențiunii privind alegerea dlui. Nicolae Manolescu Apol-
zan în calitate de președinte al USR pentru mandatul
2018-2023.

Prin Decizia nr. 1342A/11.05.2022, pronunțată de
Tribunalul București, Secția a III-a Civilă, în dosarul nr.
15108/299/2018*, instanța a dispus înlocuirea conside-
rentelor încheierii primei instanțe cu următoarele: „Uniunii
Scriitorilor din România nu i se aplică prevederile O.G. nr.
26/2000, așa cum o statuează extrem de clar dispozițiile art.
85 din O.G. nr. 26/2000, astfel încât nu se mai impunea
analiza fondului cererii de înregistrare a modificărilor”.

De asemenea, instanța de apel a mai reținut că dnii.
Dan Mircea Cipariu și Eugen Uricaru nu au calitatea de
reprezentanți ai USR, ci doar dl. Nicolae Manolescu.

Mai mult, instanța a reținut ca fiind relevante conside-
rentele reținute de Judecătoria Sectorului 1, în încheierea
din 16.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 112387/299/
2015*, prin care s-a reținut faptul că USR nu este supusă
înscrierii în registrul special la persoanelor juridice, întrucât
aceasta a fost înființată în temeiul Decretului nr. 267/1949
ca persoană juridică de utilitate publică, precum și că
Decretul nr. 27/1990 nu a transformat-o în persoană
juridică guvernată de Legea nr. 21/1924, ci aceasta a
continuat să există ca persoană juridică, supusă, așa cum
menționează și art. 85 din OG 26/2000, reglementărilor
speciale care stau la baza înființării și funcționării sale.

Subliniem că decizia pronunțată în dosarul nr.
15108/299/2018* este definitivă.

uniunEa SCRiitoRiLoR Din RomÂnia
Președinte, nicolae manolescu
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Gheorghe
Grigurcu

Cea mai atracțioasă și totodată cea mai
primejdioasă superstiție e a norocului, pen-
tru că lasă spațiu liber contrariului său. E ca și
când, într-o confruntare cu un adversar de
temut, ai apărea dezarmat în fața acestuia,
în speranța că te va cruța.

� � �

Solitudinea: mântuirea ta provizorie.
� � �

Înainte de-a ne bucura ochiul, o culoare
se bucură pe sine.

� � �

„«O, țară fără muzică! O, popor, unde ți-e
cântecul?» Cel mult un cântec la modă fluie-
rat cu amărăciune într-un garaj. Țară lipsită
de armonie, fără legătură solidă și fără ritm
comun, și care nu se poate explica decât
într-o biată proză prea rapidă și convențio-
nală. (…) O viață fără muzică profundă. Când
ai simțit această liniște în care nu mai pul-
sează și nu mai speră nimic, pitorescul de-
corului devine un haos sordid, iar ciudă-
țeniile oamenilor și lucrurilor - tot atâtea
manii și semne iritante de nepăsare. Curen-
tul e oprit, marele curent liric al epocii care
dădea un sens gesturilor noastre, iar nostal-
giilor elementare o aparență de scop”(Denis
de Rougemont).

� � �

A.E.: „Autorul X e unul din acele per-
soane care abia așteaptă să-i faci un serviciu
pentru a-ți întoarce spatele. Totuși vădește
cel puțin în această circumstanță o trăsătură
pozitivă. După toate probabilitățile, te va
scuti de false firitiseli”.

� � �

A.E.: „Scriptor. Acoperit de o pojghiță de
prostie atât de subțire, încât printr-însa
transpare calitatea relativ onorabilă a versu-
rilor sale”.

� � �

Scriptor. Emoția începutului, arta de-a
termina.

� � �

Un soi de succes al unui autor atunci
când se constată că l-a prefigurat pe altul,

glorios. Amintit de cele mai multe ori doar
în legătură cu ultimul.

� � �

„Romanul (…) înseamnă multă îmbâc-
seală și sudoare; înseamnă eforturi nebu-
nești pentru ca totul să stea, cât de cât,
laolaltă, astfel încât șuruburile să fie strânse,
iar construcția să nu se prăbușească; orice
s-ar spune, romanul e un soi de mașinărie.
Nu-mi reneg romanele, țin la ele, dar (…) voi
susține că romanul (chiar dacă e vorba de
Dostoievski, de Balzac sau de Proust) ră-
mâne, spre deosebire de poezie, un gen
minor” (Michel Houellebecq).

� � �

A linguși: a trăda. În primul rând a te
trăda pe tine însuți.

� � �

A.E.: „Cum ai vrea să fii în ultima zi a vie-
ții tale?”Copil, așa cum am fost cândva, dez-
văluindu-mi latura copilăroasă a ființei ac-
tuale, pe care m-am străduit s-o disimulez în
relațiile cu semenii.

� � �

Generozitatea senectuții. Uiți ceea ce
voiai să scrii, apoi uiți că ai uitat.

� � �

Stare depresivă „în genere”. Spre a o su-
porta mai lesne, cauți să îi atribui un motiv
anume, s-o legi de un incident fie și minor al
concretului, nădăjduind astfel ca acesta să-și
asume parțial angoasa.

� � �

„Gogol, rus sau ucrainian? – Într-un arti-
col din Le point, despre disputa de acum câ-
țiva ani, dintre Vladimir Putin și Viktor
Iușcenko, privind naționalitatea scriitorului,
pe lângă concluzia profesorului Michel Ni-
queux - «Gogol, care credea în valoarea pa-
cificatoare a artei, s-ar întoarce azi în mor-
mânt» - și concluzia lui Gogol însuși, într-o
scrisoare - «Nici eu nu știu cui aparține su-
fletul meu: Rusiei sau Malorusiei, însă știu cu
siguranță că nu voi prefera niciodată un rus
unui malorus, dar nici un malorus unui rus”
(Dilema veche, 2022).

� � �

Iarăși vise nocturne cu câte un text difi-
cil asupra căruia trebuie să te aplici atât de
stăruitor, încât la trezire îți vine să-l cauți
între hârtii înainte de-a te dumiri asupra ca-
racterului său fantasmatic.

� � �

Senectute. Momente în care sfârșitul te
solicită cum un cântec de sirenă care te face
să te legi de catargul plutirii tale terestre, fie
și în derivă, spre a-i face față.

� � �

„Culoarea adevărului este gri” (André
Gide).

� � �

Pentru a avea priza cuvenită la Provi-
dență, se cuvine ca metanoia să fie o stare
emoțională, o sinceritate dureroasă, iar nu
un gest convențional, aidoma unui salut pe
stradă.

� � �

A.E.:„Ființe care se întorc evlavioase spre
origini, originile însă nu se mai întorc spre fi-
ințe. Le lasă astfel cum crengile pomului își
lasă-n voie să cadă roadele care s-au copt pe
ele”.

� � �

„Primul contact cu beția ne face cunoș-
tință cu lumea ei de lumină și umbră. Ea sea-
mănă cu flacăra care încălzește și luminează,
dar și orbește și arde. Continente sunt des-
chise de ea, uimitoare; omul beat amintește
de țăranii lui Breughel, care se holbează la
lume cu gura deschisă. Lucrurile și oamenii
se văd pe de o parte mai direct și de multe
ori mai clar decât e bine, iar pe de altă parte
sunt deplasați de noua perspectivă la o mare
distanță. Beția ne conduce către timp – nu
numai într-una sau alta dintre celulele lui
efemere, ci către misterul lui, și, prin aceasta,
razant pe lângă moarte. Acolo stă primejdia
și fiecare neplăcere fizică nu e decât o aluzie
la aceasta. Am putea numi viața un vis, cu
Calderon, dar, și mai exact, o beție, una din-
tre sublimele descompuneri ale materiei”
(Ernst Jünger).

„Emo\ia începutului”
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� � �
A.E.: „La vârsta sa respectabilă, X e mai

articulat în emoții decât în idei. Un copil bă-
trân cu puterea imaginativă a primeivârste,
măsurându-și prin unghiul acesteia vârstele
ce i-au succedat”.

� � �
O creație literară majoră pare a inaugura

un nou capitol al lumii. Riscant, îngână Crea-
ția, chiar fără a avea neapărat în vedere acest
fapt.

� � �
Prin disocierea lor, morala și arta devin

tot mai intransigente datorită unui purism
cu nu o dată impulsuri totalitare.

� � �
Socialul e tendențios, solitudinea e gra-

tuită.
� � �

„Ce mai cumpără lumea? Licitația de pri-
măvară de la Sotheby’s a stabilit un nou re-
cord pentru o lucrare de René Magritte,
L’empire des lumières. O lucrare a maestrului
belgian din 1961, una dintre cele șaptespre-
zece lucrări cu același titlu din portofoliul
său, a fost vândută pentru 54 de milioane de
lire sterline, dublând, practic, prețul celei mai
scumpe lucrări de Magritte vândute până
acum. Nu mă miră că în lumea de azi e la
mare preț suprarealismul” (Dilema veche,
2022).

� � �
Scriptor. Oglinda: un sarcofag jinduit.

� � �
Predestinarea scriptorului. Dacă e în mă-

sură a atinge esențele, forma vine de la sine.
� � �

Jurnalul. Autorul său, regizor și totodată
actor principal într-o manifestare cumulată.
Indicațiile celui dintâi venind din interiorita-
tea morală a celui de-al doilea, întru realiza-
rea unui spectacol în care nu există de regulă
o demarcație între repetiții și premieră. Un
spectacol adesea nonstop, aidoma unei can-
dide tentative de eternizare a vieții.

� � �
X, poet admirat la ora de față, aidoma

unui aparat complicat pe butoanele căruia
poți apăsa spre a-l pune în funcțiune, dar a
cărui umanitate directă, capitală, capabilă
a-ți provoca o reacție empatică, îți scapă. Un
grandios artificiu stimabil ca atare.

� � �
„La urma urmei, războiul Rusiei împo-

triva Ucrainei reprezintă, printre altele, un
colaps moral și umanitar al culturii ruse. Al
unei culturi afectate - prin mulți dintre cei
mai buni reprezentanți ai săi, de la Dosto-
ievski și Bulgakov la Soljenițîn și Brodski - de
acest virus imperial, de concepția «seniorită-
ții» limbii ruse și a drepturilor sale speciale.
Acum că înseși cuvintele «rus» și «rusesc» vor
deveni ciumate pentru mulți ani, noi, rușii,

va trebui să ne regândim fundamentele cul-
turii, istoriei și ordinii noastre politice, dacă
vrem cu adevărat să creăm, măcar teoretic,
premisele pentru ca Rusia să devină un vecin
sigur. Lumea nu are nevoie doar de o Rusie
fără Putin. Lumea are nevoie de o Rusie fără
mentalitate imperială” (Serghei Lebedev).

� � �
A.E.: „Tautologica «democrație popu-

lară»? Un produs expirat, cu preț redus, o
marfă în curs de lichidare”. E o însemnare a
subsemnatului din anii ‘70. Azi constat că
m-am înșelat. N-a proclamat oare Putin, sa-
mavolnic, «republicile populare» Donețk și
Irkutsk?”.

� � �
Îți poți cu adevărat găsi propriul drum

dacă te confrunți nu doar cu alte drumuri
ferm trasate, ci și cu derivațiile, stagnările,
porțiunile confuze ale drumului de care ai
nevoie. Dacă izbutești a depăși relativul său,
nu o dată mai dificil acest relativ decât alter-
nativele.

� � �
Senectute. A avea fără ocol satisfacții mi-

nore, adică mijlocul cel mai confortabil pen-
tru a te distanța de timpul rămas, în loc de-a
i te supune lui astfel cum te-ai resemnat.

� � �
„«Nu te teme de ultima zi, dar nici n-o

dori». Acest vers al lui Marțial mi s-a părut
mult timp floarea înțelepciunii. Și așa și este:
a înțelepciunii diavolului, a celei păgâne. «A
nu te teme de moarte înseamnă a-l trata cu
ușurătate pe cel care a făcut din ea o pe-
deapsă. A nu o dori reprezintă o indiferență
față de cel la care nu putem ajunge decât pe
acea poartă», scrie P. Faber. Teme-te de ul-
tima ta zi și dorește-ți-o” (Unamuno).

� � �
Și tot Unamuno admite: „Adevărata cre-

dință nu poate exista fără îndoială”.
� � �

Senectute. Acum ai tot mai puține do-
rințe. Cele pe care le-ai mai conservat sunt
mai cu seamă inserții în episoadele trecutu-
lui, care s-ar putea împlini doar dacă ai putea
retrăi realmente acele episoade. Dacă um-
brele lor s-ar putea corporaliza în viitor.

� � �
Astenia ta de-o viață. S-a acumulat cu

răbdare pentru a-ți îngădui, prin preparati-
vele sale, să-ți întâmpini mai lesne finalul.

� � �
Nu cauți în speță lucrurile pe care le-ai

pierdut, ci pe cele pe cale de-a se pierde,
uneori inaparent.

� � �
„Motivul laudelor este tot atât de neîn-

temeiat ca și acela al criticilor. Doar una sau
două voci autentice sau emoționate. Renu-
mele! În cel mai bun caz o neînțelegere. Dar
nu voi adopta aerul de superioritate al celui

care îl disprețuiește. Și acesta e un semn al
oamenilor, cu nimic mai prejos sau mai pre-
sus decât indiferența, prietenia, ura lor. Ce
efect are asupra mea? Pentru cine știe cum
să-l ia, această neînțelegere este o eliberare.
Ambiția mea, admițând că am vreuna, este
de alt ordin” (Camus).

� � �
Te-ai redresat oarecum, dar nu pentru a

trăi, ci pentru a scrie.
� � �

A.E.: „Murim pentru a ne transpune în
ceea ce suntem, conform unei vorbe celebre,
dar și foarte posibil pentru a ne căuta în con-
tinuare, cu asiduitate, cu speranță în ceea ce
nu suntem încă sau nu vom putea fi nici-
când, intruși ai imposibilului, briganzi ai
Neantului (ierte-mi-se clipa patetică)”.

� � �
Text patetic. Dar patetismul nu ține mai

mult de viață decât de creație? Nu este un
jet al vieții care testează în fapt rezistența
creației?

� � �
„Ți se rupe sufletul! Câinele Vaquito se

duce zilnic pe plaja din Punta Negra, Peru, ca
să-și aștepte stăpânul pescar. Ore în șir stă și
îl așteaptă, cu ochii țintă la oceanul Pacific,
în direcția în care l-a văzut că pleacă pentru
ultima oară cu barca. Localnicii știu povestea
tristă a lui Vaquito. Îl mângâie și caută să-l
aline. Când trăia stăpânul, erau văzuți mereu
împreună, nedespărțiți. După ce acesta a
dispărut fără urmă în ocean, în mod miste-
rios, acum 4 ani, cățelul nu se mai desparte
de locul lui de așteptare de pe plajă. Au mai
fost și alți câini deveniți celebri pentru fide-
litate față de stăpânii lor și după moarte. Un
exemplu este câinele Hachiko, din Japonia,
care și-a așteptat stăpânul în gară 9 ani. El a
inspirat un film cu Richard Gere și i s-a făcut
chiar și o statuie” (Click, 2022).

� � �
Un orizont plin de fulgere și tunete, dar

oricum un orizont.
� � �

Spaima: o fugă de tine însuți.
� � �

Risipă de materii prețioase: argintul fluid
al apei, aurul aerian al soarelui, diamantina
sclipire a unui ochi.

� � �
„Azi-noapte mi-a trecut prin minte o

idee rușinoasă, nebună și anume că eu, «eul»
meu netrebnic, jalnic, plin de ticăloșii, a fost
ales de Dumnezeu pentru a fi manifestarea
Sa, o părticică infinit mică, infimă, și totuși a
Sa” (Tolstoi).

� � �
Senectute. Înainte te gândeai dramatic

dacă un lucru e pentru ultima oară. Azi, doar
stupefiat, dacă e pentru penultima oară.

� � �
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cerul tău

nu te uiți niciodată prin așteptarea mea,
mașinile scot zgomote asurzitoare,
am auzit tot:
tare și trist,
apoi am văzut mâinile tale,
totul se termină aici

lacrimile mele dure și reci,
atât am putut eu,
lumea ca o vitrină de vise,
din ea te ridici de fiecare dată,
o să vină și vremuri mai reci

oamenii se rotesc cu viteză,
în jurul fricilor cotidiene
nu mai am timp,
nu a mai rămas,
să nu uiți niciodată nimic
niciodată.

strigăt

vreau să strig tare,
să rup toate barierele,
nu există lumină fără întuneric,
viață fără moarte
sau spații închise fară libertate,
există ființa și carnea mea,
cu palmele și ochii în mâini
spui întotdeauna ceva

vreau să facem o revoluție împreună,
să fugim din noi în fiecare noapte,
să mergem ținând în mână ceva din noi,
strângem în brațe totul
dureros și tandru,
timpul mușcă din interiorul nostru
până aproape de sângele
care dă viață
carne care respiră prin noi.

despre mine

toate lacrimile sunt la fel,
ele nu vorbesc despre neputințele mele,
despre zbaterile mele,
despre vulnerabilitățile mele,
răni serioase din care sângele curge cu putere

toate întâmplările fericite
generează și suferință,
echilibru fragil
peste viața care ne epuizează.

despre zile

de august când căldura își face loc
prin temerile tale,
prin imaginația umbrelor din jurul tău,
și chiar prin moarte

nu este vorba despre revolte
și revoluții,
nu este vorba despre rănile cotidiene,
pe care ochii le proiectează în jurul tău

este despre așteptări și bucurie,
despre lumina pe care o naști în pumni,
despre nașterile viitoare,
despre zgomot și tăcere.

peisaj

geamurile acestui bloc nu se deschid,
lifturile nu merg,
mâinile noastre ridică totul până departe
orașul numără ritmul întoarcerilor,

curge ca o noapte care nu trebuie să se termine,
începe din mine,
se hrănește cu putere,
crește ca un copac,
se apleacă peste zilele în care totul se aruncă,
cartiere în care locuiesc anii în care am fost tineri,

Andrei Novac
Născut la 1 iulie 1983, în Târgu-Jiu, cu studii de istorie și un doctorat în filologie (Uni-

versitatea de Vest din Timișoara), Andrei este lector universitar a fost directorul Cen-
trului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român. Poet, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, a publicat opt volume de poezie și monografia Valentin Tașcu,
solitarul promoției ’70. Volumul Regula timidității a fost nominalizat la Premiul „Mihai
Eminescu”, acordat de Academia Română, 2018. A mai fost recompensat cu Premiul
„Mircea Ciobanu”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul revistei „Con-
vorbiri literare”(2019); Premiul Special, acordat de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor
din România (2019); Premiul ARIEL (2021) ș.a.
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� � �

toate ușile deschise spre miezul nopții,
spre luptele în care te ascunzi între halatele albe,
cele mai transparente figuri ale tuturor așteptărilor noastre.

cu nostalgie

după o noapte ca asta te dezechilibrezi,
uiți anotimpul în care te- ai născut,
uiți anotimpul în care trăiești
liniile trase în jurul tău se șterg,
trec prin fața ochilor tăi doar imagini sparte,
aș fi vrut să nu uiți

după încă o noapte ca asta
te lași pe călcâie și începi să ierți,
avem din ce în ce mai puțin timp,
să iubești simplu și hotărât

dintre toate intersecțiile prin care treci,
cea mai frumoasă încă nu a venit,
niciodată carnea mea nu a fost mai sensibilă,
mai dispusă să își depășească trecerea.

răsărit

când bați cu pumnii în fiecare dimineață
în pereții interiori ai inimii,
se varsă toate gălețile cu apă vie
din mintea ta,
împărțită în neliniște și teamă
până să răsară soarele,
se topesc toate tensiunile,
timpul prezent este uitat,
este sufocat și eliberat,
nici asta nu poți să uiți,
te revoltă definitiv,
până ce scările se sparg
în cioburi mari deasupra ta,
ca niște cruci transparente
și clare.

nu există nimic

stai cu fundul pe plajă
și faci bulgări din nisip,
o să vină și iarna
și peste tine nu o să mai cadă nimic,
se aprind toate,
apoi se sting,
o lume care nu există,
să fumăm și să bem,
să iubim și să uităm,
toate sunt făcute din sentimentele noastre,
să nu ne speriem,
nu există nimic mai frumos,
faci bulgări din nisip,

desenezi cu degetele tale
alte orașe și alte mașini,
alți bulgări din iarbă,
alt timp care trece.

balustrada de la răsărit

rochiile tale colorate îmbrăcate uneori fără sens
gata pentru a fi răscolite de vânt
și cu toate astea, tu ești tot mai singură,
iubirea nu poate să fie încadrată în timp și spațiu

spitalele sunt punctele de refugiu ale disperării,
inevitabil constanța noastră o să ne rătăcească
tinerețea definitiv pe o stradă cu case și copaci
ca într- un ritm infernal al inimii tale

în mijlocul aglomerațiilor lumea o să recompună totul,
cele mai sigure priviri vor face echilibru prin furtună.

căutări

unde au plecat toți ceilalți oameni din mine,
care au murit,
au îmbătrânit,
lumea li s- a părut mai mică,
eu doar constat
și prin singurătatea mea
toată această țară poate să mai aibă o mască,
prin inima ei trecem cu toții
și tineri
și bătrâni
și copii
și oameni blânzi
și liberi
stăm rezemați pe fiecare perete din piatră,
nu știu unde au plecat toți
dar, așteptarea care s- a lăsat,
este din ce, în ce, mai clară.

limite

fără să înțeleg lumea încă de la început,
crucile pe care eu le duc mai departe
sunt altfel,
nu am dreptul sa mă uit decât înainte,
drumul meu este mult mai lung
și chiar dacă nimeni nu înțelege nimic
mi- am câștigat dreptul să fiu liber,
fiecare respirație a mea
este ca un ordin răstit,
nu am voie să mă opresc,
totul este fără limite,
cu toate astea respir,
dau sens oamenilor din jurul meu.
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Juriul pentru decernarea Premiilor Uniunii Scriitorilor din
România pentru anul 2021, alcătuit din: Dan Cristea (preşedinte),
Gabriel Coșoveanu, Andrea H. Hedeș, Ioan Holban, Angelo Mitchie-
vici, Vasile Spiridon și Răzvan Voncu (membri), a stabilit luni, 30 mai
2022, laureații Premiilor Uniunii Scriitorilor din România pentru
apariții editoriale din anul 2021:

Cartea de poezie
Horia Bădescu – Dinaintea ta merge tăcerea, Ed. Școala

Ardeleană
Cartea de proză
Kocsis Francisko – Atelierul de pipe și tutun, Ed. Cartea Româ-

nească
Cartea de critică, eseu şi istorie literară
Vasile Popovici – Punctul sensibil – De la Eminescu la Mircea

Cărtărescu, Ed. Cartier
Cartea de teatru
Dinu Grigorescu – Teatru românesc contemporan, Ed. Aca-

demiei Române
Cartea de debut (ex aequo)
Bogdan Alecu – Cetatea, Ed. Niculescu și Ana Herța – De

nerostit, Ed. Limes
Cartea pentru copii şi tineret (ex aequo)
Corina Anton – Divina Comedie povestită pentru copii, Ed.

Humanitas și Ștefan Mitroi – Poveștile cerului, poveștile pământului,
Ed. RAO

Cartea de traduceri din literatura universală (ex aequo)
Jana Balacciu Matei – Confiteor – de Jaumé Cabré (traducere

din limba catalană), Ed. Pandora și Marina Vazaca – Memorii de
dincolo de mormînt, vol. I-II – de Chateaubriand (traducere din
limba franceză), Ed. Vremea

Premiul Special Ovidiu Pecican – Românii și Europa mediană/
Contribuții la tipologia culturală a Europei, Ed. Polirom și Andrei
Oișteanu – Moravuri și năravuri. Eseuri de istorie a mentalităților, Ed.
Polirom

PREMIUL NAȚIONAL, acordat de către Juriu, fără nominalizări:
Mircea Mihăieș

Comisia pentru Minorităţi, compusă din: Markó Béla (preșe-
dinte), Octavia Nedelcu, Karácsonyi Zsolt, Ivan Kovaci, Dagmar
Maria Anoca (membri), a stabilit Premiile Uniunii Scriitorilor din
România pentru literatură în limba maternă și literatura în limbile
minorităților naționale:

Literatura în limba maternă Scriitori / Cărţi în limba
maghiară: Kiraly Ștefan (pseudonim: Káli István): Klastrom utca
kettő Titlul în limba română: Strada Claustrului doi (proză) Editura
Prae Kiadó – Budapesta, Mentor Könyvek, Târgu-Mureș, 2021

Literatura în limbile minorităților naționale Scriitori / Cărţi
în limba sârbă: Slavomir Gvozdenovici: Гроница Севера Titlul în
limba română: Febra Nordului (poezie) Editura Agora, Novi Sad,
2019

Debut / Literatura în limbile minorităților naționale Scrii-
tori / Cărţi în limba maghiară: • György Alida: Hármasszabály
Titlul în limba română: Regula de trei (nuvele) Editura Fiatal Írók
Szövetsége, Budapesta, 2021

În cadrul Galei s-au mai acordat Premiile ARIEL (Asociația
Revistelor, Imprimeriilor și Editurilor Literare) - pentru cea mai

bună revistă literară: DISCOBOLUL (Cornel Nistea); - pentru cea mai
bună carte (ex aequo): 1. Aproape totul despre Virgil Ierunca, Ed.
Cartea Românească, acordat doamnei Alexandra Florina Mănescu;
2. De mâine suntem pământ fierbinte, Ed. Paralela 45, acordat
domnului Andrei Novac. În cadrul Galei Premiilor U.S.R. a fost
acordată Diploma de Excelență domnului Ion Cepoi, pentru
contribuția prețioasă și consecventă la promovarea literaturii
române contemporane.

Premiile Uniunii Scriitorilor din România pentru anul 2021
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Intarsii
pe nisip

mirceA mutHu

Reproduc paragraful, după unii
apocrif, din Evanghelia, grea de
sensuri, a lui Ioan: „Și Iisus s-a

aplecat jos și scria cu degetul pe pămînt”
(VIII. 6). Apoi, după răspunsul dat fariseilor
despre femeia adulteră, „din nou s-a aplecat
jos și scria pe pămînt”(VIII. 6). Este singurul
loc din Noul Testament unde se afirmă că
Divinitatea ar fi scris, parcă în joacă, niște
semne pe care vântul pustiului le-a șters.
Sunt, probabil, primele intarsiuri consem-
nate. În Vechiul Testament în schimb, in
tarsiată în piatră, scriitura devine Verbul lui
Dumnezeu, ca în Exod: „Și tablele erau lucrul
lui Dumnezeu, era scriptura lui Dumnezeu
săpată pe table (XXXII. 16); și, la fel de ex-
plicit, în Deuteronom : „Apoi, Domnul mi-a
încredințat cele două lespezi de piatră,
scrise cu degetul lui Dumnezeu, și pe ele
erau săpate cuvintele pe care le-a grăit
Domnul cu voi pe munte din mijlocul fo-
cului în ziua adunării” (IX. 10). Aici graiul,
vorbirea este aceea care anunță, prefațează
scrierea din Tablele lui Moise și subîntind, în
acest chip, prezența efectivă a Lui chiar dacă
pămîntul sau nisipul (în unele traduceri și
diortosiri) nu a reținut nimic din semnele
făcute cu degetul. Iisus – Verb întrupat este,
în textul evanghelic, și ipostaza iconică a
Vorbei rostită și mai ales necesară pentru
mulțimea care, de obicei, nu poate fi con-
vinsă și nici, eventual, stăpînită decît dacă o
impulsionezi să gîndească în și prin ima-
gine. Pe de altă parte Verbul se preface în
Litera intarsiată pe suprafețe dure ori chiar
pe un pergament și a cărei lectură este în-
cercarea, de multe ori dezesperată, de a o
întoarce spre izvorul acesteia, adică spre
Verbul divin scriind, intarsiind chiar cu
degetul pe nisipul utilizat probabil ulterior,
pentru a vizualiza scurgerea timpului, în
clepsidră. În Agonia creștinismului Unamu-
no scria că abia odată cu Sfîntul Apostol
Pavel ar fi fost vizibilă „lupta dintre Verb și
Literă, dintre Evanghelie și Biblie”. Scriitura
este de obicei izolantă, mai mult, este
creație într-un fel luciferică din moment ce

aspiră la statutul de substitut, ca să exem-
plific, în civilizația egipteană expusă și astăzi
în bimilenarul Luxor, unde hieroglifele
cheamă și ele vorbirea (id est = comu-
nicarea/explicitarea orală) datorită caracte-
rului rememorativ al lecturii fiind dintot-
deauna un specific proces omenesc, pre-
dominant individual și social. Altfel spus, ca
să nu rămînă doar formă osificată semnul,
parcă încremenit în pergament, marmură,
fildeș ori lemn tocmai prin lectură își aso-
ciază, precum în Scriptură, complementul
necesar ființării umane, măcar dorită in
aeternitatis. Or, drept urmare al acestui
conclav sui generis al civilizațiilor care ne-au
premers universul artistic modern și în care
mai ales poezia resimte în varii forme atît
lipsa crestăturilor anume făcute pentru
intarsierea podoabelor cît și tensiunea din-
tre dintre verb și literă, dintre oral și scrip-
tural. Într-o cuprinzătoare și definitorie
antologie lirică - Inorogul și Oglinda (2015)
– geograful-poet Gavril Pompei evocă, su-
gestiv, un Poem la obârșie, cînd „Literele/
silabele/cuvintele”aspirau doar „la orizontul
neatins al întrupării” iar într-un ecou
aproape biblic „Papirus carnivor nisipul/ a
mistuit hieroglifa/ în care nemurisem/
chipul” (Hieroglifa) pentru ca într-un alt
poem, citabil în întregime - Întoarcerea
clepsidrei – să fim martori la felul cum„într-
un iureș nebun, firele de nisip se scurg prin/
urdinișul impasibil// se aruncă în brațele
părții celeilalte cum/ razele soarelui în
havuzul înserării„ și asta pentru ca în final
eul poetic să vadă ”printre lacrimi, pîlnia
clepsidrei./ Și nisipul înflorind” acceptat
astfel ca un simbol matricial și regenerativ
fiind „esență și el/ a părții celeilalte” din
pîlnia de sus a clepsidrei (Esențe). În schimb,
în volumul mai recent, intitulat semnificativ
Intarsie pe nisip (2020) motivul constituie
urzeala de facto a grupajului liric fie că
”limbul de nisip” este surprins în gîtuitura
clepsidrei ”dintre mărire și decădere, dintre
a fi și a nu fi” (Căutare) sau că se rezumă
ipostas-urile repetatelor intarsieri: ”Dintru

pornire am ales marmura,/ gheața,/ sarea,/
lemnul pădurii nebune,/ noaptea văscoasă
din străfundul genunilor” ș.a. unde între-
vedem și ”fâșia ambiguă/ dintre plecare și
sosire./ dintre triumf și răstignire” în același
poem (Intarsie). Intre Prologul evocării lui
Arhimede ”înroșind nisipul/cu aurora sîn-
gelui” aflat în apărarea Cercului („intarsie
perfectă”) și Epilogul în care existența uma-
nă nu este decît„o intarsie pe nisipul crud/
ce nu-și mai are locul în clepsidre” cele
aproape o sută de poeme alcătuiesc un
panopticum imagistic și ideatic prelungit
din volumele anterioare însă aici cu ac-
centul pus pe intermundiul personal și
generalizat din Pragul, Dialog cu umbra,
Trecere ș.a. Dramatismul stării lui între al
omului modern, pe-trecerea lui în și din
această lume este circumscrisă de bemolul
cosmocentric, precum în amintitele Esențe :
„Beau din scoica zilei / boarea asfințitului/.../
mă-nvolbur odată cu apele,/ aud mugetul
sfășietor al pădurilor frînte.../ Iar peste toate,
învăluitoare/ dîra sîngerie a stelei căză-
toare...”. Inevitabilul se anunță – citim în
Intarsie pe nisip – de la uciderea aceluiași
Arhimede cu „sîngele prelins / în petalele
de trandafir ale nisipului”, astfel că inter-
mundiul actual nu mai este spațiul dintre
lumi unde filosofii epicurieni plasau lăcașul
zeilor. Astfel, mărturia trecerii, intarsia, de
fapt c a r t e a scrijelită „în trupul de abanos
al tăcerii” rămîne, la modul deziderativ,
„hieroglifa atotcuprinzătoare” îmbinînd
„cuibul edenic al păsării măiastre” cu „rana
izvorîndă”(Ea, intarsia). O concludentă și
justificativă Ars poetica păstrează aceeași
tensiune de arc voltaic din poemele volu-
melor anterioare începînd cu Arc voltaic
(1986). Asumîndu-și, aici, „rolul solistului și
al orchestrei” pe un fundal neo-romantic și
adeseori baroc Gavril Pompei ne oferă o
geografie interioară de înaltă clasă intelec-
tuală – poezia, „pepită auriferă” și „cristal
poliedric, translucid, al efervescenței debor-
dante a spiritului în geodele ființei ce
suntem.”
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Sunteți bine cunoscută în lumea literară prin cărțile
dumneavoastră și prin activitatea intensă, cu efecte
benefice asupra vieții de asociație a membrilor Filialei cluj
a uniunii Scriitorilor din românia. Paralel, ați apărut pe
scena artistică clujeană cu lucrări de pictură. când v-ați
descoperit interesul pentru artele plastice?

Am pictat dintotdeauna. La început, ca orice copil, dar curând cu
o plăcere niciodată atenuată și cu bucurie constantă. Apoi, am avut
multe expoziţii personale și înainte de ’89. Am amintiri vii de la
primul vernisaj, din 1976. La galeriile revistei Tribuna se expunea
asiduu, se scoteau pliante color an de an (Octavian Bour era
meşterul lor). Mă îndemnase să fac o expoziţie Nicolae Prelipceanu,
Nae, vecinul meu de palier, pe atunci. M-a prezentat D. R. Popescu,
a ţinut s-o facă, deşi eram încă o începătoare şi la scris, şi la pictat. D.
R. îşi revărsa atunci generozitatea asupra tinerilor cu (aproape)
nesăbuinţă. Al doilea vernisaj se petrecea la Galeriile „Filo”, gos-
podărite admirabil de profesorul Octavian Şchiau, decanul Facultăţii
şi amator de pictură. Au fost de faţă mama şi tata, lume multă, flori,
voie bună. Eu mă îmbrăcasem într-o rochie făcută de mine (ca toate
pe care le am, de altfel), din mătase tutunie, stil Grecia antică, în ton
cu tablourile şi cu sandalele cu toc foarte înalt. La Filo (unde am fost
timp de un deceniu asistent universitar la Catedra de română pentru
studenții străini), am mai avut vreo 10 expoziţii, tablourile mele erau
surprinzător de bine primite. Pictura a fost mereu partea mea cea
mai liberă. La scris sunt oarecum mai disciplinată, mai sobră. La
pictură, însă, nu ascult de nicio regulă. E avantajul neprofesionistului
pasionat. Vorba lui Ilie Călian, cronicar plastic, pe vremuri, la Făclia,
„Irina pictează așa cum pasărea cântă”. Îmi numesc adesea picturile
„aripa mea liberă”.

cum ați gestionat timpul între scris și pictură?

După ’89, aşa de multe au fost ofertele dinspre scris, edituri,
reviste etc., cu proiecte pe care acum le puteai aduce la îndeplinire,
încât pictura s-a retras în fundal. Timp de 25 de ani, am scris și am
tradus zeci de cărți, am fost redactor de carte la alte sute de volume.
Șevaletul a hibernat. Mi-am„stâmpărat”pofta de a picta jucându-mă
– cred că e cel mai potrivit cuvânt – cu vechi lucrări de-ale mele, pe
care le distorsionam cu programele de calculator. Sunt un om cu
memorie și imaginaţie vizuală, în primul rând, nu pierd prilejuri de
a le exersa.

În 2014, după o pauză de un sfert de veac, m-am întors la
pictură. Cu plăcere reînnoită, am lucrat mult și am avut încă zece
expoziții personale. La Galeriile Steaua, dar și la Muzeul de Artă. Este
o zonă pe care nu am părăsit-o niciodată în imaginaţie sau măcar în
vis, in-speriențele mele sunt extrem de bogate.

de ce pictați? cum vă apropiați de subiectul dumnea-
voastră?

Poate fiindcă sunt un om curios și fără stare. Mă împart mereu
între mai multele mele pasiuni. E necesară aici o mică întoarcere în
timp. Am deprins de la părinți o sumedenie de priceperi, însă şi o
atitudine destinsă faţă de toate aceste „fleacuri” necesare. Ele nu
aveau dreptul să devină probleme sau„idealuri”, ci prilejuri de exersat
imaginaţia ori piedici rapid expediate pentru a-ți rămâne timp să faci
ce-ți place. Cred că am învăţat deodată, pe la vreo zece ani, să cos la
maşină şi să dau cu rindeaua. Nimic nu se făcea în casa noastră strict
după reţeta tradiţională.Trebuia să-ţi pui mintea la lucru, să rezolvi cu
ce ai la îndemână, să inovezi, să improvizezi. Pofta de a„meșteri”ceva
îmi era asistată pe loc. Descoperisem, de pildă, într-o sâmbătă, nişte
paie aurii – le-am cules şi am„desenat”cu ele, lipite pe o pânză neagră
(din lada de croitorie a mamei), un brăduţ stilizat. Duminică
dimineaţa, deşi, presupun, frânt de oboseală după o săptămână de
lucru (era economist la „gostat” şi lucra, verile, aproape zi-lumină),
tata a plecat misterios cu bicicleta şi s-a întors cu un săculeţ cu paie
alese tot unul şi unul. Mai târziu, lucrările mele de la primele zece
personale, ale Laurei, fiica mea, la fel, şi mai târziu, aveau să aibă rame
meşterite de el,„comandă specială”(maramureșeanul știa, firește, să
cioplească lemnul). Lucrurile din jur nu mi-au fost niciodată
duşmănoase, nu am intrat niciodată în panică din pricina vreunei
„revolte”a lor. Ştiam că, până la urmă, găsesc o soluţie.Tata era, avant
la lettre,„prosumatorul”şi mă crescuse şi pe mine în ideea că tot ce e
făcut de mână şi minte de om aş putea face, la o adică, şi eu. Ei bine,
nu doar că pot face, dar îmi şi place să fac ori măcar să încerc.

Am observat că, în marea lor majoritate, ați expus lucrări
în culori întunecate sau stinse.treptat paleta de culori s-a
deschis. cum folosiți culoarea, care este rolul ei?

La expoziția din 2014, Exerciții de lumină, de după revenirea la
șevalet, da, așa puteau să pară. Vasile Igna observa pe bună dreptate
că în compoziţiile mele„cel care luminează e chiar întunericul”. Mai
adăuga și că„muritudinea, conceptul-metaforă atât de drag autoarei,
e omniprezentă, spectrul ei e cel care anulează intermitenţele, golurile,
întreruperile memoriei, sporind sau atenuând pericolele «uitării celei
oarbe», acordând drumului coerenţă şi călătoriei sens”. Pot spune,
precum Turner, că, dacă ar exista ceva„mai negru decât negrul”, l-aș
folosi. Dar acest întuneric de fundal, de temelie ține de luciditate, de
refuzul amăgirii de orice fel, de conștiința profundă a provizoriului, a
efemerității, a imperfecțiunii funciare. Deși am avut pe vremuri
expoziții întregi lucrate în brunuri și nuanțe putrede, îmi plac toate
culorile,„zumzetul” lor, le folosesc liber, în explozii cromatice uneori
îndrăznețe. Cum gândul morții nu a avut niciodată, în ce mă privește,
înțelesuri macabre, tragice, ci e doar situare destinsă, lucidă, rațională
în fața unui dat destinal, el a fost/este secondat de bucuria că pot
umple timpul scurt al vieții mele de muritor cu oricâte libertăți și
infinituri doresc sau de care sunt în stare. Pariez pe gândul meu activ,
pe ochii minții, pe rațiune și imaginație. Sunt reflexivă, meditativă,
uneori nostalgică, dar nu mă bântuie depresii și spaime de niciun fel.

,,Pictura a fostmereu
partea mea cea mai liber[”

elenA AbrudAn în dialog cu irinA PetrAș
Vernisajul celei mai recente expoziții, Efectul de crepuscul la Galeriile Steaua, mai 2022,

prilejuiește o nouă întâlnire cu doamna Irina Petraș, de această dată în ipostaza de artist plastic.
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Vă rog să ne vorbiți despre temele recurente ale artei
dumneavoastră și tehnica de lucru preferată. ce și cât
înseamnă inspirația pentru dumneavoastră?

Toate expoziţiile mele au avut o anume unitate, şi cele zece din
perioada 1976-1989, şi cele alte zece, de la revenirea la şevalet, în
2014 (Exerciţii de lumină, Locuiri provizorii, Intermitenţele memoriei,
Bacoviene, Locuri transilvane, Insperiențe, Zumzetul culorilor, Efectul
de crepuscul etc.). Le-am gândit pe o temă anume (variaţiuni la tema
cea mare a muritudinii), cu mărimi ale pânzei, rame şi paletă unitare.
Chiar dacă se pot identifica motive recurente (cetăți, copaci,
labirinturi, siluete, marine etc.), transpunerile pe pânză au fost de
fiecare dată şi un mic experiment. Ce le uneşte pe toate e că sunt
lucrate doar cu degetele şi cu cuţitul de paletă. În plus, nu pictez
niciodată „după natură”. Nu o casă anume pictez, ci ideea mea de
casă, de locuire, fie și nostalgică. În timp ce pictez,„scriu”eseuri, îmi
vin în minte idei noi şi conexiuni inedite. Bucuria cu care pictez mă
instalează într-o stare extrem de productivă.

Vă influențează temele și motivele literare în conceperea
discursului plastic?

Picturile/desenele mele fiind livreşti şi onirice, titlurile trebuie să
sugereze această legătură cu„lecturile” mele de zi şi de noapte. La
Eminescu, Blaga, Bacovia, Arghezi, aflu oricând frânturi de vers care
pot deveni titluri. Care spun scurt şi cuprinzător ce anume ar fi
trebuit să spună tabloul şi nu totdeauna reuşeşte. În general,
născocesc titluri-metaforă deschisă, care propun o anume manieră
de a privi tabloul, de a-i căuta sensurile. E uimitoare capacitatea unui
titlu bine ales de a orienta privitorul și chiar de a adăuga o anume
coerență picturii. Și invers!

Aș vrea să ne vorbiți despre artă și relația cu un public
eterogen.

Foarte pe scurt, aș spune că e pe undeva o carență în felul în care
sunt educate tinerele generații. Ar trebui să fie transmisă/deprinsă
de la vârste fragede ideea că literatura, pictura, muzica sunt indis-
pensabile unei vieți de calitate. Că muzeele, galeriile, bibliotecile,
librăriile, sălile de spectacol sunt locuri fundamentale de îmbogățire
a privirii tale asupra Lumii, de mai bună situare față în față cu toate
primejdiile și derivele ei. O con-viețuire cu ingrediente culturale
poate să promită perpetuarea situării fireşti în centrul lumii. Lumea
își poate redobândi Capul legitim: Cultura.

credeți că a crescut sau a scăzut interesul pentru pictură?

Cred că se menține constant, dar cu forme și abordări noi în era
digitală. Și cu o democratizare a producerii/consumului de artă care
nu-mi displace. În ce mă privește, am vizitat mereu muzee și galerii,
în țară, dar și peste hotare, împreună cu fiica mea, Laura (medic și
traducătoare, dar și absolventă a Liceului de Artă, cu expoziții de
grafică și pictură). Am în bibliotecă albume de artă și lucrări teoretice,
le caut în continuare. Acum„vizitez”în voie toate galeriile lumii, care
îmi sunt la îndemână pe internet şi pot să mi le apropii pe detalii şi
să încerc să le descopăr tainele. Pictorii mei preferați sunt, așadar,
nenumărați. E o galerie uriaşă, cu sute de nume, de la Vermeer și
Cezanne, laVan Gogh, Munch, Egon Schiele, Aivazovski, plus fantaști
români cum ar fi Jehan Calvus, Ștefan Câlția, Georges Mazilu. Îmi
plac flamanzii, impresioniștii, expresioniștii. Urmăresc cu interes
lucrările tinerilor și profit, cu ajutorul lor, de infinitatea de lecturi pe
care o acceptă lumea și orice operă de artă. Julian Barnes spune în

Cu ochii larg deschiși:„arta nu se mărginește să capteze și să exprime
emoția, freamătul vieții. Uneori face și mai mult: ea chiar este acel
freamăt”.

ce se schimbă, ce rămâne din artă în era digitală?

Sunt entuziastă utilizatoare de Internet. Informaţiile pe care le
pot afla într-o clipă îmi fac viaţa mai uşoară şi mai bogată. Era
internetică nu a picat din cer, nu ne-a fost impusă de vreo altă specie,
una răuvoitoare nouă şi pusă pe subminări, ci e creaţie a oamenilor
răspunzând unor exigenţe ale lor; e, aşadar, naturală. Efectele
secundare cu care va fi de luptat nu-i vor dovedi malignitatea, ci îi
vor proclama perfectibilitatea, cum s-a întâmplat mereu în istoria
oamenilor.

Cât despre arta digitală, e doar o schimbare de suport, ca și în
cazul literaturii. Căci „veacul înaintează”. Are loc o modificare a
instrumentarului. Chiar dacă acest lucru implică suportarea bunelor
şi relelor înlocuirii„cărăuşului”. Dar valoarea unui text, a unui tablou,
a unei compoziții muzicale nu de suport depinde, ci de talentul/
harul artistului, de știința lui de a surprinde esența omenescului.

În Jurnalul din anul Nobelului, José Saramago scrie la un moment
dat: „obiectiv vorbind, nici o diferenţă esențială între mâna care
îndrumă pensula sau pulverizatorul pe pânză şi mâna care
desenează litere pe hârtie sau le face să apară pe ecranul calcu-
latorului. Amândouă sunt prelungiri ale unui creier [s.m. I.P.]”. Subscriu!

Ca str[lucirea spumii

P]nz[rii u§oare
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Vă rog să ne introduceți în lumea celei mai recente ex-
poziții, Efectul de crepuscul. cum vă influențează frag-
mentarismul și ruperile de ritm ale paradigmei culturale
postmoderne?

Efectul de crepuscul trimite la vârsta crepusculară spre care mă
îndrept, dar sugerează totodată o consecvență a preocupărilor
mele, o încă nesecată poftă de a ispiti valențe ale culorilor în
legătura lor cu enciclopedia mea personală. Lucrul cel mai
important e să faci cât poţi mai bine ceea ce vrei să faci, nu să pui la
cale absoluturi, care, oricum, nu-ți sunt la îndemână. Îmi las mereu
o portiţă. Ştiu că pot oricând reveni, câtă vreme mai sunt.
Provizoratul şi improvizaţia, fragmentul şi schiţa eseistică, iată
instrumentele mele de lucru.

cum vă poziționați față de lume?

Sunt dintre cei care cred că totul, toate gesturile, mărunte ori mai
măricele, au importanţă. Că Totul depinde de Tot. Lumea mi se pare
o ţesătură de fire abia băgate în seamă care, la o adică, se dovedesc
a fi chiar urzeala, şi modelul, şi ţinta. Cărţile, muzica, limbile, pictura
le gust aproape fără nicio legătură cu viermuiala culiselor care s-au
revărsat în ultima vreme în spațiul public. Singuratecă, puţin dispusă
să trag sfori pentru un loc mai călduţ, mi-am construit o relativă
impermeabilitate. Istoria cu majusculă reţine capricios lucruri stri-
dente, războaie, crime, atrocităţi, ştie mai multe despre cel care a dat
foc unei cetăţi decât despre cel care a înălţat-o. Aşa stând lucrurile,
încerc să nu-mi pierd prea mult timp cu Ea.

Nu am aroganţa de a crede că îmi sunt la îndemână făcuturile
perfecte – nici nu cred, de altminteri, că există perfecţiune, cum nu
sunt obsedată de Adevărul cu majusculă. Sunt prin definiţie
spontană şi perfectibilă, nepromisă definitivului. Uimirea şi
disperarea calmă mi se iau la întrecere.

tonul de apel al telefonului meu este un vals compus de
dumneavoastră. creațiile dumneavoastră sunt pe You
tube dar și pe Spotify și folosiți în cel mai fericit mod
toate canalele de social media. care este secretul? și în
această privință avem multe de învățat de la dum-
neavoastră.

Vă mulțumesc mult pentru înalta apreciere a muzicii mele
și dacă nu vă supără tonul telefonului cu muzica mea, atunci e
bine La mine la telefon sună o secvență din muzica la filmul
Maria Mirabela cu vocea celebrei Anda Călugăreanu, dar și a lui
Mihai Constantinescu. Dumnezeu să-i ierte. Au plecat din luma
aceasta înainte de vreme. Dar, referitor la ”secret”, aș dori și eu
să-l cunosc. E taină! Și Slavă-Domnului că mai există taină.
Lumea se dezvoltă, mai iubește, mai scrie poezii și compune
muzică. Mai așteaptă răsăritul Lunii cu tainele acesteia, mai vin
flăcăii cu buchete de flori la iubitele sale, ca să afle „taine”, mai
cântă ciocârliile și nu mai întârzie să vină primăverile și ele cu
tainele ei.

noile generații sunt asaltate și, de multe ori, acaparate
de internet și de noile tehnologii, de rețelele de socia-
lizare iar fenomenul de„cancel culture”, o importanță tot
mai mică acordată școlii, învățământului, cărții au efecte
dintre cele mai nefaste. și totuși, în această degrin-
goladă, muzica dumneavoastră, de o frumusețe clasică,
eternă, ajunge, din fericire, la sufletul acestor generații
care iubesc muzica dumneavoastră... melodioasă. cum
vă explicați?

Eu nu cred că lumea de azi s-a schimbat esențial. Putem citi
critici la adresa generațiilor din trecut și chiar în epoca antică,
ori cea medievală. Este un lucru firesc. Noi, pe parcursul vieții,
căpătăm o doză de experiență, ne obișnuim cu multe lucruri
care devin proprii modului nostru de viață de care ne vine greu
să ne despărțim. Ele la un moment dat devin frâne în dezvol-
tarea noastră, provoacă nemulțumiri neîntemeiate, conflicte.

„Eu nu cred c[ lumea de
azi s-a schimbat esen\ial”

AndreA
H. Hedeș
în dialog
cu maestrul

euGen
doGA

� � �

Vremea cea veche
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Conflicte cu Timpul, care nu se oprește nici pentru o clipă. Acest
domn Timp ne aduce căi ferate cu locomotive, care speria lumea,
avioane cu se zicea, că zboară necuratul, radioul și televiziunea.
Îmi amintesc când, fiind mic, mă miram cum au încăput în„pălăria”
aceea a difuzorului de radio tanti și nenea care vorbeau de acolo?
Bunicile își făceau cruce și fugeau de„pălării”. Multe lucruri depind
de cultura societății, educația chiar din fragedă copilărie. „Nu-mi
place muzica simfonică”, zice unul.„Eu nu suport jazzul”, zice altul.
Dar tu ai fost la vre-un concert simfonic ori de jazz? Încă marele
filozof Karamzin (Nikolai Katamzin 1766-1826, scriitor și istoric rus
n. red.) scria,„ca să iubești,trebuie să cunoști”. Da, trebuie educație,
dar mai trebuie și răbdare. La fiecare etapă a dezvoltării omului
sunt anumite caracteristici bune, sau rele, care cu timpul se
schimbă, de obicei, spre bine.

cu toate că actul de creație presupune solitudine, izolare,
dumneavoastră sunteți un om al cetății și, așa cum am
văzut, un om al timpului nostru, încercând mereu, cu
generozitate, să dați ceva înapoi societății. În 2018 a fost
inaugurat Salonul eugen doga music cafe. Vorbiți-ne, vă
rog, despre acest proiect, despre acest concept aparte. de
asemenea, spuneți-ne cum a trecut el prin perioada
nefastă a pandemiei?

Eu cu mare dragoste mă refer la trecut. Cu mare interes analizez
prezentul, dar nu rămân indiferent la viitorul nostru, de toate ce ne
așteaptă în acel viitor. Eu tot timpul tind spre lume, spre societate,
ca să fug de ea. Eu mereu simt dorul de comunicare, ca să scap de
această pierdere de energie, de timp, să mă izolez, să-mi pot aranja
gândurile, să scap de unele lucruri inutile ca să eliberez locul pentru
altele noi, interesante. Deseori observ, că multe lucruri le confirm
pentru ca apoi să le infirm. Pentru mine nu sunt lucruri „vechi”,
„banale”. Pentru mine sunt lucruri interesante, care înnobilează
omul, care au perspectivă, care mișcă sufletul. Ei, zice unul, e banal!
Păi, aș zice eu, nu te supără, că omul miliarde de ani umblă pe două
picioare, asta nu e banal? Eu am dorit să am un Salon muzical așa,
cum erau saloanele în secolul XIX la Iași, sau la Sankt-Petersburg,
unde se adunau poeți, compozitori, politicieni, oameni de cultură
din diferite domenii ai societății. Câțiva ani în urmă și eu am deschis
la mine acasă din contul spațiului locativ un asemenea Salon. Până
la pandemie, petreceam acolo cu regularitate frumoase șezetori
culturale cu muzică, poezii, expoziții de artă plastică, discuții, cu
participarea și a numeroși copii. Apoi domnului Nicolae Avram,
unui comerciant, i-a venit ideea de a face și la restaurantul lui un
asemenea Salon. Acolo sunt spații mai mari și se adunau mulți
iubitori nu numai de bucate gustoase, dar și de muzică. Dar
pandemia a stopat și acest Salon. Sper că va obosi boala aceasta și
vom reveni din nou la Saloanele îndrăgite de public meloman. Ne
mai așteaptă și un cadou din partea Primăriei Chișinău, care
pregătește un Centru muzical într-o casă frumoasă românească
avînd și o curte, unde vom avea posibilitatea de a lărgi programele
și de a atrage mai multă lume.

Am citit undeva că marile corpuri cerești nu suportă în
apropierea lor altele, de o anvergură asemănătoare. Se mai
spune, de asemenea, că nimic nu crește în umbra marilor
copaci. dar viața dumneavoastră infirmă aceste sentințe.
unii din cei mai importanți oameni de cultură ai timpului
nostru sunt prietenii dumnevoastră. o astfel de frumoasă
prietenie v-a legat de poetul Grigore Vieru. cum vi-l
amintiți pe om, cum vi-l amintiți pe poet?

O, ce bine se simt unele plante la umbra altor plante, care
adună energia soarelui și pentru ele. Mai avem și oameni care
toată viața stau foarte bine după spatele cuiva. Vieru era un geniu
în spatele căruia era tot Universul. Cum să te cerți cu Universul?
Am colaborat împreună la zeci de lucruri frumoase, dar nici măcar
o singură dată nu ne-am certat. De multe ori nu se potrivea versul
lui la muzica pe care o așteptam. El imediat îmi propunea altă
variantă, mai bună, fiindcă avea de unde a lua. Dumnezeu l-a
înzestrat cu har nemărginit. Câte o dată el fugea de mine, căutând
versul pe care-l simțea, dar și versul acela, șmecher, fugea de el.
Așa s-a întâmplat cu cântecul de titlu al filmului Maria Mirabela.
Aveam zeci de variante ale poetului la care nu venea muzica. Și
iată că într-o dimineață frumoasă, cu soare, vine Vieru la mine cu
„Sub cerul ca umbrele alături de prieteni...”. Stop, îi zic, și am
început să cânt melodia. Mi-a adus-o pe aceea, pe care o simțeam
amândoi, dar era nevoie de timp. Muza este de genul feminin și
nu-i place să o grăbești, să o forțezi. Vieru de mai multe ori mi-a
rămas în memorie tăcut, umbrit de gânduri, frământări. Tristețe și
bucurii.

o altă prietenie frumoasă vă leagă de maestrul dorelVișan.
la începutul acestui an, 2022, la 15 ianuarie, ziua nașterii
marelui nostru poet național și Ziua culturii, ați susținut,
la iași, pe scena Ateneului național, un spectacol extra-
ordinar, eminescu om, geniu și poet divin, acompaniați
de essenza Quartet, eveniment transmis de una din cele
mai importante televiziuni din românia. iată cum o
frumoasă prietenie a dus la o extraordinară dovadă de
dragoste față de limba română, față de cultura română,
față de mihai eminescu. ce înseamnă acestea, limba și
cultura română, mihai eminescu, pentru dumneavoastră?

Eu deja am pomenit cuvântul Universul. Eminescu este o
Imensitate, un Univers. Eu nu am avut norocul de a-i cunoaște
creația la școală, nu am crescut în societatea românească. Prea
târziu soarta m-a adus„acasă”, la Eminescu. De aceea eu cu mare
dragoste și curiozitate îl primesc pe Eminescu ca pe un extra-
terestru, ca pe un„nu știu ce și nu știu cum”, pe care mult timp îl
așteptam. Îi simțeam lipsa. El mă punea să deschid celulele mele
amorțite pentru a duce dialogul dragostei mult așteptat, dra-
gostei de limbă, de pământ, de țară, de „dragoste” pământească,
de ce nu. Dorel Vișan, care a apărut pe lumea aceasta pentru ne-al
aduce pe Eminescu, a-l cunoaște așa cum l-a conceput Dum-
nezeu,de a-l infiltra în firele noastre înnăscute special pentru
Eminescu, fiindcă El era Noi și Noi suntem El. Dorel Vișan apărea în
scenă ca un trimis special al lui Mihai Eminescu, care cu voacea sa
calmă și plină de dragoste ne petrecea prin lumea simțirelor,
lumea trăirelor , lumea plină de iubire și sbucium înflăcărat .Venea
câte o dată cu flori albastre, altă dată cu spadă, cu luceferi noi în
cale spre Demiurg. Mâna sus ridicată a lui marele Dorel Vișan, ca
bagheta dirijorului, ne îndrepta privirile spre Univers, casa lui
Eminescu, ca apoi să o coboare spre pământ, la noi, cei care
așteptăm coborârea în jos a Luceafărului.Marele artist Vișan șterge
barele timpului, chiar spațiul dintre scenă și sală, adunându-ne pe
noi la o șezătoare de suflet cu genialul Mihai Eminescu.

compozițiile dumneavoastră inspirate au însoțit viețile a
generații întregi din răsăritul europei. Îmi permit să dau
un exemplu personal menționând două filme a căror
coloană sonoră mi-au marcat copilăria și tinerețea: maria
mirabela și șatra. șatra este filmul care a vândut 65 de
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milioane de bilete în 120 de țări iar filmul de animație
maria mirabela a fost și el, cu un termen actual, un succes
de box office. cum puteți„vorbi”atât pe înțelesul copiilor
cât și al adulților de ieri, de azi și de mâine?

Ei, 65 de milioane de bilete vândute, dar câți ”iepurași”stăteau
în picioare în sălile cinematografelor. Ca să fii înțeles nu numai de
copii, dar și de oricine, trebuie să vorbești de la egal la egal, să te
transformi în adversarul tău, trebuie să treci„prin el”, ca să revii la
sine. În timpul scrierii muzicii la ”Șatra”eu eram ”țigan”, veneam la
casele lor, ei veneau la mine, mergeam cu șatra prin părțile
Carpaților, eram martor la petrecerele lor , oamenilor liberi, ori
chiar și bătăile care se întâmplau între ei. Încercam să-i împac,
când nu se prea agreau, mai ales când aflau că sunt din diferite
părți (unguri,ruși,români) și fiecare pretindea la prioritate. Păi cum
altfel! Am avut o perioadă grea, când nici pe Loteanu, regizorul,
nici pe mine nu ne luau în serios. Eram pentru ei străini. După ce
am realizat filmul și care a avut un succes enorm, am devenit cei
mai iubiți prieteni ai lor. Chiar și pînă azi ne vedem cu dragoaste.
La filmul Maria Mirabela eu am devenit copil, petreceam copilăria
împreună cu fetițele, cu fluturașii și MOȘ TIMP. Și azi e destul să
fredonezi o singură frază din muzica acestui film, și apar zâmbete
pe buzele oamenilor din toate colțurile lumii. E mare noroc al
artistului, când este iubit de toată lumea. Cu toate că să nu ne
facem iluzii, se întâmplă și altfel. Așa e viața. Dar cu toate acestea
arta ajută să nobileze lumea, să o facă mai frumoasă, să o împace
și să o unească.

creația, creativitatea, procesul creației sunt lucruri care mă
preocupă de mult timp. operele dumneavoastră sunt, așa
cum am mai spus, inspirate, dovadă aerul de eternitate pe
care îl degajă, felul în care oamenii, indiferent de generație,
de cultură, vibrează la ele. este încetățenită ideea roman-
tică a artistului palid, chinuit de vânarea ideii, de transpu-
nerea ei în concret, în lumea noastră materială. Am aflat
că, odată cu Floare dalbă de livadă, prima dumneavoastră
compoziție, scrisă într-o singură zi, pentru doamna maria
bieșu, toată muzica pe care ați compus-o a fost scrisă direct
în original, fără schițe. mai mult, minunatul vals dulcea și
tandra mea fiară, a fost scris la ora 11 seara, într-un interval
de 10 minute. două dintre compozițiile dumneavoastră se
află în top 200 al celor mai bune lucrări clasice ale tuturor
timpurilor. cum vedeți, cum explicați dumneavoastră
procesul de creație al compozitorului eugen doga?

Procesul de creație este pentru mine un chin fericit. Fericirea
aceasta se înparte în mai multe etape. Una cea, când ghicești
codul ideii pe care o porți la un moment, la o zi, la un an, pe
parcursul vieții. A doua etapă vine atunci când te eliberezi de
această„povară” de acest chin și vezi așezată pe note lucrarea pe
care o doreai. Și a treia etapă este cea mai importantă încărcată
din plin de emoții de fericire, când ieși în scenă și lumea te aplau-
dă. Uneori chiar ridicânduse în picioare. Ori când nu se mai poate
închide cortina la sfârșit de spectacol din cauza publicului care nu
părăsește sala, tot aplaudă. Ideea compozitorului, ori a oricărui
om de creație nu se măsoară după ceas. Ea, cum am și marcat,
poate veni într-o secundă, ori se poate extinde în timp foarte
îndelungat. Abia după aceasta începe munca cea grea, de a
transforma ideea în operă de artă. Bine că nimeni nu vede
momentele de lucru al creatorului. Îmi amintesc momentele
muncii asupra partiturii baletului „Luceafărul” după poemul lui
Mihai Eminescu. Dormeam câte 15 minute pe zi, dar eram până-

n cer de fericit și plin de putere, eșit recent din spital: cântam,
dansam, lăcrimam, alergam prin cameră. Era o nebunie frumoasă.
Altă dată lucrezi asupra unei opere, dar pe parcurs îți vine altceva,
care te abate și mergi la îndemnul noii idei. Creația e o taină, ca și
viața. Dacă ți-e dată, nu mai scapi de ea. Acolo îți e norocul și
chinul, și sensul ori scopul vieții.

Se spune că o imagine face mai mult decât o mie de
cuvinte.trăim într-o societate aflată sub dictatura imaginii.
cuvântul își pierde din însemnătate, din putere și din
frumusețe. dar muzica este limbajul universal care trece
de orice bariere și ajunge direct la sufletul ascultătorului.
ce valențe are muzica pentru dumneavoastră, dincolo de
cele ce țin de bucuria pe care o aduce? cum vedeți rolul
creatorului de artă, de frumos, mai cu seamă în lumea de
astăzi?

Cred că Dumnezeu a rostit:„și primul a fost sunetul”; deci, prima
a fost muzica, și nu cuvântul. Dar probabil că Adam și Eva erau afoni
și nu au auzit aceste cuvinte ale Domnului care i-a creat. Omul de
creație de azi e ca și acela de altădată, fiindcă sursa creației sale
vine din același izvor creat de doamna Natură. Cu toate că natura
de azi este mai mult poluată. Și nu numai de gaze și deșeuri în aer
și ape. Este poluat omul. Rolul artistului în asemenea lume este
foarte important.Mai cu seamă a muzicianului. Muzica poate
schimba climatul spiritual, moral, emo- țional al omului. Ea nu are
nevoie de traducere și este înțeleasă oriunde va răsuna pe globul
pământesc. Artistului îi rămâne să fie cinstit, sincer și bine pregătit
de a purta dialogul cu Lumea. De a trece Lumea la credința sa, de
a trăi emoțiile creatorului, de a se regăsi în creațiile artistului și a
primi mesajul acestuia ca pe al său, precum acel pe care l-ar trimite
și el ascultătorul. Astăzi e mare distanță între creator și vârfurile
societății, conducătorii ei. Aș dori mult să trăim cu toții în armonie,
în unison, într-o tonalitate cu multe sunete bine acordate care, fiind
diferite, foarte bine se îmbină.

credeți în destin? În har? În muncă?

Da, eu cred în Destin dotat cu Har și susținuți de muncă.
Muncă în deplină dăruire de sine.

muzica poate salva sau„măcar”vindeca lumea?

Muzica se desfășoară în timp datorită mulțimii de sunete
diferite. Ea nu se mulțumește de un singur sunet. Și lumea e
diferită, de aceea Ea trebuie să cuprindă tot ce este frumos, chiar
dacă e și diferit. Ori poate că și e bine că nu este uniformă. E variată
și frumoasă peste tot.

maestre, vă adresez cele mai calde mulțumiri, în numele
cititorilor revistei de cultură clujene neumA, pentru
generozitatea cu care ați răspuns acestor întrebări.

Și eu vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a
medita asupra multor probleme ale vieții, moralei și culturii
creatorului de azi. Multe afirmații ale mele nu sunt categorice,
chiar sunt pe alocuri discutabile. Dar așa mi-am expus gândurile
la momentul scrierii.Viața e în dezvoltare. Și slavă Domnului că
este așa.
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PRăJITURILE. POVESTE CULINARă
CU PRINȚESE ȘI CENUȘăRESE

Ce face o prăjitură să fie o prăjitură de toate zilele (care nu își are
locul în caietul de rețete) și ce o face pe o alta să fie prăjitură de
sărbătoare (cu loc de onoare în Caietul de rețete)?

Să vedem, mai întâi, care sunt prăjiturile „de toate zilele”?
Prăjitura cu mere, pentru că se poate face tot timpul anului și
pentru că e simplă. Plăcintele, pancovele, ciurigăii (care au un statut
intermediar, nu sunt considerate prăjituri ci „coptături” dar sunt
pomenite, totuși, alături de prăjiturile obișnuite) și, mai nou,
clătitele.

Prăjiturile de sărbătoare sunt cele cu un regim special în multe
sensuri. Ceea ce le deosebește de cele obișnuite este tocmai
excepționalul și excesivul: au un element de noutate, un mare grad
de complexitate, de dificultate în realizarea lor, cer foarte mult timp,
uneori prepararea lor se împarte pe parcursul a 2-3 zile, ingre-
dientele necesare în cantități mari, greu de procurat în perioada
comunistă, prin urmare, realizarea acestor prăjituri era o adevărată
probă de rezistență dar și un mod de etalare, o declarație de statut
la adresa comunității. O apropiere, păstrând, desigur, proporțiile,
se poate face cu fenomenul prezentat de Marcel Mauss în celebrul
său Eseu despre dar, e vorba de ritualul Potlatch-ului, în sensul
extraordinarei risipe care nu este, în ciuda efortului, dezinteresată
ci este una de afirmare a prestigiului social și personal, a câștigării
recunoașterii din partea celorlați, care se practică, și în acest caz,
numai în prezența celorlați, sub cortina ospitalității. Am puncta
acest lucru cu aceste cuvinte ale lui Marcel Mauss „Paradoxul
potlatch-ului: „este un act aparent liber și gratuit” și în același timp
”constrâns și interesat”. Acesta este și paradoxul pregătirilor pentru
sărbători, care implică mult mai multe lucruri decât prăjiturile,
acestea, prin risipa de timp, energie și resurse pe care le presupun
fiind doar cireașa de o voit strălucitoare și ostentativă frivolitate, de
pe un tort al aparențelor necesare în jocul cu măști al interacțiunilor
sociale.

ȘI CENUȘăREASA MERGE LA BAL

Există și cazuri ale transformării unei rețete comune într-una
de sărbătoare. Curățenie în frigider devine Ruladă de Paște și de
Crăciun. Care e procesul acestei deveniri? Rețeta Curățenie în
frigider, este cum o arată și numele, un fel de mâncare pregătit din
resturile, „capetele” de salam, cârnați, kaizer, resturi de brânzeturi
rămase în frigider. Iată că aceasta va suporta o „re- brand”-uire,
devenind, în democrație, Ruladă de Paște și de Crăciun. Acum, dat
fiind noul statut, nu se vor mai folosi „capetele” ci se va cumpăra,
special pentru prepararea ei, parizer, cașcaval și pătrunjel verde,
castraveți și roșii de Paște sau castraveți murați de Crăciun. Iată deci
ingredientele transformării cu succes a Cenușăresei într-o Prințesă:
un nume nou, un look nou, și un conținut, ei bine, același dar

esențial diferit, (curățenia din frigider e înlocuită prin cumpărăturile
la supermarket), și prepararea doar în timpul special, magic, al
sărbătorilor.

ÎNTRE VECHI ȘI NOU. STRATEGII

Aceeași perioadă comunistă a dus la apariția unor strategii
antisărăcie, la încercarea de a înfrumuseța zilele de sărbătoare, prin
multitudinea de rețete„false”: Cremeș fals, Brânză topită falsă, Pireu
de castane fals (realizat din fasole și esență de rom), Ruladă de
castane falsă (se prepara din cartofi), Miere falsă (o fiertură din flori
de păpădie și zahăr) și lista ar putea continua, distingând între vechi
și nou.

Prăjiturile „vechi” sunt: Haioșele, Albinița, Cornulețele, Prăjitura
Televizor, Prăjitura Vis Vienez, etc. Dintre rețetele noi, amintim:
Prăjitura Fanta, Prăjitura Petre Roman, care sunt „rețete noi mai
vechi” și Prăjitura Snickers, Prăjitura Regală, „rețete noi”. Ceea ce au
ele în comun este, cum am arătat, excepționalul din toate punctele
de vedere. Deși atunci când se vorbește despre ele, nu se spune
niciodată că ar fi, cee ce se numește„prăjituri scumpe”și foarte greu
de preparat, să ne gândim doar la prăjitura haioș, numită și foietaj
unguresc cu osânză, o prăjitură care este un adevărat test de
anduranță fizică și psihică pentru gospodină dar și pentru cei din
jur: „bătutul” aluatului este o etapă imortantă și obligatorie în
prepararea haioșului și, de multe ori, adolescenții casei sau ai
vecinilor erau însărcinați cu acest lucru. Probabil, dacă ar fi știut la
ce se supun gospodinele noastre, patiserul francez care, tot
alergând să privească armata lui Napoleon, a inventat aluatul de
foetaj, ar fi ținut secretul preparării lui sub cheie.

ONOMASTICA PRăJITURILOR. SIMBOLISM

Un loc aparte în lumea rețetelor de prăjituri îl ocupă ono-
mastica acestora. La fel ca în cazul numelor de persoane, numele
de prăjituri arată aspirația, dorința, un nivel la care se dorește ac-
cesul, ele par a avea o încărcătură specială, chiar fără a se cunoaște
formula nomen est omen se speră cumva, în forul interior, că
numele, aidoma unei chei magice, va deschide, va permite accesul
spre o terra nova ideală. Onomastica prăjiturilor este un factor
important în includerea lor în caietul de rețete, ele dezavuând, la
modul freudeian aproape, aspirații, având rol de adjuvant în
mecanismul, atât de bine pus la punct, al câștigării recunoașterii, al
dobândirii prestigiului social ș.a.m.d.

Astfel, prin intermediul onomasticii putem accede la straturile
fine ale aspirațiilor intime, decsoperind printr-o arheologie delicată
stratificarea valorilor considerate dezirabile de către societate în
diferitele ei etape. Să luăm exemplul Prăjiturii Televizor, simptom
evident al unei perioade în care televizorul era un obiect pentru
achiziționarea căruia existau liste de așteptare. Din aceeași
perioadă avem și Prăjitura Vis Vienez, un nume care pur și simplu

Descifr[ri culinare
Extras dintr-un eseu despre caiete de rețete și gospodine

AndreA H. Hedeș
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„pune degetul pe rană” într-o societate în care granițele țării erau,
practic, închise pentru majoritatea populației. Un alt nume de
prăjitură este Noapte de iarnă, aici conotațiile sunt multiple, nopțile
de iarnă în comunism aveau ceva special, nu acel ceva magic, acel
spirit al sărbătorilor plutind în aer ci frigul, penuria alimentară
(alimentele principale erau raționalizate, se primeau pe cartelă, iar
alte delicii culinare nu puteau fi, la vremea respectivă, decât„visul
unei nopți de vară”, o reverie utopică), solitudinea și desacralizarea
sărbătorilor, în nopțile de iarnă comuniste nu putea răzbate decât
Moș Gerilă. În acest nume de prăjitură, e găsită ideal o formulă
cuminte, sigură, dincolo de care să transpară fără a periclita atât
întunericul nopții de iarnă cât și speranța, visul nutrit dar bine
ascuns în întuneric. Este o metaforă foarte frumoasă ce surprinde
o întreagă lume cu discursul ei oficial dar și, murmurat, cuvântul
celor mulți și a micii lor istorii. Alte nume de prăjituri din aceeași
perioadă istorică și care grăiesc de la sine: Prăjitura Greta Garbo,
Prăjitura Diplomat, Prăjitura Durere (deși, conform dialogurilor,
numele ar însemna „o prăjitură durere de bună”), Prăjitura Capriciul
Doamnelor sau, în fine, Prăjitura Nonplusultra... În perioada postre-
voluționară, centrul de interes, deci aspirațional, se schimbă. Astfel,
una dintre primele prăjituri de succes (deci de largă adopție,
răspândire) a fost Prăjitura Petre Roman, purtând numele celui
imortalizat în folclorul urban drept: „un prim-ministru/ mai frumos
ca Făt-Frumos”, explicațiile, în acest caz, sunt de prisos. O altă
prăjitură post-revoluționară de succes a fost Prăjitura Fanta,
prilejuită de apariția pe piață a sucului cu același nume. Prăjitura, o
prăjitură cu brânză, avea drept principală caracteristică o glazură
aparte, realizată din sucul Fanta, mână în mână cu Prăjitura Coca-
Cola. Pot coexista aici nostalgia după Fruco și dorința de asimilare
a noului, venit dintr-un Occident interpretat printr-o grilă care-l
investește cu „binele, normalitatea, superioritatea” ca principale
„repere de contrast” în virtutea unei mentalități marcate „de
fenomenul ideologizării geografiei” care are ca urmare investirea
Occidentului cu funcția de ombelico del mondo, în logica unor
geografii simbolice pertinent analizate în studiul Europa Centrală,
Răsăritul, Balcanii de către istoricul Sorin Mitu. O altă prăjitură de
succes apărută, de această dată, foarte de curând, este Prăjitura
Snickers, care a împrumutat numele batonului de ciocolată cu
alune dar care încearcă, prin preparare și ingrediente, să imite (sau
să autohtonizeze poate?) compoziția, gustul, consistența batonului
res- pectiv sub forma autohtonă a prăjiturii. La fel, există Prăjitura
Rafaello, numită după globurile de ciocolată albă presărate cu nucă
de cocos și care, din nou, încearcă o reproducere fidelă a ingre-
dientelor, gustului, consistenței, reinterpretând-o însă, în forma
autohtonă preferată, prăjitura ori, la fel, Prăjitura Kinder Bueno dar
și Prăjitura Muffins despre care aflăm că este „un fel de chec pus în
forme rotunde”. Observăm că se încearcă imitarea unor mărci bine
cunoscute, aflate în prima linie de răpsândire la contactul comercial

al Vest-ului cu Est-ul. Transformarea la care aceste produse-
stindard, percepute drept simbol al unei lumi noi, mai bune, a unei
alte vieți, transformarea la care acestea sunt supuse este, un ritualic
proces de naționalizare, de autohtonizare a acestora, ideea
produsului, odată„prinsă” este decantată și asimilată și devine, prin
păstrarea numelui care trimite mereu spre acel orizont dezirabil și
prin procesul alchimic de transformare în altceva mai apropiat de
tradiția culinară autohtonă, are loc un interesant și original proces
de fuziune. De ce acest produs hibrid al imaginarului a două culturi,
civilizații diferite este supus acestui proces de transformare a
„înfățișării”? Vom remarca faptul că Snickers și Rafaello sunt, în fapt,
produse de tip fast- food, sunt bucăți mici, concentrate, gata de a
fi luate în grabă și mâncate, da, tot în grabă. Nimic special, festiv,
demonstrativ, fapt ce nu se îngemănează cu imaginea de corn al
abundenței cu care este investit Occidentul. În plus, o problemă
de primă importanță este dimensiunea acestor dulciuri, ele sunt
mici sau foarte mici. Ori, interviurile noastre ne arată că, este foarte
importantă cantitatea în cazul pregătirii mesei de sărbătoare, iar
părjiturile nu constituie o excepție. Ele trebuie să fie întotdeauna
multe, făcute în tăvi foarte mari, iar pe urmă, odată tăiate și aranjate
ele trebuie să umple multe farfurii, să prisosească astfel încât, acest
surplus să poată fi dăruit, și, chiar după trecerea sărbătorilor, după
trecerea musafirilor, să mai rămână căteva bucăți de prăjituri, pe
scurt, sărbătoarea e necesar să fie marcată prin mese panta-
gruelice, acest lucru aducând satisfacție. Pentru o mai bună lumină
asupra fenomenului, vom cita și un exemplu care arată modul în
care este sancționată „puținătatea” la o masă: într-un dialog, din
păcate, neînregistrat, pe aceleași teme culinare, interlocutoarea
povestea despre experiența participării la o nuntă al cărei loc de
desfășurare a fost restaurantul unui hotel de 5 stele. La întrebarea
mea „Și cum e mâncarea la un restaurant de 5 stele?” răspunsul a
venit prompt „Nu-i bună că-i puțână”. Asocierea ajunsă la nivel de
sinonimie dintre calitate și cantitate reiese constant pe parcursul
interviurilor.

Vom aminti aici și descoperirea, în timpul interviurilor, a unei
rețete de sărbătoare, Prăjitura regală. Interlocutoarea a pomenit-o
ca prăjitură specială și foarte bună aflată de la o fată din Est care
stătea în gazdă la aceasta. Interlocutoarea a interpretat prezentarea
unei prăjituri de sărbătoare, dar de sorginte Estică, drept o scăpare
cu efectul unei decăderi în „ochii lumii” și s-a chinuit să repare
greșeala. În imaginarul în care se desenează geografiile simbolice
conotațiileVest-Est sunt fără echivoc iar culorile sunt în alb și negru,
fără nuanțe. O prăjitură, chiar de sărbătoare fiind, poate scădea
prestigiul atât de căutat și pentru care se fac îndelungate eforturi
prin simplul ei loc de provenineță, prin „originea nesănătoasă”.
Concluziile care se desprind din acest capitol consacrat Rețetei
gravitează în jurul încercării de a defini rețeta; disting mai apoi o
încercare de repertoriere a rețetelor după criteriile pe care le-am
desprins pe parcusrul studiiului: rețetele pentru zilele obișnuite și
rețetele pentru zilele de sărbătoare, cu o analiză a manierei în care
se realizează acest triaj; circumscriu un centru de interes special,
acela al onomasticii rețetelor și al rolului deloc neglijabil pe care
onomastica o are în acest univers culinar; analizează ritualul de
transfer al rețetelor, cu apropieri față de teoriile lui Mauss elaborate
în celebrul Eseu despre dar și, din nou, o analiză a funcției de repre-
zentare și integrare socială pe care îl îndeplinște rețeta, respectiv,
prăjitura, imaginarul social jonglând aici, din nou, cu dihotomia
vechi-nou și analizând și maniera în care s-au propagat strategii de
rezistență sau subzistență alimentară necesare pentru a rezista
„supt vremi”.
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În perioada 22 – 29 mai la Iaşi a avut
loc cel mai mare festival dedicat
poeziei din această zonă a Europei,

Festivalul Internaţional„Poezia la Iaşi”, ediţia
a VIII-a. Au participat aproape 70 de poeţi
din 14 țări ţări.

Poeţii invitaţi din 16 ţări au fost prezenţi
în 11 licee ieşene, întâlnind tinerii cititori,
dintre care unii li s-au alăturat cu textele lor.

O parte dintre poeți au susţinut reci-
taluri în cadrul elegant de la Muzeul Mu-
nicipal „Regina Maria”. La acestea au parti-
cipat cu intemezzo muzicale Patricia Iacob,
la vioară, Diana Maria Hrenciuc Mertic, la
violoncel. Un recital extraordinar inedit a
oferit actorul francez Charles Gonzales, din
operele poeţilor ieşeni: Daniel Corbu, Adi
Cristi, Cassian Maria Spiridon şi Valeriu
Stancu.

Evenimentul a fost excelent organizat
de Primăria Municipiului Iași, prin Casa de
Cultură „Mihai Ursachi”, în colaborare cu
Uniunea Scriitorilor din România, sub pa-
tronajul Comisiei Naţionale a României
pentru UNESCO. Alături de poezia lumii s-a
adăugat cea poezie a limbii române, prin
reprezentanții ei cei de seamă, dar și prin
tineri poeți care au demonstrat că pot
reprezenta poezi noastră în viitor.

La ediţia din acest an au participat
poeții: Drazen Katunaric, Muriel Augry, Jean

Poncet, Antoine Simon, Iossif Ventura, Ro-
nny Someck, Natalia Malek, Maria Joao
Cantinho, Grigore Chiper, Nicolae Spătaru,
Jordi Virallonga, Bessem Aloui, Metin Cen-
giz, Andras Petocz. Dintre invitaţii români:
Radu Andriescu, Angela Baciu, Alexandru
Cățcăuan, Marius Chelaru, Cristina Chiprian,
Gabriela Chiran, Daniel Corbu, Nichita Da-
nilov, Ioana Diaconescu, Gellu Dorian, Dinu
Flămând, Radu Florescu, Horia Gârbea, Paul
Gorban, Maria Grădinaru, Mihaela Grădina-
riu, Doina Guriță, Ştefania Hănescu, Livia

Iacob, Emilian Marcu, Marcel Miron, Ştefan
Mitroi, Andrei Novac, Emil Nicolae, Nicoale
Panaite, Gheorghe Pârja, Viorica Petrovici,
Ioan Pintea, Ioan Es. Pop, Adrian Popescu,
Mircea Platon, Nicolae Prelipceanu, Nicolae
Sava, Nicolae Scheianu, Indira Spătaru,
Cassian Maria Spiridon, Valeriu Stancu, Liviu
Ioan Stoiciu, Aurel Ștefanachi, Aurora Ciucă,
Caliopia Tocală, Nina Viciriuc, Alexandru
Ovidiu Vintilă, Varujan Vosganian.

„Ieșenii s-au dovedit a fi consumatorii
ideali de poezie, mai ales dacă aceasta a fost
transmisă prin lecturare în direct de către
autor. Festivalul a mai dezvăluit o serie de
spații neconvenționale unde poezia s-a
dovedit a fi la ea acasă Iașul se regăsește
astăzi pe harta cuvântului lumii, cel care
sensibilizează, care te face să te simți ne-
muritor, chiar și numai în secundele rostirii
versului care contează”, a spus directorul
festivalului și al Caseiu de Cultură „Mihai
Ursachi”, poetul Adi Cristi.

Ca invitat și reporter improvizat, am
admirat organizarea atentă, amosfera caldă,
primirea frumoasă în licee și dorința tine-
rilor de a prezenta și poemele lor. Aerul
liric al Iașiului, prezent mai ales în incinta
Muzeului Regina Maria l-am resimțit cu
încîntare și regretul că nu am rămas pe
toată durata evenimentului atît de reușit.
(H.G.)

Festivalul Interna\ional „Poezia la Ia§i”, edi\ia a VIII-a

Sâmbătă, 26 aprilie 2022 nu-
meroși autori ai editurii Neuma
și colaboratori ai revistei Nema

au participat la o lansare de carte excep-
țională a editurii la Buzău. Se cuvin mulțu-
miri organizatorilor și colegilor care au fost
prezenți la minunatul Centru Cultural„Ale-
xandru Marghiloman”. Centrul, recent re-
bovat, are o sală o sală mare, pentru orga-
nizarea evenimentelor, care a fost totuși
neîncăpătoare pentru un public avizat. S-au
adunat scriitori, mulți dintre ei autori
Neuma, din Buzău, Râmnicu Sărat, Ploiești,
Brașov, București. Autorii care au lansat vo-
lume au fost: Mihaela Roxana Boboc (Iu-
bește-l. Anya), Stefan Teodor Cabel (Obiect
în plutire), Gabriel Burlacu (Fântâna vieții),
Horia Gârbea (Amintiri cu poduri, Crime la
Elsinore) prezentați de Evelyne Croitoru, Vic-

toria Milescu, Camelia Iuliana Radu, Tudor
Cicu, Laurențiu Belizan. Au fost prezente au-
toarele Neuma Carmen Tania Grigore, Ra-
mona Műller, Luminița Zaharia și mulți alți
scriitori.

Fotografiile au fost preluate de pe pa-
ginile facebook ale doamnelor Evelyne
Croitoru și Ramona Műller cărora le mulțu-
mim.

Lansare Neuma la Buz[u
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Luni 9 mai 2022, la Biblioteca
Județeană „Lucian Blaga” din
centrul Municipiului Alba Iulia, a

avut loc prezentarea a trei volume apă-
rute recent la editura Neuma și anume
Gabriel Chifu și artistul plastic Mircea
Bochiș, Plăcuțele din Medio Monte, al-
bum de poezie al celui poetului, ilustrat
cu imaginile lucrărilor artistului, Răzvan
Voncu, Stele pitice, proză, Horia Gârbea,
Crime la Elsinore, roman.

A avut loc și vernisajul unei inte-
resante expoziții cuprinzînd lucrările lui
Mirea Bochiș (colaje și plăcuțe de plumb
în relief) realizate ca urmare a „lecturii”
în cheie vizuală a poemelor lui Gabriel
Chifu. Evenimentul s-a desfășurat în aer
liber în incinta Bibliotecii, vegheat de
bustul marelui poet Lucian Blaga.

Cei patru autori au fost prezentați
unui public numeros de poete și eseista

Andrea H. Hedeș, directoarea Editurii și
revistei Neuma. Au luat cuvântul și di-
rectorul Bibliotecii, poetul Silvan Stâncel
ca și criticul literar Vasile Spiridon. Au
fost prezenți președintele Consiliului
Județean Alba, domnul Ion Dumitrel,
scriitorul Cornel Nistea, președintele Fi-
lialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriito-
rilor, numaroși scriitori și artiști din lo-
calitate.

Autorii au participat cu scurte lecturi
din volumele lor. Artistul plastic Mircea
Bochiș s-a referit la procesul transpunerii
plastice în colaje și lucrări de sculptură a
textelor lirice care l-au inspirat.

Publicul a ascultat cu plăcere și aten-
ție intervențiile și a vizitat cu interes
expoziția.

Evenimentul organizat de Biblioteca
Județeană„Lucian Blaga”a constituit un
evident succes.

Sîmbătă, 28 mai, la Sinaia, în am-
bianța clasică și tipică orașului
regal oferită de Centrul Cultural

„Carmen Sylva”, a avut loc o lansare de carte
a Editurii Neuma, în cadrul unui„regal poetic“
la care au participat cu plăcere peste 40 de
poeți și alți scriitori, în calitate de spectatori,
precum și un numeros public.

Amfitrion a fost poetul Codruț Radi, un
animator cultural al Sianiei, iar noul său volum
său de versuri, meritoriu, Adăpostul cuvintelor,
Editura Neuma, a fost prezentat publicului de
Horia Gârbea. Confrații l-au aplaudat cu căl-
dură pe Codruț Radi. Am remarcat între par-
ticipanți, poeții ilustrîndu-se cu versurile lor,
numeroși autori Neuma și colaboratori ai
revistei. Printre ei, Evelyne Croitoru, Ramona
Műller, Raluca Faraon, Mircea Teculescu, Dinu
Grigorescu, Cezar Mihai Pârlog.

„Regalul de poezie” a fost un eveniment
foarte reușit. Mulțumiri deosebite se organi-
zatorilor care au înmînat și drumoase diplo-
me de participare cu portretul reginei-poete
Carmen Sylva.

Regal
poetic
la
Sinaia

AutoriNeuma la Alba Iulia

Lansare la Palatul Noblesse

La Palatul Noblesse din București, în
seara de 12 mai 2022, a avut loc un
eveniment cultural special ocazionat

de lansarea romanului În căutarea Izabelei,
apărut la Editura Neuma, debutul în proză
al autorului Christian Basta. Tânărul ro-
mancier a fost prezentat unui public nu-
meros și receptiv de doi dramaturgi: Ion
Bogdan Martin și Horia Gârbea. A avut loc și

un recital actoricesc cu pagini din roman,
susținut de Mihaela Măcelaru și Bogdan
Acatrinei, aplaudat cu căldură de asistență.
Cei prezenți au putut admira interiorul ele-
gant, renovat recent, al palatului, un imobil
din secolul XIX, din vechiul Cartier Evreiesc,

imobil transformat în centru pentru eveni-
mente culturale artistice și mondene. Clădi-
rea a creat un cadru distins și plăcut, potrivit
cu romanul de dragoste al lui Christian
Basta și cu deviza Editurii Neuma: Pentru
elitele culturii.
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Lacrima ca o lebădă pe triste ape

Nedestăinuită lacrima se desprinde brusc
din trupul bine zidit să nu cadă pe dinafară fericirea –
ca un mărgăritar aruncat în gura porcilor.
Trec luna prin suflet să-mi rămână stele pe buze
și aștept să le culegi într-un moment de slăbiciune.
Răsfoim tăceri la margini de lumi
îndepărtându-ne/ apropiindu-ne
cu sfială/ cu tandrețe
cu seninătatea clipei dintâi
când mâinile atingându-se
ca două vipere neîmblânzite
au răscolit Raiul
în căutarea mărului pierdut.
Acesta-i doar un început
fără izbândă. Altceva
am vrut să spun.
*
Îmi place să-ți adulmec
șovăiala dintre așternuturi
când atingi în grabă
coapsa altei femei
fără să-i deslușești rotunjimile
și-apoi spinteci cu privirea luna
să mă vezi cum scot poeme
fierbinți din pântecele ei.

Căderea în trup e ca bătaia de aripi
a fluturelui deasupra unei flăcări –
deplină goliciune.
Căderea în inimă despică orizonturile
lumina curge ca mierea
cuvântul e fagurele din care iată
îndrăznesc să mă recompun
celulă cu celulă până mă regăsesc
într-un strigăt la fel de mut
ca lebăda lui Cehov
plutind pe triste ape.
*
Cresc și descresc cu viteza luminii
fără să știu în care secundă am încărunțit
căutând ca un sclav caii verzi de potcoave
fără să-i îngădui un blând popas sufletului –
peste lutul adamic – un biet rege.

Lasă-mă să plâng

În această criză criminală de izolare
e singur semn că mai suntem vii.
Un fel de a-ți exprima fericirea
când nu poți urla
că nu poți atinge
că nu poți îmbrățișa.

Uită-te în jur. Oamenii nu
mai plâng. Oamenii fug!
Fug din matca lor.
Fug de măști. Fug din măști.
Fug de viață. Fug de iubire.
Și fug... Fără să fi înțeles
rostul Crucii de la început.

Aproapele e tot mai departe.
Departele tot mai aproape.
Suflet în suflet se câștigă veșnicia
acestei morți care ne încearcă –
o flacără care-și alege aparținătorul
fără să aparțină cuiva.
Știu că tu n-ai cum să-i fii!

Acum când simt cenușa
atât de aproape de buze,
aș vrea să strig fără să mă auzi:
Sunt pierdută! Pierdută în
imensitatea acestui măr roșu
pe care mi-l tot întinde
în somn un șarpe nerăbdător
și gata să mă înghită
înainte să-ți fi șoptit numele,
ca atunci când ne-am întâlnit
prima oară și am crezut că sunt
pe altă planetă.

Ce bine ar fi fost!...
N-aș fi văzut agonia
care ne înconjoară
ca o sârmă ghimpată,
ca o nevăzută fiară.

Aș fi sperat....
Aș fi avut timp poate
să fiu eu jăratecul care te poartă
între zări albastre.
Cu privirea pierdută-n
ierburile care presimt
că peste mine or să crescă,
sorb amarul acestei lumi

pe care nimeni
nu vrea să-l bea
și merg să deschid o fereastră.

„Nothing on a change my love for you”
răzbate dintr-o casă
unde ieri încă locuia o viață.

E doar o promisiune care nu
va îndupleca moartea.
Știu și eu, știi și tu...
Deci, lasă-mă măcar
plângând, scriind
să alung furtuna
din lutul devenit
dintr-odată prea strâmt.

Demon și înger aceleiași aripi

Mă străbate un fior de fecioară îmbătată
de aerul nefiresc de primăvară în februarie
deși mă străduiesc de-un anotimp
să-mi fie iarnă în flăcări
iarnă în pielea dezmorțită de patimi.

Între două gânduri păgâne și ele
mă cert cu Luna. Îi spun nebunei
că-i îndrăgostită de Lun.
Se jură pe stele că nu
și se-aruncă într-un heleșteu
să înmulțească peștii
pentru o cină de taină
chiar dacă Valentine’s day
a trecut ca un strănut demult.

Pe mal un răsărit vânează slăbiciuni
în coșul de nuiele special pregătit
să numere căderile. Mut lutul care sunt
mai aproape de Cer. Închid ochii.
Despic inima cu pana
lacrima ia formă de porumbel
și în timp ce se înalță în văzduh
pe buze-mi crește o rugăciune.

O las să crească în voie
și-o tot repet la miezul nopții
înainte de cântatul cocoșului
cu un sărut să mi te-apropii.
*
Peticesc lumina să nu dea năvală
peste noi hoții și orbii. Ei nu știu
prin câte răstigniri trec poeții
până își îmblânzesc trăirile.
Nici nu înțeleg că doar rătăcind
prin deșertul alb cu setea în brațe
își scriu în taine testamentul.
*
Să nu credeți nimic din ce scrie poetul!
Poemul lui e o capcană de prins inimi.
O corabie inventată special
să treacă mai ușor oceanul
nădușelii de-a fi…

Mihaela
Aionesei
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În cadrul Salonului Internațional de
Carte Bookfest 2022 de la București,
a avut loc, la Standul Asociației Pu-

blicațiilor Literare și Editurilor din România
(APLER) o prezentare a volumelor celor mai
recent apărute la Editura Neuma. Au fost
prezenți o parte dintre autorii acestora și un
numeros public. Pentru autorii Neuma care
nu au putut să participe direct, volumele au
fost prezentate de Horia Gârbea, modera-
torul evenimentului, care a subliniat meri-
tele fiecăreia dintre cărți și a transmis mesa-
jul către participanți al poetei Andrea H.
Hedeș, directoarea editurii. Scriitorii aflați la
stand și-au prezentat aparițiile editoriale și
poeții au recitat versuri din creația lor. Au
participat autorii Neuma: Marilena Apostu,
Vilia Banța, Evelyne Croitoru, Miruna Dră-
ghici, Nicoleta Milea, Nicoleta Stăvărache,
Eugen Barz, Gabriel Burlacu,Teo Cabel, Liviu
Capșa, Ovidiu M. Curea, Mihai Păcuraru, Co-
druț Radi, Mircea Teculescu, Dan Tipuriță,

Cosmin Andrei Tudor. Au fost prezentate și
volume de Flavia Adam, Ana Ardeleanu,
Ottilia Ardeleanu, Mihaela Roxana Boboc,
Oana Boc, Gabriela Chiran, Maria Grădinaru,
Andrea H. Hedeș, Victoria Milescu, Ofelia
Prodan, Deea State, Luminița Zaharia, Ga-
briel Chifu și Mircea Bochiș, Valentin Bu-
suioc, Alexandru Cazacu, Gheorghe Gri-
gurcu, Ovidiu Mihăilescu, Romulus Mol-
dovan, Răzvan Voncu. S-au alăturat eveni-
mentului și alți autori Neuma, cu apariții din
anii precedenți : Romița Mălina Constantin,
Emilia Dănescu, Carmen Tania Grigore,
Coca Popescu.

Au fost prezentate volumul poetului
vietnamez Nguyen Thanh Kim (tradus de
Andrea H. Hedeș), antologiile poeților ro-
mâni din Spania și a Filialei București-Poezie
a Uniunii Scriitorilor. Toți participanții s-au
bucurat de atmosfera prietenească și de ra-
finament intelectual care a caracterizat în-
tîlnirea de la Bookfest.

Un eveniment important al Edi-
turii Neuma l-a constituit re-
centa lansare (la 11 mai 2022) a

volumului de poezie Planeta stă acasă de
Victoria Milescu. Un public format din fini
cunoscători de poezie, majoritatea ei înșiși
scriitori, a umplut Sala de Consiliu a Uniunii

Scriitorilor din România iar masa de con-
siliu a fost neîncăpătoare pentru buchetele
de flori oferite protagonistei. Evenimentul a
fost moderat de scriitorul Horia Gârbea. Au
vorbit despre volum scriitorii: Horia Gârbea,
Aureliu Goci, Lucian Gruia, Paula Roma-
nescu, Evelyne Croitoru. Victoria Milescu a

susținut un scurt recital din volumul apărut
la Neuma. Au fost prezenți și alți autori
Neuma, precum Elena Armenescu, Vilia
Banța, Gabriel Burlacu. Toți cei prezenți au
apreciat în mod deosebit poezia rafinată a
scriitoarei, atmosfera de colocviu amical și
calitatea intervențiilor pe marginea cărții.

Lansare de carte la Uniunea Scriitorilor

Prezentareaautorilor Neuma la Bookfest
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În zilele de 19-22 mai 2022 a avut
loc la Târgu-Jiu și Târgu-Cărbunești
a 42-a ediție a Festivalului Inter-

național de Literatură„Tudor Arghezi”. Or-
ganizatori au fost Consiliul Județean Gorj,
Primăria Târgu-Jiu, Centrul pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii Tradiționale
Gorj, iar parteneri, Uniunea Scriitorilor din
România, Ansamblul artistic „Doina Gor-
jului, Primăria și Consiliul Local Târgu-Căr-
bunești, Mănăstirea Lainici. Directorul de
onoare al festivalului a fost domnul aca-
demician Nicolae Manolescu, președin-
tele Uniunii Scriitorilor, iar directorul său
executiv, dl. Ion Cepoi. Președintele juriu-
lui național a fost, conform tradiției, lau-
reatul ediției precedente a festivalului,
scriitorul Horia Gârbea.

Scriitori din țară și din străinătate au
participat la excursii culturale, lansări de
carte și vernisaje de expoziții și la un
recital poetic care a avut loc la Sala
Maură a Palatului Administrativ al jude-
țului Gorj.

Duminică, 22 mai, la Târgu Cărbunești,
a avut loc festivitatea de acordare a Pre-
miilor Tudor Arghezi. Ceremonia a repre-
zentat inaugurarea sălii refăcute a Cen-
trului Cultural local și a debutat cu un pro-
gram artistic oferit de Ansamblul „Doina
Gorjului”. Premiile „Tudor Arghezi” Opera
Omnia au fost acordate unor scriitori
străini și români. Au primit acest premiu și

titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului
Târgu-Cărbunești Cătălina Iliescu-Gheor-
ghiu, traducătoare, prorector al Univer-
sității din Alicante (Spania) și poetul Arian
Leka (Albania). La categoria scriitori ro-
mâni, laureați au fost Ioan Moldovan, pen-
tru poezie, și Mircea Mihăieș, pentru cri-
tică literară. Cei doi reputați scriitori
au fost prezentați publicului de Nicolae
Manolescu (laudatio pentru Mircea Mi-
hăieș) și Horia Gârbea (Ioan Moldovan)

Premiile au fost acordate de directorul
de onoare al festivalului, președintele juriu-
lui și Dănuț Birău primarul orașului. Scriitorul
Mircea M. Pop (Germania) a primit Premiul
pentru promovarea operei argheziene. Juriul
a oferit premii unor tineri scriitori pentru
debut în volum și pentru grupaje de versuri
trimise la concursul„Tudor Arghezi”.

Ediția a 42-a a Festivalului Internațional
de Literatură„Tudor Arghezi”a fost o mani-
festare culturală de un înalt nivel.

Festivalul Interna\ional de Literatur[ „Tudor Arghezi”

Cătălina iliescu-Gheorghiu arian Leka (albania)
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Ședința de hipnoză nr. 4

Am 12 ani. Mi-am trântit din nou bicicleta și casca în fața casei,
o să mă certe tata, dar nu-mi pasă, o să-mi cer iertare mieros și cu
promisiuni că nu mai fac, deși va fi o minciună. M-așez pe scări până
ne cheamă mama la masă. Aștept cina, mi-e foarte foame. Soră-
mea Mika se-așază lângă mine și-ncepe să-mi povestească ceva
despre băieții din vecini, mai mici decât mine, care-i dau târcoale
amândoi. Nu-i nici o noutate. O privesc și-mi dau seama că sunt
geloasă. Nu pe ea, ci pe ceea ce ea are și eu nu. Liniștea și fericirea
ei, că ea este întreagă și nu ruptă în două, ca mine. Că încă n-a
descoperit că lumea celor mari e plină de minciună, ea mai crede
în Tomten/Moș Crăciun, în îngerași și iepurași de Paște, ce grosolan
ne mint adulții, se distrează cu sadism de momentul când
descoperim adevărul. Sunt geloasă pe mâncarea pe care ea are
voie s-o mănânce, iar mie mi se interzice zi de zi pentru că mă
îngraș. Cu cât n-am voie să mănânc, cu atât mai foame îmi este.
Parcă tot timpul mă roade stomacul. Doar la cantina de la școală
pot mânca după pofta inimii. Numai că acolo mâncarea nu prea e
gustoasă, plus că mă urmăresc băieții cu batjocura lor când văd ce
plină mi-e tava: n-are doctorul bani ca să-ți dea să mănânci,
Svampen (porecla mea, însemnând Ciupercă)? întreabă malițios.
Ciupercile sunt plante-parazit, tu n-ai fost la ora de biologie? Ce
dureroase sunt comentariile lor, dar învăț să nu-mi pese. În plus,
mai învăț să înjumătățesc porția.

Sunt geloasă pe picioarele subțirele ale Mikaelei, pe când ale
mele se tot îngroașă, la fel mi se îngroașă fundul, burta. Mă dezbrac
adesea și mă privesc în oglindă, mă închid în baie și stau acolo mai
mult decât ar fi normal. În camera mea poate intra oricând oricine,
nu pot să mă închid cu cheia, n-am voie, dar în baie nu dă nimeni
buzna, uneori doar mă ascund de oameni. Sunt geloasă și pe ochii
ei albaștri-verzui uriași, văd cum mama o privește adânc, au joaca
lor, uneori aud cum o cheamă: Mika-Chika, hai să te privesc în ochi.
Ea își lasă treburile, temele, desenatul și vine, iar mama se
adâncește în ochii ei luuung, n-a făcut niciodată așa cu ochii mei.
Sunt geloasă pe părul ei blondiu, nimeni n-ar putea zice că nu e
suedeză, eu sunt prea ciocolatie, se vede că sunt străină, chiar dacă
ciocolată cu lapte, nu amăruie. Așa zice Björn: ciocolată cu lapte,
cafeniu deschis și dulce. Mă amăgesc cu asta. Sunt geloasă pe
sprâncenele ei frumos arcuite, ca niște semne de întrebare care o
fac să pară neajutorată, îndrăgită pe loc, pe când sprâncenele mele
au luat-o razna, au crescut încât aproape se unesc deasupra
nasului, îmi urăsc sprâncenele. Am rugat-o pe mama să mi le
penseze, deoarece ea se pensează săptămânal. Când a vrut să-mi
scoată firele nepotrivite, a observat tata, și-apoi să vezi circ! Nu țin
minte să-l mai fi văzut atât de pornit, tremura de nervi: ce-i faci
copilei? De-acum îi bagi în cap prostii? Nu vezi că pe zi ce trece e tot
mai neascultătoare și face totul de capul ei, că se îmbracă de parcă
ar merge la discotecă, nu la școală, e dezordonată și aiurită? Să nu
te atingi de sprâncenele ei, că nu știu ce vă fac la amândouă. La

țipetele lui am rămas înmărmurite și eu și mama: gata-gata,
liniștește-te, răspunse mama, n-am făcut nimic, bine, n-o pensez,
deși n-ar fi nimic dacă aș scoate câteva fire ca să nu i se împreuneze
sprâncenele, că nu e frumos pentru o fetiță. Tocmai că e o fetiță,
reluă tata tirada, și deja îi schimbi înfățișarea, las-o așa cum e ea,
nu-i trebuie alte schimbări. Și sprâncenele au continuat să crească
unele spre altele, de-acum mă controla tata dacă nu cumva mă
pensez singură. Mi-era frică să scot un fir măcar, cine știe, poate le
numără.

Apoi, când a început să-mi crească păr pe picioare, a fost jalnic.
N-am mai vrut să port fustițe sau pantaloni scurți. Ba am observat
și un puf de mustață, nu mai mare ca la Malin, de exemplu, dar fiind
puf negricios, mi se părea că voi avea mustață așa cum începea să
le crească băieților din clasele mai mari.

Something is wrong with you. Cine mi-a șoptit propoziția asta?
M-am întors brusc să văd a cui e vocea, nu era nimeni, eram singură
în baie. Dar am auzit clar, o fi fost în capul meu. Ceva e în neregulă
cu mine, da, cred că are dreptate vocea.

Afară e un soare de primăvară, eu sunt tristă, foarte tristă. Oare
cum m-am născut atât de greșit?

Ședința de hipnoză nr.6

Văd scena, sunt din nou în baie, acolo unde mă ascund de
obicei ca să nu mă vadă nimeni, să fiu singură.

Șed pe covoraș, e gri și are niște cercuri delicate, albe. Miroase
frumos, mama spală tot timpul, e obsedată de curățenie. Poate de
la clinică i se trage. Eu stau aici în taină, e un loc bun. Nu-mi place
viața mea, nu-mi place de mine. E o greșeală că m-am născut, o
greșeală cum arăt și cum sunt. Ar fi mai bine să mor. Tata,
săptămâna trecută, într-o zi când a venit de la serviciu, ne-a zis că
a murit un copilaș la spital, a avut arsuri și l-a durut foarte tare. Nu
era pe secția lui, chiar dacă e doctor pediatru, nu toți copiii sunt
îngrijiți de el. Părinții copilului au fost foarte îndurerați, mai să-și
piardă mințile. Aș vrea să mor fără durere. Și aș vrea să mor în așa
fel încât părinții mei să nu-și piardă mințile. Ei n-au nicio vină că e
lumea asta așa cum e, că la școală nu mă iubește nimeni. Că deși îl
iubesc pe Stickan, el își bate joc de mine exact ca Lasse. Iar eu rabd,
nu vreau să știe cât mă doare. Și vreau să mor, dar nu știu cum se
poate muri fără durere, trebuie să aflu.

Șed pe covoraș. Am luat o lamă și încerc să rad firele mai lungi
de păr de pe picioare fără să se observe prea tare că m-am ras, mi-a
interzis tata.Va fi tot mai cald și nu voi putea purta fuste fără ciorapi,
îmi va fi rușine. Abia rezist la orele de înot, e obligatoriu costumul
de baie. Măcar să rad câteva fire, dar scap lama într-o parte și
reușesc să mă tai, e doar o zgârietură.

Curge puțin sânge din tăietură, dacă o spăl cu apă, curge mai
mult; am reușit să pătez covorașul, uite cum mă dau singură de gol.
Lipesc hârtie igienică pe crestătura de pe piele. Sub chiuvetă sunt

Trei femei, cu mine, patru

HAnnA botA

(roman, fragment)

Cartea a treia, Sub semnul hipnozei
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înșirate, ca soldații, borcane și recipiente cu tot felul de soluții. Cât
e de grijulie mama să fie ordine, am spus deja că e de-a dreptul
obsedată, nu-i voie să mutăm ordinea lucrurilor, că nu mai găsește
ce caută. Uite, pe un borcan descopăr un semn cu cap de mort,
semn de otravă. Asta e, otrava e o metodă bună! Iau borcanul și
citesc, e ceva chimic, e ceva puternic, nu-i voie la îndemâna copiilor,
nu-i voie în ochi, în gură, nici pe piele, că poate provoca iritații. E
puternic otrăvitor. Da, am găsit, aproape că mă bucur: iată salvarea
mea, adică, moartea mea. Borcanul meu eliberator. M-am liniștit
cumva, după atâtea gânduri și frământare fără răspuns, acum am
o variantă concretă. Îmi cade bine să știu că e atât de simplu și la
îndemână.

Din timp în timp cobor în baia de la demisol ca să mă ascund
și să verific dacă e acolo boranul. Este! Când mai plin, când mai gol,
dar este exact acolo, al treilea din rând de la stânga, niciodată în
altă ordine. Are o etichetă violet, îmi place violetul.

Ședința de hipnoză nr. 11

În scena aceasta e multă tensiune.
Deși toată ziua am fost nespus de bucuroasă, spre seară s-a

schimbat totul.
Peste zi am despachetat bagajele, ne-am întors din Italia, am

fost în vacanță la Gatteo Mare, pe Adriatica. Bucuria mea de a înota
a fost întrecută doar de plăcerea de a mânca gelato și pizza. Aș vrea
să trăim în Italia, aș fi departe de clasa mea de suedezi lungi și
subțiri, blonzi, acolo eram în elementul meu, ciocolatie și potrivită
ca înălțime, am fost salutată zi de zi de băieți care intrau în vorbă,
ne-am făcut prieteni, mai ales că am început să o rup pe italiană. E
de spus că, de un an, de când au introdus a doua limbă străină
după engleză, eu sunt cea mai bună la italiană din clasă, că dacă
știu românește, italiana e floare la ureche. Ceea ce e simplu pentru
mine, pentru colegii suedezi e un chin.

Da, Italia e țara mea de vis. O singură scenă a umbrit pentru
câteva ore bucuria. În ziua aceea, înotând îndelung în mare,
ghinion, s-a lipit de mine o meduză: m-a mușcat de braț, deasupra
cotului. M-a durut. I-am arătat mamei roșeața și, verificându-mi
brațul, a văzut dungile de la încheietură: Haloma, ce ai pe antebraț,
ce-s cu dungile astea, crestături paralele? Ce-ai pățit? Ce-ai făcut?
Și n-am avut scăpare, a trebuit să-i povestesc. Să-mi spui totul-totul,
mi-a cerut. Mi-au dat lacrimile; atunci m-a luat la o plimbare de-a
lungul mării, să nu ne audă tata și Mika, i-am povestit câte ceva, nu
totul, e greu de povestit, cum să-i explic că eu sunt o anume
Haloma când sunt cu ei și sunt o altă Haloma când sunt la școală,
sunt a treia Haloma când sunt singură. Ai vrut să te sinucizi? De ce,
ce e atât de grav? insista ea. Nu chiar am vrut să mă sinucid, dar să
mor aș fi vrut. Dar nu de o moarte cu sânge, nici una chinuitoare,
una în care doar să fiu dincolo. Să nu mai fiu aici. Unde dincolo,
Haloma? De unde știi că există dincolo, cum să vrei să ajungi
undeva fără să știi că există un„acolo”? Și ce ar fi atât de rău aici? Nu
asta e calea, îmi spunea înmărmurită și cu lacrimi pe obraji. Suferea,
da, sufeream amândouă. Nu știam cum voiam să ajung Dincolo și
nu știu nici eu dacă chiar există; deși posibil că nu, ar trebui totuși
să existe, nu poate fi doar nenorocita asta de viață de care uneori
vrei să scapi. Dacă nu e nimic dincolo, atunci e nimicul, iar în nimic
e liniște, aș dispărea pur și simplu, i-am spus ca s-o împac, dar pare
că asta a speriat-o și mai tare.

În afară de incidentul acela, de cele câteva ore în care am fost
în mod special băgată în seamă, vacanța a fost de paradis. Voi
învăța italiană cu și mai mare drag, sunt sigură, pentru că vreau să
mă întorc acolo.

Doar că în seara asta atmosfera acasă s-a încins. A venit tata de
la clinică și a adus poșta, avea în mână un plic, era de la școală,
descrierea trimisă părinților la sfârșit de an. Am primit anual un
astfel de plic, dar nu fusese niciodată o problemă. De data asta nu
era de bine. Eu n-am citit ce era pe foaie, dar tata era atât de supărat
că nu mai avea cuvinte, începea să se bâlbâie, nici măcar nu țipa,
era dincolo de nervi. Haloma, asta ești tu? Ești fata descrisă pe foaia
asta? Ai lipsit de la zeci de ore, unde erai, ce făceai? Scrie că ești
obraznică, te iei în gură cu colegi, cu profesori, ba și unui părinte i-ai
vorbit nepotrivit. Că deși ești deșteaptă și excelezi la învățătură, nu
e de niciun folos, dacă nu te comporți corespunzător. Spune lucruri
foarte urâte și neplăcute pentru noi. Cine ești tu? Cum de noi n-am
știut toate astea? Cum ai jucat într-atât de duplicitar, încât să ne
induci în eroare în halul ăsta? Am încercat să răspund la unele
întrebări, dar nu mă lăsa să-mi spun punctul de vedere. Doar mama
tăcea, ea tocmai aflase despre mine câte ceva în Italia. Știa cât de
rău a fost pentru mine, cum am luptat ca să răzbesc cu ei, cu mine
însămi. Ea a fost mai compasivă, era clar că nu i-a spus nimic lui tata
despre urmele de pe antebraț, uite, chiar avem secretele noastre,
nu vrea să pună gaz pe foc.

Cine sunt? Ce bună e întrebarea asta: chiar așa, cine sunt eu?
Îmi place de mine așa? Nu, nu sunt eu cea descrisă în scrisoare.
M-am comportat ca atare, aveau dreptate, dar numai parțial, în rest,
cei care au scris știu ce este în sufletul meu? Dacă au adunat atâtea
date despre mine ca să mă pârască părinților, de ce nu m-au
întrebat și pe mine cum o duc, ce simt, ce trăiesc? La 14 ani,
aproape 15, aș fi avut și eu dreptul să mă exprim. Nimănui nu-i pasă
de mine așa cum sunt eu, nici părinților, nici profesorilor, nici
colegilor. Toți mă vor într-un anume fel, dar eu sunt doar ceea ce
sunt. Gata, gata cu Haloma cea ciudată, răzvrătită, exagerată,
obraznică, mincinoasă, epatând pentru a atrage atenția. Îmi veni
în minte chipul lui Stickan. De dragul lui să mă comport cum nu
sunt? Nu, chipul lui nu-mi mai spunea nimic, nu merită să fiu cine
nu sunt ca să hrănesc o himeră. Doar că nu-i ușor să mergi pe o
cale neumblată, cum o să apar la toamnă? O să intru în clasă și o să
zic: Haloma a murit. Eu sunt altă Haloma, hahaha, suntem în Matrix,
ați văzut filmul?, tocmai rulează! Eu l-am văzut de patru ori, știu ce
spun: jucăm pe față de-acum, gata domnule Smith, te-am dibuit.

Realitatea e că sunt tristă, mi-e rușine: ce lucruri urâte s-au scris
despre mine, oare cine a conceput și cine a citit foaia aia? Acum
toți profesorii știu cine și cum sunt, și Olof, profesorul de sport. Și
profesorul de italiană, profesoara de suedeză, și teacher -ul meu de
engleză, mor de rușine, ce mă fac cu rușinea asta? Ce scrisoare
nașpa, cum spun italienii? – lettera di merda/scrisoare de căcat.

Ședința de hipnoză nr. 12

În scena aceasta, revăd cum Mika-Chika mă invită în oraș, doar
noi două, să mergem la o terasă. Bine, accept eu, e cald, luăm o
înghețată, îi spun. Nu înghețată, poate rugăm pe cineva să ne ia o
bere, chicotește sora mea. Mă uit cu ochii mari la ea, la cei 13 ani e
tare curajoasă, e chiar șmecheră, cu toată smiorcăiala ei pisicită,
joacă un asemenea teatru, încât păcălește pe oricine. În august voi
împlini 16 ani, dar n-am tupeul ei, deși joc rolul exagerărilor, eu sunt
timidă în sinea mea, am atâta nesiguranță.

Mika a cerut unui tip să ne cumpere bere, așa că bem bere în
pahare de suc, într-un colț mai ascuns al terasei, să nu ne ia cineva
la ochi. Chika scoate din buzunarul blugilor trei pachețele colorate.
Uite ce am, îmi spune, punându-mi-le în palmă. Mă uit mai atentă:
Chika, sunt prezervative. Da, ridică ea din umeri râzând, exact. De
unde le ai și ce faci cu ele? mă mir eu. Tu n-ai? mă întreabă. Nu,
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n-am, ce să fac cu ele? Le-ai cumpărat, le-ai primit? insist eu. Nu
le-am cumpărat, de ce să le cumpăr, deocamdată nu fac nimic cu
ele. Dar o să fac, aștept să împlinesc 15 ani și după aceea o fac. Ce
te miri? mă întreabă ea, la orele de educație sexuală ne-au spus că
corpul nostru e al nostru și facem ce vrem cu el, că avem dreptul să
începem să facem sex, că nu trebuie să le spunem părinților nimic,
e intimitatea noastră, trupul nostru e treaba noastră și nimeni
altcineva nu poate hotărî ce e de făcut, decât noi fiecare. Putem să
începem când vrem, când credem că suntem pregătiți. Doar că
trebuie să ne protejăm de boli și de făcut copii. De aia ne-au dus la
cabinetul medical și ne-au dat să luăm prezervative câte vrem.

Și ai de gând să le folosești? arăt eu cu un gest spre ele. Da, o să
le folosesc, ți-am spus doar; Svea are prieten deja, ea e mai mare cu
un an, aștept până o face ea, o să-mi povestească tot, cu amănunte.
Dar azi am vrut să te întreb dacă tu ai făcut-o; mai precis, Svea a
avut ideea să vorbesc întâi cu tine, ești mai mare, vede că ești o fată
din aia cu băieți mulți în jur, că trag băieții la tine și te hârjonești cu
ei. Să ne spui tu cum e. Nu, Chika, n-am făcut-o, eu n-am prieten, știi
bine, Björn, cu care ies tot timpul, care se ține scai de mine, e gay,
de aceea se ține de capul meu, ca să nu se dea de gol, să creadă
lumea că mă place, dar numai eu știu asta. Să nu spui nimănui. Îi e
teamă c-o să-și bată joc de el ceilalți, mai ales Lasse. Am bănuit eu,
sare Mika, e clar ca lumina zilei, se poartă și se îmbracă fix ca un gay.
Dar nu știu de ce îi este rușine, e și asta normal de tot, ne-au spus
la ore că e din ADN, îmi explică Mika. Eu nu-mi amintesc să se fi
vorbit vreodată la clasă despre așa ceva, poate nu eram prezentă,
era pe vremea când chiuleam tare mult. Björn moare de frică, poate
e un laș, un mincinos și un prefăcut, uneori îl urăsc și-mi vine să-i
sparg moaca, dar el e singurul meu prieten, Malin e foarte
schimbătoare și fățarnică.

Nu, Chika, n-am făcut-o, revin eu la discuție, nici nu-mi pot
închipui cum ar fi s-o fac, nu suport să mă gândesc să mă atingă
cineva, să mă strângă în brațe, de gât, știi tu. Chika mă privește
dezamăgită. Dar Stickan? Îți place de el de ani de zile, ești îndră-
gostită, știu că e așa, nu nega, îmi spune ea când dau din mână să
schimbăm vorba. Ce-i cu Stickan?, insistă ea, de când mă bați la cap
că-ți place de el, deși e un blond spălăcit fără nici un pic de
atractivitate. Ce să fie?, ridic eu din umeri, lui nu-i place de mine,
nici nu mă bagă în seamă. De când?, face Chika ochii mari.
Dintotdeauna, nu i-a plăcut de mine niciodată, numai mie de el.
Sunt doar o străină neinteresantă pentru el, n-am sânge suedez.
Și-ai fost îndrăgostită ani de zile de un tip care nici nu se uită la tine?
se miră ea. Da, am fost și, nu știu, poate mai sunt, oricum, nu mă
pot gândi la nimeni altcineva, n-am deloc încredere în băieți. Poate
pentru că s-a purtat într-adevăr urât cu mine, foarte urât, mai urât
ca Lasse. Nu te înțeleg deloc, îmi spune ea contrariată, Spălăcitul te
batjocorea, iar tu îl iubeai?! Da, exact așa, recunosc eu. Am învățat
la școală ce înseamnă asta, spune ea ridicând un deget, stai să-mi
amintesc, da, da, e sindrom Stockholm, să-ți iubești torționarul, așa
se numește, caută pe internet. Sindrom Stockholm, nu uita. Uite ce
deșteaptă e soră-mea, n-am auzit de sindromul ăsta: e o boală?
Cuvântul sindrom e despre boli. Nu e boală, zice ea, sau poate este,
dar dacă este, cu atât mai bine, te poți vindeca, râde ea. Da, iau niște
pastile anti-Stickan, îmi vine mie ideea, îi cer lui tata să-mi facă o
prescripție: förskriv ett recept till mig, pappa/ prescrie-mi o rețetă,
tata... Râdem cu poftă, poate ni s-a urcat berea din paharele de suc
la cap, dar ce bine că putem să vorbim despre Stickan la trecut,
realitatea e că nu mă pot gândi la nici un alt băiat, deși toate fetele
din clasă au prieten, doar eu sunt blocată pe chipul lui Stickan care
nu-mi mai spune nimic.

În ziua de 9 mai 2022 (data aniversării a 127 de ani
de la nașterea lui Lucian Blaga), în localitatea Lan-
crăm, la casa memorială, cea în care s-a născut po-

etul, a avut loc cea de-a cincea decernare a Premiului
Național de Poezie„Lucian Blaga”.

Organizatori au fost Consiliul Județean Alba, în co-
laborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Biblioteca
Județeană„Lucian Blaga” și Primăria Sebeș.

Au fost nominalizați – prin votul a 17 critici literari –
7 poeți, care au și prezentat recitaluri la manifestare. În
ordine alfabetică, ei au fost: Gabriel Chifu, Vasile Dan, Ioan
Moldovan, Marta Petreu, Ioan Es. Pop, Nicolae Pre-
lipceanu, Liviu Ioan Stoiciu. Juriul de decernare a fost
prezidat de acad. Nicolae Manolescu, președintele Uniu-
nii Scriitorilor din România, și i-a mai cuprins pe: Gabriel
Coșoveanu, Dan Cristea, Horia Gârbea, Irina Petraș, Vasile
Spiridon, Răzvan Voncu.

Autoritățile locale și președintele Uniunii Scriitorilor
au rostit cuvinte omagiale la adresa marelui scriitor
aniversat. Președintele juriului a anunțat apoi că, în una-
nimitate, a fost ales pentru a primi Premiul Național„Lu-
cian Blaga”, în anul 2022, poetul Gabriel Chifu. Poetul
premiat s-a adresat publicului numeros prezent la mani-
festare, iar președintele juriului a prezentat cuvenita lau-
datio, sub forma unui eseu concentrat despre opera lui
Gabriel Chifu.

Premiul Național de Poezie „Lucian Blaga” se acordă
anual (în 2020 pandemia a împiedecat decernarea), lau-
reații fiind, până în prezent, poeții: adrian Popescu, ana
Blandiana, Emil Brumaru, ion mureșan, Gabriel Chifu.

Premiul Na\ional de Poezie
„Lucian Blaga” - 2022
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CEC AVALIZAT DE UITARE
așa cum becul din tavan
nu poate să ardă ca soarele
scăpărând doar ca o brichetă
la celălalt capăt al lumii
luminând anemic linia orizontului
de care se agață cu înfrigurare iluzia ta
pâlpâire ce încă nu vrea să apună
prefigurând parcă ultimul oftat
înflorindu-mi pe buze
ca un steag
fluturat din străfundul altui suflet

pe care l-ai amăgit o întreagă noapte
mimând că i te dăruiești
până la o îmbrățișare distanță de moarte
l-ai privegheat până când
s-a așezat de bună voie
în fundul mormântului

tot așa se așterne deșărtăciunea
pe creasta orgoliului meu
îmi închipui mii de mâini ce se întind
implorând să le miluiesc

atunci îmi vin în fire și mă simt vinovat
că pot fi pus de un suflet tulbure
în locul lui Dumnezeu
un pământean nu poate să priceapă
că El nu are mâini sau picioare
să se cațere înpoi în cer
de câte ori se simte trădat
așa cum mă simt când realizez că ai uitat
într-o singură noapte șoaptele mele
ce îți înfloreau diminețile
în salba zilelor
un balsam sub care
gândurile întinereau

acum din povestea noastră
nu a mai rămas decât reproșul
unui vis netrăit până la sfârșit
un cec în alb pentru ceasul
pe care încă nu îl cunosc

dar deja este în drum spre mine
fără să ştie ziua când ne-am iubit
și nici zelul cu care ai îngropat nădejdea
în urna zilei ce încă nu s-a țesut

nu a mai rămas decât zgura ultimului zâmbet
un bilet la ordin în alb avalizat de o amintire
cu data scadenței la plată incertă
deoarece nu mai avem nimic de spus
despre viitor
și nu mai e nici mâna mea caldă să aplice ștampila
și să scrie pe el aprobat
așa cum cu sfială se iscălea cândva

IUBIREA, CA O PASĂRE ÎMPĂIATĂ
nu voi recunoaște niciodată cand pierd
un orb în depresie descantand
zilelor uscate înșiruite la gatul trecutului
îmi sabotez mintea încă tulbure

cu icoana vie a lucrurilor viitoare
care poate se vor întampla candva
sau nu se vor mai petrece niciodată
dar ele trăiesc în imaginația mea
langă banalele ganduri despre o iubire
născută moartă
ce ne-a furat liniștea o clipă
și apoi s-a stins
ca un copil adus în lume prematur
ca o pasăre împăiată
cu aripile deschise pentru zbor
stăpana cerului de ieri
nu va mai simți nicicand
măreția înalțimilor biruite
de aerul încălzit sub pene
și nu va mai mangaia
cu ochiuI de sticlă cuibul pustiu
căminul ascuns printre stancile sure
rămas jos pe pamant
răvășit si la fel de stingher
ca primul nostru sărut
împărțit între noi
în două jumătăți egale
ub ferestrele scolii
împrimat încă cald
pe buzele remușcării.

ÎNTRE DOUĂ ABISURI
plouă în orașul albastru
pe străzile de sticlă
păsările si-au risipit penele colorate
mă regăsesc rătăcit și plăpand
printre umbrele razelor
ce iți jucau candva în ferestre
plouă azi in orașul din care
și îngerii noștri au plecat
pentru mine țipă acum

puiul porumbiței ce a căzut din cuib
după ce mama a fost răpită de uliu
adun puful zilei de ieri
depus peste amintirea ta

și îi incălzesc aripile golașe
pană maine sufletul lui
se va elibera spre cer
dimineața îl va găsi plutind în derivă
ca dragostea noastră suspendată
între două abisuri.

POEM DE DIMINEAȚĂ
ca scrumul țigării în scrumieră
strang mangaierile
din aerul stătut de obisnuința
gesturilor noastre
atingerile trupurilor
imitand scrașnetul tablei
desprinse de pe acoperișurile vechi
mi-a mai rămas un geamăt surd
răbufnit de sub coaste
un ecou înveșmantand zorii
în tristețe
nu
nu poate fi adevărat
că totul e ruginit
nici focul ce ne-a aprins
înăbușit vreodată

MÂINE ORHIDEEA VA ÎNFLORI DIN NOU
poate mai aștepți încă
vremea cand orhideea va înflori din nou
și va înnobila iar
cu parfumul său camera împaratului
acum grădinarul îi stropește cu rouă frunzele palide
în fiecare dimineață se întreabă uimit
de ce nu strălucesc așa cum odinioară
radiau
în odaia stăpanului
așteptand să vadă iar floarea
razand in lumină în grădina sa
dar maine poate orhideea va inflori în taină
la altă fereastră ca un suspin
stins aievea peste surasul tău

NAUFRAGIU
încă mai aștept un răspuns la ultima mea întrebare
un sens giratoriu în care jurămintele vechi s-au pierdut
printre autovehicole in mișcare
iar promisiunile s-au camulflat
printre minciuni
de ce oare copacul tău
și-a scuturat frunza care îl ancora de pardis
într-o singură zi
de ce lebăda ta a cantat
plutind pe lac alături de iluzia mea
pana cand cerul nostru
s-a scuturat în adanc
poate nu ai aflat
și încă nu stii
pe fundul apei
niciun cantec nu mai are ecou

Ioan Barb
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Tata venea de la serviciu mereu la aceeaşi oră, iar eu şi
mama îl aşteptam ca să mâncăm împreună. Era în vara când nu
începusem încă grădiniţa germană şi bunica locuia pe atunci
cu noi, aşa că eram patru la masă. Mâncam în bucătărie, o în-
căpere care fusese iniţial o cameră atât de mare încât, după ce
o împărţisem, rupând din ea un hol, baia şi cămara, noua bu-
cătărie rămăsese destul de încăpătoare încât să servească şi
drept sufragerie.

Ai mei nu erau nici bogaţi, nici săraci. Aveam ce ne trebuie şi
nimic în plus, la fel ca atâtea alte familii din Braşovul vechi. „Fie-
care după puteri, fiecăruia după necesităţi“, suna îndemnul co-
munist al anilor ’60. Adică fiecare trebuia să muncească pe rupte,
cât îl ţineau puterile, primind în schimb cât credea partidul că i
se cuvine. Nimeni nu o ducea cu adevărat bine pe atunci, dar nici
nu se murea de foame şi toţi se prefăceau mulţumiţi, iar unii
chiar erau.

Bunica nu uitase de nesiguranţa şi lipsurile din timpul răz-
boaielor – le prinsese pe amândouă, iar în primul, Marele Război
cum îl numeau cei care îl trăiseră, fusese o vreme soră de cari-
tate la un spital militar din Bucureşti unde erau aduşi răniţii de pe
front. Al Doilea Război ce răsturnase cu susul în jos o lume se ter-
minase cu cincisprezece ani înainte să mă nasc, ceea ce mie mi
se părea tare demult, dar pentru părinţii mei parcă fusese abia
ieri. Îşi aminteau bine prin ce trecuseră, ca de un coşmar pe care
lumina zorilor nu-l poate scutura de pe pleoape.

Mama avea douăzeci de ani când căzuse bomba de la Hi-
roşima – aducând o pace plătită scump de nişte oraşe din înde-
părtata Japonie – şi nu uitase spaima de bombardamente, cozile
la ulei şi zahăr, nici pâinea pe cartelă. Chiar şi acum, după dece-

nii de pace şi relativă îndestulare – când românii trăiau mai bine
ca în timpul războiului, dar mult mai prost decât vecinii noştri
din vest – mama îşi păstrase obiceiurile născute din austeritate.
La noi, pâinea veche nu era aruncată, ci pusă la uscat pe unul din
rafturile cămării. Când ajungea potrivită pentru măcinat, bunica
punea bucăţile într-un ştergar şi le lovea cu ciocanul, mă-
runţindu-le. Venea rândul râşniţei învârtite cu mâna până când
sertăraşul se umplea cu un pesmet fin, auriu. Bunica mă lăsa şi pe
mine să mânuiesc mânerul de bronz, câteva rotiri apoi mă plic-
tiseam şi fugeam la joacă. Dar aveam totuşi un rol în fabricarea
artizanală a pesmetului: după masa de prânz mama îmi dădea
feliile de pâine rămase ca să le duc în cămară. Mergeam cu ele în
braţe, abia stăpânindu-mă să nu alerg, de parcă întârziasem la o
întâlnire. Şi chiar aşa era.

Cămara noastră era cât o cameră – pe vremea aceea toate
îmi păreau mari, pivniţa, podul şi magazia din curte, în ochii mei
ca un hangar – şi avea o fereastră dublă ce se deschidea în afară,
nu doar un gemuleţ de aerisire. Fereastra dădea spre acoperişul-
terasă al magaziei, dincolo de care se vedeau celelalte aco-
perişuri, ale caselor din jur, înalte şi ţuguiate, întinzându-se până
departe ca nişte coline roşii din care se ridica o pădure de hor-
nuri. Un întreg tărâm vălurit ce acoperea Braşovul, o lume peste
lume. Ziua, pe crenelurile oraşului nu erau decât giruete şi po-
rumbei, dar venirea serii îndesea umbrele şi jungla de cărămidă
şi ţiglă devenea tot mai misterioasă.

În fiecare zi, la cinci după-amiază, de acolo venea Pisica. Se
ivea de după creasta unui acoperiş, se oprea o clipă pe culmea
abruptă, ca să privească în jur, ca un matelot din vârful catargu-
lui, apoi cobora spre curtea noastră.

Rodica Bretin
Rodica Bretin a debutat cu o povestire în 1982, iar în 1985 i-a apărut volumul Efect Holo-

grafic. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Fantasia Art Association din Cornwall
(Marea Britanie).

Volume de povestiri: Efect Holografic (1985); Şoimul Alb (1987); Uriaşul cel Bun (1989); Dru-
mul fără Sfârşit (1991); Cel care Vine din Urmă (1993); Lumea lui Hind (1998); Omul de Nisip (2000);
Cetatea fără trecut (2015); Fortăreaţa (2016); Casa fără cărţi (2020); Amurgul elkilor (2021).

Romane: Fecioara de Fier (2002; 2006; 2014; 2017); Oameni şi Zei (2017), Poarta Stelară (2018)
şi Elysium (2019), cele 3 volume din seria Protectorii.

Publică proză, eseuri, articole în reviste literare din România (Viaţa românească, Convorbiri
literare, Opt motive, Curtea de la Argeş, Egophobia, Libris, Utopiqa, Spaţii culturale, Timpul, Caiete Silvane, Hyperion, Vatra Veche, Helion, Famost)
şi din străinătate: The Historian (Marea Britanie), Antares (Franţa), Cirsova Magazine, Four Star Stories, Aphelion, Gracious Light, (SUA) Teoria
Omicron, Maquina Combinatoria (Ecuador).

A primit numeroase premii literare, printre care „Premiul COLIN, categoria volum de proză scurtă fantastică“ pentru Cetatea fără trecut,
Bucureşti, 2017.

Pisica de la ora cinci
„Nimic nu e cu adevărat pierdut atâta vreme cât încă ni-l amintim.“

Lucy Maud Montgomery
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Dacă acoperişurile din jur erau munţi, dealuri şi coline, cel al
magaziei unde îşi ţinea tata motocicleta părea un şes. Era drept,
acoperit cu ţigle mari, dreptunghiulare, nu dintre cele mărunte,
ca nişte solzi de peşte, iar între marginile lor se iveau petice de
muşchi. Semăna cu o pajişte mai ciudată, crescută chiar sub fe-
reastra cămării, şi tare îmi plăcea să o privesc. Veşnica umezeală
din „oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână“ hrănea peti-
cele verzi care se tot întindeau, încât magazia căpătase o pălărie
în pătrăţele, cu verde şi cărămiziu. De câte ori nu mi-am închipuit
cum ar fi fost să mă urc acolo, să-mi pot trece degetele prin
muşchi, să le simt atingerea sub palmă – erau la fel de catifelate
ca blana unei pisici?

Peste covorul acela verde-roşu călca Pisica cu perniţele ei
moi, pentru a se opri sub fereastra cămării. Venea în fiecare zi, la
exact aceeaşi oră. Cum de ştia când trebuie să apară? Patrupe-
dele au un simţ al timpului care rămâne de neînţeles pentru noi,
oamenii, aşa cum păsările nu se rătăcesc pe drumurile văzduhu-
lui, de parcă ar avea în cap o busolă.

Pisica avea şi ea un ceas ascuns sub osul frunţii; altfel cum ar
fi reuşit să nu întârzie niciodată la întâlnirea noastră? Se uita cu
ochii ei verzi ca smaraldele într-ai mei, apoi se aşeza pe labele
din spate, îşi încolăcea coada în jurul trupului şi începea să
aştepte, misterioasă şi răbdătoare ca un Sfinx.

Eu alegeam un salam de vară – erau mereu câteva atârnate în
cârlige, având grijă să iau unul deja început, însă nu pe termi-
nate. Cu un cuţit de pâine, singurul din cămară, ferestruiam o
felie groasă cât degetul, chinuindu-mă să nu rămână imprimată
urma zimţilor care m-ar fi dat de gol, apoi o tăiam în cubuleţe şi
le aruncam pe fereastră, una câte una. La început mai nimeream
în scocul de scurgere sau chiar în curte, însă cu vremea am că-
pătat îndemânare. Bucăţile aterizau toate pe acoperişul maga-
ziei, Pisica le vedea imediat unde căzuseră, deşi erau de culoarea
ţiglelor, şi se ducea repede după fiecare. Când venise pentru
prima dată, cu câteva luni în urmă, era atât de slabă încât „avea
burta lipită de spinare“. Nu văzusem în viaţa mea – nu foarte bo-
gată în evenimente până atunci, ar fi fost şi asta o explicaţie – o
pisică atât de jigărită. Parcă scăpase şi ea dintr-un război, cu foa-
mete şi tot restul privaţiunilor. Acum se mai împlinise, iar blana
cea neagră avea un luciu nou, începuse să arate ca în pozele de
motani ţinuţi în casă, pe covoraş, din cărţile de colorat.

Nici nu era greu de mulţumit. Îşi primea porţia de mâncare,
apoi se apuca să îşi lingă tacticoasă o labă, semn că se săturase.
Aşa era şi cu oamenii, spunea tata. Era de-ajuns să fie pace, mân-
care pe masă şi câte o sărbătoare cu mici şi bere, de 1 Mai sau 23
August. Braşovenii se declarau satisfăcuţi, ori se prefăceau că
sunt – oricum n-ar fi primit mai mult. Însă nu toţi. Unii visau la
paradisul capitalist, alţii chiar încercau să ajungă acolo, oricare ar
fi fost preţul.

La ce visa Pisica? N-am aflat vreodată, aşa cum nu înţeleg de
ce nu i-am pus un nume, eu care botezam până şi plantele de pe
balcon. Prietena mea de pe acoperiş era Pisica şi atât. Alt nume
nu i s-ar fi potrivit, ar fi fost ca o haină prea strâmtă. Ea era cea
care venise la mine, mă găsise şi mă alesese dintr-un oraş plin cu
oameni. Oare îmi dăduse vreun nume sau îmi spunea doar fetiţa-
din-fereastra-cămării?

Idila noastră era în curs de desfăşurare, nimeni nu băgase de
seamă cât de repede se topeau batoanele de salam, mama se
mai mira câteodată că zăboveam prea mult în cămară, dar încă
nu intrase la bănuieli – poate fiindcă avea altele pe cap.

Una dintre grijile ei era chiar acoperişul magaziei. Mie mi se
părea perfect, l-aş fi pus lângă cele şapte minuni ale lumii. Adulţii

însă nu îi vedeau frumuseţea şi aveau o cu totul altă părere. „E o
adevărată strecurătoare“, i-am auzit vorbind într-o zi. Aproape
toate ţiglele erau crăpate sau de-a dreptul sparte, cu bucăţi lipsă,
duse de ploaie în scocul pe jumătate înfundat. Aşa cum am spus,
la Braşov plouă des, iar magazia era mai tot timpul inundată. Ploua
peste motocicleta tatei, degeaba o acoperea cu o prelată, peste
maldărul de mobile vechi şi celelalte lucruri depozitate acolo – nici
de aruncat, nici de păstrat, un fel de galerie a antichităţilor inutile
de care era greu să te desparţi, dar care ar fi încurcat locul în casă.
Bălţile de pe jos nu se uscau cu zilele şi era atâta umezeală încât
mucegaiul se întindea pe pereţi ca o viţă sălbatică.

Ai mei nu mi-au spus că vor să schimbe acoperişul magaziei
– de ce ar fi făcut-o? Nu intra în sfera mea de responsabilitate şi,
credeau ei, de interes. Aşa că, într-o dimineaţă m-am pomenit cu
doi zdrahoni cam negricioşi căţăraţi pe acoperişul meu, care sco-
teau ţiglele ciobite, le spărgeau pe cele rămase întregi, smulgeau
muşchiul dintre plăcile cărămizii – era un dezastru!

În orice rău e şi-un bine, sau aşa se spune. Puteam să pun
mâna în sfârşit pe un petic verde, să văd dacă era moale şi pufos
cum îmi închipuiam. Dacă era, n-o să ştiu niciodată. Până seara,
când am avut voie să cobor în curte, în grămada de sfărâmături
lăsată în urmă de vandali muşchiul se uscase, frumoasa lui cu-
loare pălise şi foşnea ca frunzele veştede de pe aleile din parc, la
sfârşitul toamnei. Câţiva ani mai târziu aveam să dau peste
muşchi viu în pădure şi da, era ca o catifea sau ca o blană de pi-
sică.

Nici Pisica nu fusese prevenită că se repară acoperişul. A apă-
rut la ora ceaiului, cu punctualitatea unei aristocrate engleze.
Când au dat cu ochii de ea, cei doi meseriaşi ce s-au gândit?„Uite
o pisică, hai să vedeam care o nimereşte primul!“. În loc de pietre
aveau bucăţi de ţiglă, ascuţite şi tăioase.

Fugi, fugi! Am ţipat, dar numai în gând, fiindcă încremenisem
la fereastră cu felia de salam într-o mână şi cuţitul de pâine în
cealaltă. Pisica înţepenise şi ea locului, nepricepând de ce în loc
de mâncare vine spre ea o grindină de proiectile. Au lovit-o, a
avut norocul să scape cu spaima? Ştiu doar că s-a răsucit şi a
luat-o în sus pe panta acoperişului, dispărând după un coş de că-
rămidă, apoi n-am mai văzut-o.

Cei doi meşteri ţiglari habar n-aveau ce făcuseră, iar dacă ar
fi ştiut nu le-ar fi păsat. Tropăiau cu bocancii grei pe acoperiş ca
pe spinarea unei ţestoase adormite căreia îi spărgeau carapacea,
placă cu placă. Aş fi vrut câteodată ca magazia-broască să se tre-
zească, să-i scuture.

Şi, într-o dimineaţă, chiar aşa s-a întâmplat.
Am auzit întâi un ţipăt, apoi o bufnitură ca atunci când, la ţară

la bunica, un sac de cartofi fusese aruncat din pod în mijlocul
curţii. Casele săseşti sunt lungi şi joase, iar magazia noastră nu
era nici măcar cât o casă. Meşterul neatent a căzut de la trei metri,
chiar pe grămada de muşchi şi fărâme de ţiglă. S-a ridicat, scu-
turându-se de cioburile cafenii, de firele uscate, fericit că trăsese
doar o sperietură. Celălalt s-a dat şi el jos, însă pe scară, au co-
mentat o vreme păţania, minunându-se de aşa un ghinion, apoi
de la fel de marele noroc. Tanti Bodor de la parter ieşise şi ea să
se bucure de întâmplare, dar restul vecinilor nu erau acasă, aşa că
n-a fost mare tevatură.

În ziua aceea meşterii nu s-au mai căţărat pe acoperiş, şi-au
luat sculele şi duşi au fost. Nu puseseră nici prelata cu care aco-
pereau la plecare gaura din învelişul de ţigle, iar ploaia de după-
amiază a vărsat câteva găleţi de apă peste motocicleta tatei.

Când s-a întors de la serviciu, mama i-a spus ce se întâmplase.
„S-a speriat şi băiata“, a contribuit bunica la dramatismul
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naraţiunii. Asta era o vorbă din Vlădeni, un sat transilvan unde
cuvântul fată nu făcea parte din vocabular. Băiata, adică eu, nu
ştiam să mint pe atunci şi le-am împărtăşit adevăratele mele sen-
timente.

– Bine a păţit-o omul rău!
S-a lăsat o linişte adâncă, ca de fiecare dată când spuneam

ceva ce n-ar fi trebuit. Se întâmpla mai rar de la o vreme, fiindcă
învăţasem să îmi ţin pentru mine părerile despre lume şi viaţă.
De data asta însă cei mari păreau de-a dreptul şocaţi, iar prima
care şi-a venit în fire a fost tot bunica.

– Nu vorbi cu păcat, dragă băiată.
Eram un copil bun, n-aş fi făcut rău nici unei muşte – le-a spus

alor mei, ca şi cum ei n-ar fi ştiut – însă nu nimeream întotdeauna
înţelesul vorbelor. Şi-apoi, între gând şi faptă rămânea cale
lungă... Bunica o apucase pe meandrele sănătoasei filosofii ru-
rale, mama se gândea că meşterii o să ceară acum mai mult
decât se înţeleseseră, tata era înclinat ca de obicei să-mi treacă
cu vederea boacănele în loc să le contabilizeze, iar eu eram tare
curioasă ce putea să însemne noul cuvânt care-l auzisem: păcat.

Noţiunile mele de religie fiind vagi şi confuze, am decis să
aprofundez subiectul. Înainte să aflu totul din cărţi, a fost o
vreme în care învăţam de la cei din jur. Părea simplu, dar nu era,
fiindcă răspunsul la orice întrebare putea fi diferit, după felul de
a fi sau priceperea fiecăruia. Cum tata avea o singură dogmă,
„trăieşte şi lasă-i şi pe alţii să trăiască“, iar pentru mama religia
era totuna cu respectarea tradiţiilor şi cam atât, i-am împărtăşit
nelămurirea mea bunicii.

– Ce e acela un păcat?
Bunica îşi adusese credinţa de la ţară, în forma ei pură şi ne-

alterată. Ţinea toate posturile, iar Duminicile în care o dureau ge-
nunchii de la reumatism şi nu putea merge la biserică, citea din
Biblie sau dintr-o cărţulie cu Vieţile Sfinţilor. De la ea am aflat că
oamenii săvârşesc fapte bune şi păcate. Deşi ultimele sunt făcute
pe ascuns, Cineva le vede, le ştie pe toate şi le aşează într-o ba-
lanţă. Dacă binele făcut în viaţă cântăreşte mai greu decât răul,
omul ajunge în Grădina Raiului, pe care o vedeam când ca pe o
livadă cu pomi în floare, când ca o câmpie cu ierburi înalte, un-
duite de vânt aidoma unor valuri verzi, cum erau „veşnicele pla-
iuri ale vânătoarei“ unde ajungeau indienii cei bravi ca Winnetou
– de bunătate nu pomenea nimeni, dar poate că orice răsplată
era pe măsura faptelor. Oamenii răi însă, erau trimişi în Iad, un

loc mai cumplit decât războiul, spunea bunica. Copiii n-ajungeau
acolo, mi-a desluşit repede, ca să nu mă îngrijorez, ei erau in-
ocenţi şi Cel de Sus îi iubea într-alt fel decât pe oamenii mari, aşa
cum şi părinţii îşi iubesc copiii mai mult decât orice pe lume. Iar
celor ascultători urma să li se întâmple numai lucruri bune. N-am
întrebat ce era cu inocenţa, fiindcă ştiam deja ce-aveam de facut.

În următoarele zile, mama n-a avut a se plânge de mine. Ve-
neam de la joacă la prima strigare, mâncam tot ce era în farfurie,
mă puneam în pat după-amiaza fără să protestez, chiar dacă
nu-mi era deloc somn. Mai ştergeam cu prosopul câte o farfurie
sau un pahar, iar o dată m-am oferit să duc gunoiul până în lada
de la poartă, ştiind dinainte că era prea greu şi n-o să fiu lăsată –
însă intenţia contează!

În penarul pregătit pentru grădiniţă aveam o colecţie
de bile din sticlă, de toate culorile, dar faptele mele adunate cu
trudă erau de un singur fel, albe. Toţi din casă mă lăudau, pri-
vindu-mă cu admiraţie, de parcă îmi crescuse un nimb de lumină
pe creştet, cum aveau sfinţii mucenici din cărţile bunicii. Şi am
continuat să aştept, răbdătoare, dar nu şi dezinteresată. Ştiam
că răsplata avea să vină într-o zi, păşind cu pernuţele ei moi peste
noile ţigle de pe acoperiş, printre care nu creştea deloc muşchiul.
Însă după trei săptămâni Pisica tot nu se întorsese. După încă o
lună simţeam că-mi pierd speranţa, iar credinţa în învăţăturile
bunicii începea să mi se clatine.

Şi-atunci, într-o după-amiază ce nu se anunţa cu nimic ne-
obişnuită, pe la ora cinci, când aristocraţii îşi luau ceaiul în An-
glia, iar eu duceam pâinea rămasă de la masă înapoi în cămară,
m-am uitat din obişnuinţă pe fereastră şi am văzut-o.

Păşea cu luare-aminte peste ţiglele înfierbântate de soare şi
s-a oprit chiar sub fereastră, uitându-se la mine cu ochii ei verzi.
Unde ai fost? De ce n-ai mai venit atâta vreme? Gândurile mi se în-
vârteau în cap, dar mâinile mi se mişcau şi mai repede, am tăiat
două felii de salam, le-am mărunţit şi i-am azvârlit-o pe prima cu
o îndemânare pe care nu mi-o pierdusem. Bucata căzuse chiar
lângă Pisică, care s-a întors după ea, a mirosit-o apoi a început să
o mănânce tacticos, ca o doamnă ce era. Mişcarea mi-a îngăduit
să îi văd piciorul drept din spate, pata cea albă în negrul strălu-
citor al blănii.

Era o altă pisică.

Mirosurile de pe umerii mei,
Erau atât de îngreunate de rouă,
Încât mă aplecam tot mai jos
Până când am întâlnit iarba
Și mersul meu s-a făcut verde.

Drumeția mea m-a scos la poteca
Pietruită cu flori dintr-o naștere nouă
Iar lumina lor îmi spăla privirea.

Zorii cădeau peste tot pe-ncetul
Și o idee trăznită m-a oprit din drum

Ca să mă întrebe încotro e Domnul?
A trebuit să-i spun,
Dar dacă nu-L simți înlăuntrul tău
Ca pe o chemare spre ce nu știm,
Toate-s degeaba!
Doar în credință cercăm să poposim.

Și iubirea?
Să ne dorim mergeri spre stele
Sau să ne stingem visele
Iar întunericul să ne cuprindă pe de-a întregul.

Gabriel
Burlacu

E §i asta o lume
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mario Vargas Llosa: Mi se pare că ultima întrebare pe care
ți-am pus-o se referea la romanul latinoamerican contemporan, la
progresul făcut de romancierul latinoamerican în acești ani, atât în
țările noastre, cât și în Europa și în Statele Unite. Mi se pare că mi-ai
răspuns că după tine acest boom de romancieri este mai curând
un boom de cititori. Această înflorire se datorează sporirii publicu-
lui de cititori în zilele noastre și interesului pe care îl au acum citi-
torii din America Latină față de propriii lor autori, spre deosebire
de ceea ce se întâmpla odinioară. Aș vrea să-ți pun o întrebare cu
privire tot la acest boom, la acest grup de scriitori latinoamericani.
În afară de faptul evident că astăzi publicul cititor și interesul lati-
noamerican față de autorii din țările noastre au sporit, ce crezi, din
punctul de vedere al autorului însuși, că ar fi putut precipita
boom-ul, apogeul creației narative pe întregul continent?

Gabriel García márquez: Mă gândesc că, dacă cititorul citește
un autor, acest fapt poate fi interpretat ca o identificare a lui cu
autorul. Îmi imaginez că ceea ce se întâmplă e că noi am nimerit
la țintă.

mario Vargas Llosa: Rămânând mai departe la romanul lati-
noamerican contemporan, există alt fapt care este, de asemenea,
destul de curios: cea mai mare parte a autorilor latinoamericani
„la modă“, să zicem, trăiesc în afara țărilor lor: Cortázar trăiește în
Franța de doisprezece ani; acum, Fuentes trăiește în Italia; tu ai

trăit, mi se pare, doisprezece sau paisprezece ani în afara Colum-
biei și așa s-ar putea cita numeroase alte exemple. Multă lume,
ziariști și studenți, privesc acest fenomen cu o anume îngrijorare.
Se întreabă dacă exilul voluntar al acestor autori nu dăunează în
vreun fel mărturiei pe care o oferă despre propria lor realitate; dacă
distanța, dacă absența nu le umbrește perspectivele, nu-i deter-
mină, în mod inconștient desigur, să falsifice propria realitate. Ce
crezi despre problema asta?

Gabriel García márquez: Da. Întrebarea mi s-a pus de multe
ori în Columbia, în general de către studenți. Când mă întreabă de
ce nu trăiesc în Columbia, le răspund întotdeauna:„Și cine a spus
că nu trăiesc în Columbia?“. Cu alte cuvinte, în realitate, de pai-
sprezece ani am plecat de acolo și continuu să trăiesc în Columbia,
fiindcă sunt perfect informat despre tot ce se întâmplă în țară;
mențin contactul prin corespondență, articole din ziare și sunt
mereu la zi în legătură cu tot ce se petrece acolo. Nu știu însă dacă
o fi întâmplător faptul că toți romancierii latinoamericani„la modă“
trăiesc în afara țărilor lor. În cazul meu concret, știu exact de ce
prefer să trăiesc în afara Columbiei. Nu știu dacă asta se petrece în
toate țările, dar în Columbia începi să fii scriitor înainte de a începe
să scrii; adică, la prima manifestare literară, la prima povestire care
ți se publică și care se bucură de succes ești deja scriitor. Ai deja au-
reola unei anumite respectabilități care creează multe dificultăți
pentru a lucra, fiindcă noi toți, până în acel moment, am fost

Într-un captivant dialog magistral, recenta carte Două singurătăți: Romanul în America Latină reunește mărturiile prețioase
a două personalități de geniu ale literaturii de expresie spaniolă, ambii scriitori laureați ai Premiului Nobel : peruanul Mario Var-
gas Llosa și columbianul Gabriel García Márquez. Evenimentul a avut loc la Lima, în septembrie 1967, când primul câștigase re-
cent premiul Rómulo Gallego pentru romanul Casa verde, iar al doilea publicase, în iunie același an, capodopera Un veac de
singurătate, care a avea să-l propulseze curând pe orbita celebrității internaționale.

Într-o atmosferă electrizantă, în fața unui amfiteatru arhiplin, cei doi au vorbit despre probleme fundamentale, teoretice
și practice, ale acestui gen narativ în America Latină, despre relația între viață și literatură, între imaginație și realitate. Acest scân-
teietor și fértil schimb de idei s-a desfășurat în perioada în care începuse să-și definească trăsăturile realismul magic, cunos-
cutul curent literar de sorginte latinoamericană care a dat naștere unui adevărat boom al creației narative din America Latină.

Reproducem un fragment de la începutul părții a doua a dialogului, din volumul în curs de publicare la Editura
Humanitas Fiction, 2022, Colecția ”Raftul Denisei”, coordonată de Denisa Comănescu.

DOU{ SINGUR{T{|I
Romanul în America Latin[

Prezentare și traducere de tudorA șAndru meHedinți

M
ar

io

G
ab

rie
l

Vargas Llosa García Márquez



www.revistaneuma.ro
Literatura lumii

Nr. 5-6 (55-56) � MAI-IUNIE 2022
31

nevoiți să trăim din activități marginale sau activități secundare,
deoarece cărțile noastre nu ne asigurau traiul. În străinătate, scri-
itorul se bucură de o anume scutire. Eu, la Paris, am vândut sticle,
în Mexic am scris scenarii de televiziune fără să le semnez, adică lu-
cruri pe care niciodată n-aș fi vrut să le fac în Columbia; însă în
străinătate le fac foarte bine, căci în Columbia nu se prea știe din
ce trăiesc; fac orice, tot ce-mi permite să scriu mai departe cărți,
adică singurul lucru care mă interesează – și adevărul e că, oriunde
m-aș afla, scriu roman columbian, roman latinoamerican.

mario Vargas Llosa: Mi-ar plăcea să-mi explici puțin în ce sens
te consideri romancier latinoamerican? Prin temele pe care le
abordezi? Îți pun întrebarea asta, pentru că aș putea să-ți citez un
exemplu, cel al lui Borges, să zicem. Cea mai mare parte a operei
sale abordează teme care, în ce privește intriga, n-ar putea fi con-
siderate teme argentiniene.

Gabriel García márquez: Eu nu văd specificul latinoameri-
can la Borges, și îmi place să ajung în punctul acesta pentru că și
eu împărtășeam ideea destul de generalizată că Julio Cortázar nu
e un scriitor latinoamerican; și mi-am corectat cu totul și cu totul
această idee puțin „ascunsă“ pe care o aveam, atunci când am
ajuns la Buenos Aires. Cunoscând Buenos Aires, acest imens oraș
european, între selvă și ocean, după Mato Grosso și înainte de
Polul Sud, ai impresia că trăiești într-o carte de Cortázar, adică
ceea ce părea europeizant la Cortázar este caracterul european,
influența europeană pe care o are orașul Buenos Aires. Am avut
impresia la Buenos Aires că personajele lui Cortázar se întâlnesc
pe stradă pretutindeni. Însă, așa cum îmi dau seama că Julio
Cortázar este profund latinoamerican, nu am găsit la Borges acest
aspect…

mario Vargas Llosa: Este o simplă constatare sau e o carac-
terizare când spui că nu ți se pare că literatura lui Borges e o lite-
ratură argentiniană, sau mai curând latinoamericană, ci este o
literatură cosmopolită, o literatură care are rădăcinile istorice în…?

Gabriel García márquez: Cred că este o literatură de evazi-
une. Cu Borges mi se întâmplă un lucru: Borges este unul dintre
autorii pe care îi citesc și pe care i-am citit cel mai mult, și poate au-
torul care îmi place cel mai puțin. Îl citesc pentru extraordinara lui
capacitate de abilitate verbală; este un om care te învață cum să
scrii, care te învață cum să acordezi instrumentul pentru a descrie
lucrurile. Din acest punct de vedere, este într-adevăr o capacitate.
Cred că Borges lucrează pe realități mentale, este pură evaziune;
în schimb, Cortázar nu procedează la fel.

mario Vargas Llosa: Mi se pare că literatura de evaziune e o li-
teratură care fuge de o realitate concretă, de o realitate istorică;
am spune că e o literatură în mod obligatoriu mai puțin impor-
tantă, mai puțin semnificativă decât o literatură care își caută ma-
terialul într-o realitate concretă.

Gabriel García márquez: Pe mine unul nu mă interesează
această literatură. Cred că orice mare literatură trebuie să se
bazeze pe o realitate concretă. Dar asta îmi amintește de ceva de-
spre care am mai vorbit noi doi. Îmi aduc aminte că ai ajuns la con-
cluzia că noi, romancierii, suntem ulii care ne hrănim cu stârvul
unei societăți în descompunere – și mi se pare că ar fi interesant
să-ți amintești de asta, nu știu dacă-ți aduci aminte, dar am con-
versat despre asta la Caracas.

mario Vargas Llosa: Bun, dar cum cel chestionat ești tu…

Gabriel García márquez: Nu, nu… sunt cu totul de acord cu
ideea asta a ta; aș putea s-o expun eu, dar mi se pare că e o prostie,
fiind tu de față, ca s-o expui. Eu sunt cu desăvârșire solidar.

mario Vargas Llosa: E o lovitură sub centură, însă… Da, cred
că există o relație curioasă între apogeul, atitudinea ambițioasă,
cutezătoare a romancierilor și situația de criză a unei societăți.
Cred că o societate stabilizată, o societate mai mult sau mai puțin
mobilă, care traversează o perioadă de prosperitate, de mare li-
niște în interiorul său îl stimulează mult mai puțin pe scriitor
decât o societate care este slăbită de crize interne, precum soci-
etatea latinoamericană contemporană, aflându-se într-un fel
aproape de apocalips. Adică afectată de un proces de transfor-
mare, de schimbare, care nu știm unde ne va duce. Eu cred că
aceste societăți care seamănă oarecum cu cadavrele îi stimulează
cel mai mult pe scriitori, le furnizează teme fascinante. Dar asta
mă face să-ți pun altă întrebare privitoare la romancierii lati-
noamericani contemporani. Tu spuneai – și cred că este exact
așa – că cititorii din țările noastre se interesează astăzi de ceea ce
scriu autorii latinoamericani, fiindcă, într-un fel, aceștia au țintit
unde trebuie, adică le arată propriile lor realități, îi determină să
conștientizeze realitățile în care trăiesc. Ei bine, nu încape nici o în-
doială că există puține afinități între scriitorii latinoamericani. Ai
semnalat diferența dintre opera celor doi argentinieni: Cortázar și
Borges, însă diferențele sunt mult mai mari, abisale, dacă îl com-
parăm pe Borges cu un Carpentier, de exemplu, sau pe Onetti cu
tine, sau pe Lezama Lima cu José Donoso; sunt opere foarte
diferite din punctul de vedere al tehnicilor, stilului și, de aseme-
nea, al conținutului. Crezi că se poate stabili un numitor comun
între toți acești scriitori? Care ar fi afinitățile dintre ei?

Gabriel García márquez: Nu știu dacă nu sunt cam sofist
spunându-ți că eu cred că afinitățile acestor scriitori constau toc-
mai în diferențele lor. Mă explic: realitatea latinoamericană are
diverse aspecte și cred că fiecare dintre noi tratează aspecte
diferite ale acestei realități. În acest sens, cred că ceea ce scriem
noi este un singur roman. De asta, când tratez un anume aspect,
știu că tu tratezi altul, că Fuentes este interesat de altul, total
diferit de cele pe care le tratăm noi, dar sunt aspecte ale realității
latinoamericane; de aceea, să nu crezi că e întâmplător când
găsești că în Un veac de singurătate există un personaj care pleacă
să facă ocolul lumii și se pomenește că trece fantoma navei lui
Victor Hughes, care e un personaj din Carpentier, din El siglo de
la luces (Secolul luminilor). Mai e apoi alt personaj, colonelul
Lorenzo Gavilán, un personaj din La muerte de Artemio Cruz
(Moartea lui Artemio Cruz) de Carlos Fuentes. Există, pe deasupra,
alt personaj pe care eu îl pun în Un veac de singurătate. Nu e, de
fapt, un personaj, ci o referință: e unul dintre personajele mele
care a plecat la Paris și a locuit într-un hotel de pe rue Dauphine,
în aceeași cameră unde avea să moară Rocamadour, care e un
personaj al lui Cortázar. Vreau să-ți spun și altceva, și anume că
sunt absolut convins că acea călugăriță care îl duce într-un
coșuleț pe ultimul Aureliano este mama Patrocinio din Casa
verde, fiindcă, știi ceva?, eu aveam nevoie de puțin mai multe
referințe despre acest personaj al tău ca să aflu cum putuse să
vină dintr-o cartea a ta în a mea, lipseau unele date și tu erai la
Buenos Aires, hoinărind aiurea. Punctul unde vreau să ajung e
acesta: ușurința cu care, în ciuda diferențelor care există între
unul și altul, se poate face acest joc, să treci personajele dintr-o
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parte în alta și să nu pară false. Există un nivel comun, și în ziua
în care vom găsi cum să exprimăm acest nivel, vom scrie romanul
latinoamerican adevărat, romanul total latinoamerican, care e
valabil în orice țară din America Latină, în pofida diferențelor
politice, sociale, economice, istorice…

mario Vargas Llosa: Mi se pare foarte stimulativă ideea asta
a ta. În acest roman total, pe care l-ar scrie toți romancierii lati-
noamericani și care ar reprezenta realitatea totală latinoameri-
cană, crezi că trebuie să se cuprindă în vreun fel această parte a
realității care este irealitatea și în care Borges se mișcă cu mare
măiestrie? Nu crezi că Borges, în felul lui, descrie, arată irealitatea
argentiniană, irealitatea latinoamericană? Și că această irealitate
este și o dimensiune, un nivel, un stadiu al acestei realități totale
care este domeniul literaturii? Îți pun întrebarea asta, pentru că
eu am avut întotdeauna o problemă ca să-mi justific admirația
față de Borges.

Gabriel García márquez: O, eu n-am nici o problemă ca
să-mi justific admirația. Îl admir mult, îl citesc în fiecare seară. Vin
de la Buenos Aires cu Operele complete ale lui Borges. Le port în
valiză, o să le citesc zilnic, și e un scriitor pe care îl detest… În
schimb însă, mă încântă vioara pe care o folosește pentru a-și ex-
prima ideile. Cu alte cuvinte, avem nevoie de el pentru explo-
rarea limbajului, ceea ce este altă problemă foarte serioasă. Cred
că irealitatea la Borges e și falsă; nu e irealitatea Americii Latine.
Aici intrăm în paradoxuri: irealitatea Americii Latine este ceva
atât de real și cotidian, încât se confundă complet cu ceea ce se
înțelege prin realitate.

mario Vargas Llosa: Să abordăm acum un domeniu care se
află în afara literaturii, dar care are totodată legătură cu ea: dome-
niul istoric. Mai cu seamă în țările noastre cred că acesta îi pre-
ocupă mult pe cititori, pe studenți, pe critici. Este vorba de
relațiile care există între atitudinea literară a scriitorilor și atitu-
dinea lor politică. Se consideră că scriitorul are o responsabili-
tate față de societate, care trebuie să se traducă nu numai în
opere, în opere scrise, ci și în atitudini de tip politic. Mi-ar plăcea
să-ți explici poziția personală cu privire la această problemă. Re-
lația care există între atitudinea ta literară și atitudinea ta politică.

Gabriel García márquez: Înainte de orice, cred că principala
datorie politică a unui scriitor este să scrie bine. Nu numai să scrie
bine în sensul de a scrie o proză corectă și strălucitoare, ci să scrie
bine, nu mai spun să scrie cu sinceritate, ci în acord cu convin-
gerile sale. Mi se pare că scriitorului nu trebuie să i se ceară în
mod concret să fie un militant politic prin cărțile lui, așa cum
pantofarului nu i se cere ca pantofii pe care îi face să aibă
conținut politic. Îmi dau seama că exemplul e destul de superfi-
cial, însă vreau să-ți spun că nu e corect să i se ceară scriitorului
să-și transforme literatura într-o armă politică, fiindcă în realitate
scriitorul are o formație ideologică și o poziție politică, așa cum
cred că o am eu, asta e ceva implicat în mod necesar în operă.
M-a surprins nespus, de pildă, că Torre Nilsson, la Buenos Aires,
mi-a spus că Un veac de singurătate e un roman frumos, dar din
nefericire e un roman reacționar.

mario Vargas Llosa: De ce a spus asta?

Gabriel García márquez: N-a reușit să-mi explice, dar a zis
ceva în genul ăsta: „În acest moment, mai cu seamă în America

Latină, avem atâtea probleme, totul e atât de îngrozitor, încât mi
se pare că simplul fapt de a scrie un roman frumos e deja ceva
reacționar“. Am rămas atât de îngrijorat, încât acum o să-ți dau
din nou o lovitură sub centură: tu crezi că Un veac de singurătate
e o carte reacționară?

mario Vargas Llosa: Nu.

Gabriel García márquez: Atunci, de ce nu este? Mie mi-a
creat problema asta.

mario Vargas Llosa: Cred că în Un veac de singurătate sunt
expuse obiectiv, nici măcar indirect, parabolic, ca în alte cărți
(ale lui Cortázar, bunăoară), problemele fundamentale ale re-
alității sociale și politice latinoamericane. Printre întrebările pe
care ți le-am pus acum câteva zile, două se refereau la toate
aceste episoade care în romanul tău transpun, într-un fel, vio-
lența columbiană, problema gherilelor și, de asemenea, acele
episoade privitoare la plantațiile de bananieri din Macondo.
Sunt plantații care îi atrag mai întâi pe aventurieri, și apoi aduc
la propriu monopolurile străine, care alienează viața locuito-
rilor.

Gabriel García márquez: Atunci tu crezi că această carte și
noi toți care scriem în prezent îi ajutăm pe cititori să înțeleagă
realitatea politică și socială a Americii Latine?

mario Vargas Llosa: Eu cred că orice literatură bună este ire-
mediabil progresistă, dar fără intenția autorului. Un scriitor cu o
mentalitate ca aceea a lui Borges, de exemplu, profund conser-
vatoare, profund reacționară, în calitate de creator nu este
reacționar, nu e conservator; eu nu găsesc în opera lui Borges
(dar în acele manifeste semnate de el, da!) nimic care să propună
o concepție reacționară cu privire la societate, la istorie, o viziune
imobilistă a lumii, în fine, o viziune care să exalte, să zicem, fas-
cismul sau lucruri pe care el le admiră, ca imperialismul. Eu nu
găsesc nimic de acest fel…

Gabriel García márquez: Nu, pentru că fuge chiar și de pro-
priile sale convingeri…

mario Vargas Llosa: Cred că orice mare scriitor, chiar dacă
ar fi reacționar, fuge de aceste convingeri, pentru a descrie rea-
litatea în mod autentic, așa cum este, ori eu nu cred că realitatea
e reacționară.

Gabriel García márquez: Da, însă noi nu fugim de convin-
gerile noastre. De exemplu, toată drama plantațiilor de ba-
nanieri e abordată în romanul meu în acord cu convingerile
mele. Trec definitiv de partea lucrătorilor. Asta se vede limpede.
Cred că marea contribuție politică a scriitorului este să nu fugă
nici de convingerile sale, nici de realitate, ci să ajute ca, prin
opera lui, cititorul să înțeleagă mai bine care e realitatea politică
și socială a țării lui, sau a continentului lui, a mediului lui, și cred
că asta e o muncă politică pozitivă și importantă, și cred că asta
e misiunea politică a scriitorului. Asta, și nimic altceva, ca scriitor;
ca om, poate milita politic, și nu doar că poate milita, ci trebuie
s-o facă, pentru că e o persoană care se bucură de audiență, și
atunci trebuie să profite de ea pentru a îndeplini o misiune
politică.
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F orța latentă în cuvinte. Sunt încredințată de forța existentă
în cuvinte sau, altfel spus, invocată de ele, neiertătoare
dacă nu este bine folosită. Cuvintele acoperă fiecare o

realitate care se apropie, vine-nspre noi, de îndată ce o strigăm
pe nume. Ele trebuie utilizate corect, fapt salutar îndeosebi în
timpul disputelor – acestea poate nici nu ar exista, dacă realitățile
puse în discuție ar fi numite, de la început, adecvat.

O comunicare fluidă, purtată în termeni atent lămuriți, clari
ambelor părți angajate în discurs, ar duce la o viață de o in-
comparabilă calitate, fără convulsii și hopuri, cu mult mai lină, în
sensul căderii unor bariere, a unor false granițe. Schimbarea s-ar
vedea în special acolo unde culturile ascund asperități, locuri
izolate ocolind fireasca întrepătrundere, mascând stângaci
tabuuri gata să irumpă spre a genera riposte violente. Cu atât
mai multă grijă e necesară atunci când mânuim termenii proprii
unor alte culturi, bogați în straturi semantice, în înțelesuri
suprapuse, ascunse, nu din secretivitate, ci din preaplinul unei
întregi filosofii. Nu putem jongla cu ele, nu avem voie să le
punem în cârcă accepțiunile gândite tiranic de noi, de voința
noastră particulară. Normal ar fi să respectăm sensul impregnat
în ele, acela cu care creatorii lor le-au învestit. Bunăoară, acum
câțiva ani am citit într-o revistă un eseu, în ansamblu pătrunzător,
despre universul unei poete. Autoarea era o eseistă căreia îi
apreciam aplecarea spre filosofie, deși i-o socoteam oarecum
indisciplinată și finalizată prin construcții fanteziste. Cu toate
acestea, am căzut pe gânduri parcurgând un paragraf din,
altminteri, inteligenta, personala ei exegeză. Vorbea despre
negativismul poetei analizate, manifestat printr-un spațiu al
vidului, opus totalității ontologice reprezentate de Brahman,
zeitatea supremă a hinduismului, dar și principiu ultim. În această
spumoasă divagație rezidă o anume blasfemie. Cum să luăm
lucrurile ușor, cum să ne jucăm, invocând trăsături ale inocenței
copilărești, cu asemenea abisuri? Brahman constituie, pentru
hinduși, încă din cea mai veche epocă a Upanișadelor, esența
cosmosului, Realitatea însăși, neperisabilă, trăită prin revelație,
nicidecum o categorie intelectuală. Chiar autoarea preciza că el
conține totalitatea ontologică. Ce-i drept, aici ea formula im-
precis, întrucât Brahman nu e de fapt cumulativ. Ca esență, nici
nu e materializat. Am putea să-l echivalăm cu energiile increate
din ortodoxie, de care nu ne-ar plăcea să râdă cineva. Dar, fie și
ignorând eroarea de gândire și de formulare, se pune întrebarea:
dacă el ar fi, concedem, totalitatea, atunci cum să i se opună ceva
sau cineva? Este o contradicție în termeni, chiar și în cazul golului
figurat de universul liric discutat. Cum poate o simplă creație a
intelectului, mă refer aici la vidul identificat în poezie și chiar la
poezia însăși, să constituie o opoziție față de Brahman, în care
este, evident, inclus? Este limpede că eseista și-l imaginează pe
acesta, îl confundă cu o entitate cantitativă, în vreme ce el,
inconceptibil, transcende natura cugetării, generează intelectul
și lumea sensibilă. Brahman nu poate fi gândit: tocmai el gân-
dește lumea. Să avem realismul și modestia de a considera
poezia, arta, o creație, valabilă atâta timp cât își trage seva din

spiritul suprem, din Brahman, ca să intrăm în jocul terminologic
propus de eseistă. Ea comite sacrilegiul de a-l concepe, pe el, care,
în logica implacabilă a acestui sistem unde fraudulos a pătruns,
ne determină pe noi toți. Nimeni nu a obligat-o să invoce
Absolutul de maximă putere, ba mai mult, să adauge că spațiul
nihilist al poetei, opus lui Brahman, e la fel de sacru precum
acesta, instalând în acest mod alteritate și dualitate acolo unde
domnește numai „unul fără al doilea”. Dacă totuși a făcut-o,
trebuia să se exprime în cunoștință de cauză, în arealul cugetării
cu privire la el, dezvoltată de-a lungul unor mii de ani. Exegeta
greșește și atunci când îi atribuie lui Brahman exclusiv solaritate.
Înțeleg, mă transpun în ce a voit să spună: că el e principiul solar,
luminos, iar în această ipostază accedia, nevroza poetei i se opun.
Nu are însă dreptate. Brahman este inclusiv depresia, obnu-
bilarea psihică, toate izvorâte, în aceeași măsură, din el, repre-
zentative nu pentru el, care este perfect, ci pentru omul indi-
vidual. Chestiunea este încă mai complicată, deoarece Brahman
nu este, totuși, în ultimă instanță, nimic din toate acestea, care
constituie doar energiile lui, cel mult supuse contemplării lui. El
poate fi aproximat drept invizibilul și inexprima- bilul, inteligența
lumii, energia inteligibilă, oglinda, sursa incandescentă, deși
aparent vidă, pe al cărei luciu și din al cărei adânc iau naștere
infinitele varietăți ale stărilor trecătoare. Toate, născute din el spre
a pieri în el.

Am citit cu mare tristețe comentariul involuntar amatoristic,
haotic și confuzionant al hermeneutei, încercând un sentiment
de îngrijorare și compasiune. Și, vai, curând a urmat moartea ei,
în tragice și incomplet elucidate împrejurări, în deplin acord cu
nefericirea stârnită de nonsensul fatidic al unor cuvinte.

M ichelangelo minimalizat în numele altor tradiții. Iată,
așadar, așa cum am putut vedea pe viu în în-
tâmplarea de mai sus, că noi, europenii, mai

greșim. Dar numai dintr-un soi de incompletă îndrumare,
nicidecum dintr-o rea intenție de plano, cum se întâmplă în
cazul, am descoperit cu uimire, istoricului de artă și gânditorului
perennialist Ananda Kentish Coomaraswamy (1877–1947).
Europenii, orice s-ar spune, au arătat respect și curiozitate reală
față de doctrinele extraeuropene. Reciproca, am impresia (care
trebuie însă verificată și completată cu excepțiile de rigoare), nu
e în aceeași măsură valabilă. Este edificatoare atitudinea des-
chisă a altui gânditor perennialist, René Guénon, ca și întreaga
carieră științifică a lui Mircea Eliade, care l-a prețuit, ambii
preocupați de forțele pe care le ia religiozitatea pretutindeni pe
glob și în toate epocile. Dar câte alte exemple grăitoare nu s-ar
putea da! S-a consemnat vizita respectuoasă, fără pompă ori
solemnitate, a predecesorului lor, marele orientalist, întemeietor
al disciplinei religiilor comparate, Friedrich Max Müller, la
ashramul lui Sri Ramana Maharishi, unde a pus mai multe
întrebări la obiect, apoi s-a uitat la ceas și a plecat, ca să prindă
la timp trenul. În pofida faimei sale, a venit la înțelept ca un
simplu auditor sincer.

Pa§i spre în\elegerea sensului
SimonA-GrAZiA dimA
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Ananda K. Coomaraswamy, în studiul Introducere în arta Asiei
Orientale (cuprins în volumul său Principiile artei tradiționale,
Editura Herald, 2019), distinge între artiștii orientali și cei
europeni. Observațiile sale, de o reală percutanță și subtilitate,
merită atenție. Arta Orientului este descrisă de el ca o vocație, pe
de o parte descinsă dintr-o tradiție a venerării divinului și, pe de
altă parte, ca un meșteșug artizanal dus la perfecțiune, de obicei
ereditar, dar neapărat de utilitate publică, bazat pe un cod
mental, asimilat organic de multe generații, deci familiar publi-
cului-țintă. Profilul și, deopotrivă, statutul artistului diferă,
inevitabil, în cadrul celor două tipuri de societăți (și mentalități):
dacă artistul european, crede Coomaraswamy, pornește de la
intuiții cu caracter individual, el nu e necesar publicului, duce
frecvent o viață aventuroasă și precară, pe când creatorul asiatic
preia și prelucrează teme disponibile în zestrea imaginarului
colectiv, nu activează din proprie inițiativă, ci la solicitarea
expresă a unui comanditar, după reguli creatoare precise, reluate
de la înaintași fără a se pune problema plagiatului ori a unei
concepții proprii și, astfel, mizeria și marginalitatea traiului său
sunt excluse, nu caută de fel originalitatea și trăiește ca un om
oarecare, în anonimat, imun la cautarea gloriei și fără a pretinde
vreun profetism ori vreo profunzime aparte.

După Coomaraswamy, geniul din cutumele Occidentului nu
constituie decât o individualitate exacerbată, excentrică, bazată
pe distincția falimentară, cum o vede, operată la nivel social între
frumosul ca inutilitate și utilul disprețuit ca simplă trudă ani-
malică, odată cu excluderea esteticului din viața de zi cu zi, pe
când artistul asiatic, în consens cu societatea sa, este încă în stare
să țină unite, în stare de echilibru, ambele categorii. Observațiile
savantului sunt de profunzime și de interes, îndeosebi fiindcă au
tangență nu doar cu estetica, ci și, mai ales, cu sociologia.
Într-adevăr, contrastul dintre„excentricul”, uneori viciosul și deze-
chilibratul artist european și piosul artist-artizan asiatic, solid
inserat în comunitate, a cărui eventuală conduită dezordonată
(în genul celei adoptate sub spectrul nevoii, al sărăciei sau chiar
al extravaganței, de omologul său european) nici nu ar fi
socialmente admisă, este deplin. Perspectiva contrastează cu
totul. Dezgustat, Coomaraswamy respinge până și geniul ori
capacitatea profetică a artei europene. Un citat dat de el, a cărui
sursă nu o specifică, ne împietrește: „Ce sunt picturile lui
Michelangelo în comparație cu picturile de pe pereții templelor
din peșterile de la Ajanta? Acestea nu sunt opera omului,
«acestea sunt opera veacurilor, a neamurilor».” Da, frescele de la
Ajanta sunt splendide, înălțătoare, au fost create de-a lungul a
sute de ani, cum spune autorul, dar le putem admira și fără
comparație cu Michelangelo, care, în privința intensității trăirii
artistice, a atins culmea, nu are sens să-i cerem un plus de
cantitate.

De fapt, Coomaraswamy pledează pentru un alt tip de socie-
tate și pentru o artă cu totul diferită. Problema ridicată de el este
de o extremă complexitate și importanță. Nu i se poate da o
dezlegare în câteva rânduri eseistice. Cu toate acestea, eu nu
consider că Michelangelo a dat glas, în picturile sale (aici e vorba,
desigur, de frescele sale din Capela Sixtină, deși nu se mai
menționează faptul), unor tendințe strict umane, individuale, ci
opera sa este străbătută de fiorul divin care depășește con-
ceptele de spațiu și timp. Totodată, ea se adresează unui lung șir
de credincioși, de asidui cititori ai Bibliei, care și-au făcut din
trăirea creștină, din practica devoțiunii, un vector de transfor-
mare a vieții proprii și, implicit, a familiilor lor. Așa i-au fost
contemplate frescele, constant, de milioane de oameni. În arta

lui de vibrație foarte înaltă s-au regăsit nenumărate generații.
Nedreaptă îmi pare și răbufnirea lui Coomaraswamy din finalul
eseului: „Acolo unde abilitatea nu este văzută ca o inspirație ce
vine de nu se știe de unde, ci mai degrabă în aceeași lumină cu
îndemânarea în chirurgie sau în inginerie, și unde excentricitatea
comportamentală a artistului nu este de așteptat și nici tolerată,
acesta poate să se bucure în intimitate de privilegiul de a trăi ca
un om printre oameni, fără ambiții sociale, fără ocazii de a se da
profet, ci respectându-se pe sine și mulțumindu-se cu acel
respect care se cuvine în mod normal de la un om către celălalt,
când se înțelege de la sine că fiecare om este expert în propria
vocație”. În aceste rânduri parcă nu vorbește inițiatul metafizician
perennialist, ci un aspru judecător, obsedat de zelul uniformizării,
al egalizării, deranjat de eventualele pretenții ale artistului
european, despre al cărui sacrificiu el nu știe însă nimic (chiar
afirmă că biografia unui artist european n-are cum să adauge
ceva acestui punct de vedere peremptoriu, definitiv). Dar și arta
europeană a izvorât dintr-o anume conexiune dintre vocație și
întocmire socială inevitabilă. Va fi fost îngustă aceasta din urmă,
se poate, dar nu mai poate fi schimbată retroactiv, spre a-i da
satisfacție lui Coomaraswamy. În contexte insuportabile, de
intense tensiuni politice, în vremi minate de înstrăinare și război,
artiștii europeni și-au urmat chemarea, așa cum le-a stat în puteri,
iar destinul lor creator învederează nu numai talent, ci și asceza
pusă cu dragă inimă în slujba unui ideal, ceea ce nu se cuvine
escamotat. Iar inspirația lor nu vine„de nu se știe de unde”, ci tot
din străfundurile sufletului și ale spiritului, din Sine, exact ca la
artiștii Orientului și, oricât ar dori cineva, nu poate fi redusă la o
simplă abilitate de ordin tehnic, precum aceea a medicului sau a
inginerului.

Dar, revenind, arta lui Michelangelo respiră sublimul, nu
avem cum nega această realitate. Avem și noi tradiția unei simțiri
religioase, Coomaraswamy ar fi trebuit să fie mai sensibil la ea.
Mereu am trăit cu impresia că noi și orientalii înțelegem prin artă
altceva. Pentru noi arta a avut întotdeauna o miză mai mare
decât în Est, ea poate îngloba și lansa, într-adevăr, vibrații
profetice, filosofice, avertismente ontologice, dacă ne-am gândi
numai la emblematicul Strigăt al lui Munch, la desenele patetice
contra războiului ale lui Goya, la Guernica lui Picasso... Continui să
cred în geniu. Dacă noi nu am avut mulți maeștri spirituali
vizionari, precum în Răsărit (dar ei, totuși, nu au lipsit), genia-
litatea unor artiști a transmis adânci adevăruri filosofice și
metafizice, în această modalitate, a imaginii sensibile, estetice,
ridicată la cote maxime, mai presus de decorativ și simpla
ilustrare a unor epoci. Să nu ne fie răpită această formă de
devoțiune. ���
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Să ne facem vâslași
Să ne facem vâslași
De alfabete fabuloase
De partituri divine,
Să bem apele lustrale
Până la beția extremă,
Să ne consumăm încet
În focurile pasiunii.
Doar prin sevele noastre
Într-un val de miere și sare
Să dăm naștere poemului
Simfonic al iubirii.

Să locuim deodată
Să locuim deodată în actul creator
Într-un elan de intuiție,
Să lăsăm gândirea să crească
În brumele diafane
Unde peisaje plutind
Se fac și se desfac
În cele patru zări.
Imaginea păstrează
Psalmodierile corpului
În care se nasc furișe impresii,
De inefabile iluzii mai fumoase
Decât realul lumii,
Să lăsăm mereu oportunitatea
Să se așeze în marginea timpului,
Ca în sfârșit să putem
Să-l privim mai bine pe celălalt.

La marginile informale ale lumii
La marginile informale ale lumii,
Zboruri de păsări pestrițe
Se înșiră în escadrile
În marele V al tăcerii
Dintr-un somn al nopții.
Perle de ploaie
În formă de rozariu
Conțin enigma
Primelor vorbe din zori,
Presărând cu parcimonie
Din norii lor de cerneală,
Promisiunile uimite ale poeziei.

În tăcerea nopților
În tăcerea nopților
Se-ntâmplă uneori cuvintele
Să ardă, să spumege, să urle,
Să ia amploare,
Să trezească gânduri înăbușite
Când povestea devine obscură,
Pentru a se nărui între durere și fascinație.

misterul amprentei cerești
Misterul amprentei cerești
Simbolizează urma
Unei treceri de înger.
O tăcere monahală
Ne învăluie într-o mătase
De pace și de înțelepciune.
Un licăr sacru
Tremură în noapte
Dezvăluind sfânta incintă
Din templul inițierii
Cu suflul lui vestitor
Rotindu-se în cuta
Hainelor de călugăr,
Lunecând în ambianța vătuită
A lucitoarelor dale ale incintei
Cu melancolice sclipiri.

Suflul e domol
Poem dedicat lui Marie-Claude Bantigny
– Violoncelistă –
Suflul e domol,
Chipul gracil
E imobil, volatil,
Sub eleganța mâinii
Cu degete subțiri,
Cu o mișcare notele zboară.
Trecem pe treptele Olimpului
Până la albastrul cerului ce se dăruie,
Muzica devine celestă,
Ajunge să ne conducă
Pe calea inițiatică,
Unde fiecare stârnește o întrebare.
Unde visul violoncelului,
Unde fiecare acord conține
O legendă a originilor lumii.

Atingerea arcușului
Trezește lumile interioare,
Și când o tăcere se lasă,
E un spațiu de transparență
Sublimându-se în parte de înger.
„Aceia care ard cărțile vor sfârși mai devreme ori
mai târziu să-i ardă pe oameni .”

Henri Heine

Pentru a îndrăzni să crezi în veșnicia
Pentru a îndrăzni să crezi în veșnicia
Operelor umane,
Suntem toți victime
Ale jocurilor iluziilor noastre,
Totul e atât de repede șters, uitat.
De la cataractele Nilului
La întinderea deltei sale
Mă adăp și mă îmbăt
Cu mirajele alfabetelor insolite,
Cu semnele scrierilor pierdute,
Cu poemele pasiunilor înflăcărate,
Cu cuvântul gravat în piatră,
Unde s-a născut esența Verbului,
Ivită din nisipurile acelui tărâm
Păstrând memoria
Civilizațiilor
În pergamentele cunoașterii.
Acel tărâm a știut să înalțe
Cea mai mare bibliotecă-a omenirii
Ocrotită de farul din Alexandria,
Aceea care în fața ignoranței
A fost distrusă de-un sinistru imperiu1,
Un tărâm ce își vede arzând cărțile
E o țară ce își pierde sufletul.
Între legende brodate
De Nefertiti și de Akhenaton,
Scribii au știut să păstreze
Ezotericul mister al piramidelor
Unde se găseau cheile cunoașterii.
Țara unde poezia încolțește în nisip,
Țara la sfârșit de exil
A știut să-l primească pe Mahmoud Darwich.

1La sfârșitul unui război civil între Pompei
și Iulius Cezar, cel din urmă a incendiat orașul
Alexandria și incendiul a mistuit și biblioteca.

Licențiat în literatură, filozofie și arte, este o personalitate a literaturii și picturii franceze
contemporane : poet, eseist, critic, pictor, cu numeroase expoziții naționale și internaționale,
redactor la reviste literare prestigioase, franceze și străine, consilier cultural al Cenaclului
european de arte și literatură, vicepreședinte al Societății Poeților și Artiștilor din Franța și al
Societății Poeților Francezi din Paris, organizator și prezentator de expoziții de artă în capitala
Franței, animator de emisiuni literare și de artă la Radio Phare-Reims.

A publicat peste 25 de cărți de poezie, recompensate cu premii prestigioase în Franța,
Italia, Spania, printre care câteva premii ale Academiei Franceze: Jose Maria De Hérédia,
Théophile Gautier (2002), Jean Cocteau (2006). Sedus de poezie, pictură, muzică, le reunește
cu maiestrie în prezentările sale ori scrie poezie inspirat de picturile artiștilor plastici
contemporani, realizînd astfel cărți de artist, uneori își ilustrează volumele cu propriile picturi.

E cunoscut publicului român prin traducerile poetei și traducătoarei Manolita Dragomir
Filimonescu din spațiul timișorean, unde au fost publicate trei dintre cărțile sale, în ediții
bilingve (2001, 2003, 2007), dar și prin întâlnirile sale cu publicul român, interviurile și
colaborarea cu revistele românești: Orizont, Cronica, Luceafărul, Orient Latin, Bucovina literară.
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Prezentare și traducere de SoniA elVireAnu
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Cele dintâi imagini ale romanului O noapte cât o mie de
nopți (Limes, 2011) al lui Horia Bădescu par a se
răsfrânge înainte-ne printre licăririle unei lămpi de

demult, cu sticla afumată... Ici-colo ni se dezvăluie, în treacăt, un
detaliu ori altul, atins de vreo rază stingheră, îngăduind astfel
părții râvnite a poveștii să rămână cuibărită – deocamdată – în
ungherele din fundal. Ca și cum lumina prea puternică nu ar
putea-o duce ochiul toată. Geana orizontului e „abia îngăimată”,
iar cantonul, unicul reper, e mai degrabă o „umbră”, „o pată
întunecată în propria singurătate”. Abia întrezărită.

E un joc misterios al nuanțelor albnegrului, atent regizat, ce
lasă spațiu reveriei. Întors discret către interior, vizualul e
contaminat apoi de freamătul celorlalte simțuri: auditivul, iar mai
încolo tactilul și olfactivul. Astfel pregătită, în carnea pustietății (a
memoriei?, a visului?) o voce de femeie nu are cum să nu
stârnească rezonanțe: „Să-l aștepți acolo unde drumul – care
acum nu se mai zărea nici el! – taie calea ferată!”. La o răspântie,
așadar. Una care cheamă după sine, pe măsură ce înaintăm în
roman, mereu alte încrucișări: ale destinelor, a binelui și a răului,
a luminii și a întunericului. A vieții și a morții. A clipei și a veșniciei.
Sunt dimensiuni ce vor fi împletite-despletite de către narator
după o rânduială anume, străină o bună bucată de vreme
cititorului. Fiecare, cu bătaia pulsului propriu, va clipoci un
răstimp în nesiguranța pâlpâirilor lămpii, căci nimic nu e dat
pentru totdeauna, apoi va aluneca împreună cu celelalte,
pierzându-se în țesătura privilegiată.

În centru se află profesorul Serafim Onu, readus în satul
Siniștea (denumire grea de conotații) de o telegramă bizară, al
cărei posibil expeditor (Milian, fost coleg) murise de câțiva ani.
Jocul de care vorbeam – al nuntirii antinomiilor (așa cum sunt
percepute ele de către mintea umană), al determinării și al creării
lor reciproce, cumulat cu traversarea părelnică a vreunui fir de aer
ori de lumină peste suprafețe (în nemișcare, unele), atât cât să le
trezească din amorțire – îl vom regăsi mai pe toate palierele. Ochii
Elinei, de pildă, fata de la ghișeul poștal ascunsă – deocamdată –
în penumbra încăperii, au o nuanță incertă (mai târziu se vor
dovedi de culoarea algelor), în vreme ce atitudinea ei glisează de
la ridicatul din umeri la zâmbetul amuzat, pus pe șotii. E limpede
că tânăra știe mai mult decât se cuvine, în acest punct al
narațiunii, să cunoaștem. Pare că nici Serafim nu izbutește să-și
mascheze„uimirea și întrebarea mută și neputința înțelegerii”.

Chilia lui Milian, unde locuise el însuși o vreme și în care fostul
profesor îi lăsase, testamentar, un cufăr, este, la rândul ei, învăluită
într-o „umbră lăptoasă”; pe de altă parte, pereții ei albi privau
lumina de „ungherele în care s-ar fi putut ascunde în culcușul
lenevos al penumbrelor întorcând-o ei înseși cu aspra strălucire a
răsăritului”.

Însăși viața dinainte a protagonistului se dovedește confuză,
lipsită parcă de demnitatea realului, a unor prezențe statornice,
adevărate. Când Milian, mai în vârstă, îl îmbie să i se destăinuie,
Serafim realizează că memoria lui e bântuită de„umbre fugoase”,
de „senzații obscure, atât de vagi uneori, atât de fără relief încât

dădeau impresia unui prezent continuu prin care ființa lui uluită
se mișca fără vârstă și fără biografie. Poate că el însuși le refuza
existența, se apăra de sine apărându-se de ele”. E un trecut
intangibil, văduvit de consistență. Trăit în afara lui, aparținând mai
degrabă unei năluci, nu sinelui său profund. E un spațiu dincolo
de el („la place est où je suis dehors”, după Jean-Luc Nancy),
aproape omogen, peste care s-a așternut – deasă, opacă –
zăpada. Nu e un temps vécu.

Ne-ar plăcea să spunem că replica pe care i-o dă profesorul
Milian, înspăimântat de sărăcia colegului („Poate că nici nu
exiști!”), întărită de îndemnul la cunoașterea de sine prin
destăinuire, prin comunicarea autentică cu celălalt și cu universul
interior („a povesti înseamnă, deopotrivă, a te povesti și
povestindu-te te afli pe tine însuți”), sintetizează tocmai mesajul
romanului bădescian, însă pe parcurs vom întâlni și alte nuclee, la
fel de relevante.

Pentru a-i înlesni pelerinajul spre lăuntrul său, acolo unde
timpul e fără-de-capăt, bătrânul îi propune să lectureze toate
cărțile ce le adunase în odaia lui. O singură mare carte, de fapt.

Dialogul acesta și-l amintește Serafim, cu o stranie precizie,
stând aplecat deasupra cufărului cu tomuri vechi. E semn că sosise
vremea. El dezleagă acum și rostul telegramei („o bucată de
hârtie”!): să scoată din neuitare, să facă să existe acele bucoavne.
Iar odată cu ele, Serafim să-și (re)găsească sinele din străfunduri.

Un fir plăpând de lumină, ațintind o carte anume – o copie a
unui manuscris arab –, confirmă/binecuvântează noua condiție a
personajului. Pe pagina de gardă, el descoperă câteva cuvinte
însemnate de fostul său prieten, pe cât de grave, pe atât de
ispititoare: „Proviziile s-au terminat, burduful cu apă-a secat,
drumul pare fără sfârșit și Călăuza s-a rătăcit. Cum vei mai ști
încotro ai plecat, dacă mergi cu pas sigur sau clătinat?”.

E un moment definitoriu în destinul actorial: personajul, ființă-
de-hârtie până acum, începe să se metamorfozeze în persoană.
Dacă înainte jucase un rol ce-i dădea doar iluzia vieții, de-acum i
se oferă ocazia să-și construiască el însuși individualitatea, să se
creeze liber, din bruioanele memoriei, cumulate cu lectura cărților,

Sub privirea timpului f[r[-de-cap[t
deliA munteAn
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cu ascultarea/înțelegerea poveștilor celorlalți și a tot ce-l
înconjoară. Căci„în fiece lucru se află o lume”.

E debutul unei etape în care protagonistul se transformă în
straturile de adâncime. Devenind autor al propriei vieți, este el
însuși în viață. Câștigă astfel și atașamentul nostru, dorința de a-l
însoți în demersul/călătoria lui. Și, de ce nu?, de a lua aminte...

Tot acum i se reactivează și simțurile: pipăind cu degetele
coperta de piele a manuscrisului copiat de calif, memoria trupului
– bulversată și de fuioarele de zăpadă ce „jucau în fața ferestrei”
(s.n. DM) – scoate din ascundere trăiri din alte vremi, urme ale
unei iubiri neîmplinite. Serafim se lasă apoi învăluit de uguitul
Elinei și readus în prezent de„fierbințeala” ei de„animal tânăr”.

Aceeași zăpadă trimite din nou semne: „Cerul se deșerta cu
încăpățânare”, parcă împotrivindu-se evadării din Siniștea și
obligându-l pe Serafim să accepte propunerea fetei de a înnopta
la ea acasă. Dacă înainte evitase încercările ei de a-l face să-și
amintească, acum o privește cu adevărat, îi recunoaște ochii „cu
ape schimbătoare”, gânguritul, „animalitatea obraznică a pul-
pelor”. Timpurile și trupurile se învălmășesc, totul pare să se fi
întâmplat la fel altădată. Poate – îi trece lui Serafim prin minte –
poate că„acum și cândva sunt una și aceeași clipă”...„Sporovăiala”
unui ceas vechi de ceferist îi aduce alte ecouri, intensificându-i
senzația că temeiul a ceea ce trăiește în prezent vine de undeva
din trecut. Faldurile memoriei scot apoi la suprafață incidentul
tragic din care o salvase pe Elina și care îl determinase să se mute
în locuința profesorului Milian.

... Și viscolul se repede iar asupra zidurilor, prelungind dialogul
celor doi cu vremile și cu ei înșiși. Dând viață unor replici din
trecut, permițând – abia acum – dezlegarea gândurilor însăilate
cândva de bătrân.

*

„...ceea ce n-a fost are să fie și ce este a fost dintotdeauna!”
„Lumea asta e făcută din vorbe!”
„O noapte sau o mie de nopți în care viața trebuia cumpărată

cu vorbe ori, mai degrabă, cu alte vieți, tot atât de reale și tot atât
de iluzorii ca și viața lui […]. Fiindcă și viața lui ar fi fost […] tot o
răscumpărare a cuvintelor.”

„...vârsta și timpul sunt doar o problemă de memorie.”

*

Spre dimineață, Serafim pare din nou hotărât să părăsească
Siniștea. Elina îl învață, cu același gest al ridicării din umeri, pe
unde ar trebui să treacă trenul (e reluată acum fraza din incipitul
romanului sau... poate incipitul o reprodusese pe aceasta), dar știe
că nu are cum să plece. Fiindcă„toate au vremea lor”.

Următoarele două treimi ale cărții se derulează în vis. Eroul
reușește să prindă trenul și intră în singurul compartiment din care
se auzeau voci, al cărui„bec sleit”răspândea o lumină„muribundă”.
Aici se discută despre relația particulară a omului cu tempo-
ralitatea și despre neputința acestuia de a se împotrivi finitudinii
(profesorul Maxențiu:„Știi că nu mai ai timp, că zilele acelea, care
fug, se chircesc, cad în ele însele, sunt tot mai puține și nu poți să
faci nimic”–). Este o dimensiune a existenței regăsibilă frecvent și
în lirica autorului clujean („Unde duce drumul / acum? / Doar
nesfârșirea / la capătul orizontului, / doar țărână / în gura ta, / doar
umbra care bâjbâind / te-nsoțește, / iarba care-ți crește în carne /
deja”), semn că i se acordă o atenție aparte.

În romanul de față, vocile auctoriale, prin modalitățile proprii
de acomodare pe care le exersează, reușesc, măcar pentru o

vreme, să se împace cu timpul și cu ele însele. Dacă Serafim Onu
e stimulat în căutările sale de cărțile din pântecul sipetului și de
dragostea Elinei, Maxențiu se lasă călăuzit de pasiunea pentru
ceasuri. Descinderea lui, întâmplătoare, într-o anostă prăvălie
săsească din Sibiu (una dintre secvențele antologice ale cărții) îi va
schimba destinul pentru totdeauna. Ascultând fascinat „sporo-
văiala” ceasornicelor, el descoperă aici însăși „inima timpului” și
mai ales faptul că obiectele, chiar și cele nebăgate în seamă, au
povestea lor, au viață proprie și un timp numai al lor. El realizează
că lipsa de rânduială a acelei lumi de obiecte ascunde o con-
cordie, o muzicalitate ce scapă privirii obișnuite, cotidiene, tot așa
cum ignorăm, în acest veac al singurătății, respirațiile individuale
din magma umană.

Sunt pagini care ne fac să ne simțim stingheriți de lipsa
noastră de curaj în a vedea și asculta, în singularitatea lor, oamenii
și obiectele din preajmă, de a le percepe drept prezențe reale. De
a le privi nu cu indiferență, ci cu emoția și uimirea dintâi, de a le
cunoaște pulsațiile interioare, coregrafia proprie. De a le da viață.
De a le chema la viață. Paginile acestea, precum multe altele din
roman, ne propun, cu eleganță și har, un mod de a locui lumea și
pe noi înșine. O manieră de a ne prelungi timpul dat, de a-i conferi
culoare, substanță, bucurie.

Cu toate inserțiile magic-fantastice, cartea lui Horia Bădescu,
după cum observăm, nu ne mântuie de real prin evaziunea pe un
tărâm compensatoriu. E mai degrabă un éclairage. Ne îndeamnă
să devenim mai conștienți de bogăția realității în care funcționăm.
Ne îmbie să o trăim. Să o respirăm.

Așa cum au observat exegeții care s-au aplecat asupra acestei
scrieri (Irina Petraș, Valeriu Stancu, Ana-Maria Tupan, Ioan Adam,
Lucian Gruia ș.a.), fantasticul bădescian glisează către estetic,
accentul fiind pus nu atât pe caracterul inedit-inițiatic al fiecărei
povești. Colonelul Zagura, după ce scapă din lagărul de la Poarta
Albă, e salvat de Ulina, o lipoveancă ce îl hrănește la sân, sacri-
ficându-se pe sine; Salomia, eroina din povestea Olimpiei, o fată
pe care „n-o vedea nimeni” – „Te uitai la ea și nu ți-o aminteai” –,
pe lângă care oamenii treceau„ca pe lângă o răspântie goală”, își
vede chipul cel adevărat într-o fântână și se sinucide; Calistru își
pictează tabloul propriei singurătăți, intitulându-l Spaima, și
înfioară vizitatorii expoziției], cât pe nevoia ființei de a se exprima
pe sine prin actul povestirii, de a-și sonda străfundurile, de a-și
înțelege și accepta luminile și umbrele.

Indiferent de condiția proprie, fiecare personaj – ne referim
îndeosebi la călătorii din trenul de noapte – caută să se salveze
(așa cum mărturisea autorul într-un interviu acordat în 2018
Rodicăi Lăzărescu) rostogolind cuvinte în calea neantului, dându-
și sieși viață și împărtășindu-și povestea celorlalți. Împrumutând
viață, primenindu-se implicit din încrucișarea poveștilor altora.
Sau tăcând împreună. Fiindcă tăcerea poate fi mai grăitoare și mai
plină de miez decât vorbele. Instituind uneori luarea unei distanțe
vizavi de preajmă, permițând alteori pătrunderea sacrului, ea
devine intens productivă, generează întrebări, se transformă în
câștig așadar... E vidul adesea amenințător, angoasant, dar care
poate scoate în evidență ceea ce de fapt rezistă.

Întâlnirea – prin actul lecturii – cu propunerea de existență a
lui Horia Bădescu așază cititorul, deopotrivă, înaintea unei me-
ditații privind scrisul. În viziunea autorului, experiența creatoare,
ca lucrare conștientă asupra sinelui, înlesnește calea către Ființă.

Creând, Horia Bădescu se citește și se scrie pe sine, în
singularitatea lui. Își este propriul creator.

Sub privirea lui, timpul devine astfel fără-de-capăt.
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Iubire fără frontiere
Grație ceramicii

Ai străbătut Europa și Asia
Timp de mii de ani

Intersecția timpului și spațiului
Argila Cucuteni și Yangshao

Apă și lut frământate
Tu mă ai pe mine, eu te am pe tine

Molii în foc
În focul roșu al iubirii

Totul e legendă
Legenda prieteniei chino-române

Viață și uniune cerească.

Această poveste are un efect similar întâlnit în lucrările chi-
neze clasice, în stilul yuanqu, o îmbinare a scenelor de circ și
cântec.

De exemplu, Guan Daosheng din dinastia Yuan (1262-1319)
a compus poemul „Cuvintele mele“:

„Tu eu, eu tu,
Iubire multă

Sentimente puternice
Fierbinți ca focul.
Iau o mână de lut

Te modelez pe tine
Mă modelez pe mine.

Apoi ne zdrobesc
Pe-amândoi și

Amestec totul cu apă.
Te modelez din nou pe tine

Și mă modelez pe mine.
Lutul meu te are pe tine

Lutul tău mă are pe mine.
Trăiesc cu tine sub un acoperiș

Mă-ngrop în același sicriu cu tine.”
În limba vulgară înseamnă: Mă ai în inima ta, te am în inima

mea. Și așa mai departe. Aceasta înseamnă că viețile oamenilor
nu pot fi niciodată separate - împreună în viață și în moarte.

Prezentarea piesei „Ceramică și iubire”
Constantin Lupeanu este un cărturar elegant priceput nu

numai în istoria și cultura românească, ci și un sinolog familiarizat
cu limba și cultura chineză. A tradus și publicat în Europa lucrări
clasice precum Cartea Cântecelor, Cartea Schimbărilor, trei duzini
de cărți.

El a lucrat în China ca diplomat peste 20 de ani. Regia
aparține Doamnei Lv Shaofeng, delegat al Congresului Național
al Poporului la nivel provincial Fujian și municipal Xiamen,
absolventă a Conservatorul de Muzică din China Trupa de teatru.

Echipa de teatru a fost înființată în anul 2021, iar actorii sunt
toți actori de teatru amatori și iubitori de artă. De la înființare,
actorii și-au folosit timpul liber pentru a repeta de sute de ori. În
octombrie 2021, au fost invitați la Festivalul de Teatru din
Wuzhen. Între spectacole, au fost intervievați de presa centrală
de multe ori.

Se cuvine menționat faptul că, pentru a permite publicului
să aprecieze mai bine civilizația antică splendidă, cultura
Yangshao din China, moștenirea culturală imaterială mondială
Nanyin, ceramica pictată Cultura Cucuteni din România, scrierea
cuneiformă din Asia de Vest și alte culturi clasice mondiale,
această echipă de teatru are o bogată experiență internațională.

Sun Yunwen, profesor de literatură la Conservatorul de
Muzică din China și scenarist de operă, a prezentat sugestii
specifice pentru adptarea structurii scenariului;

Profesorul Li Xinwei, un arheolog de la Academia Chineză de
Științe Sociale, nu numai că a citit cu atenție piesa, dar a oferit și
asistență echipajului, la Mianchi, pentru a intra în atmosfera
străveche;

Coregrafia este concepută de un chinez repatriat din
Singapore, arhitectul și pictorul de acuarelă Huang Feilan;

Zeng Jianxiong, un absolvent al Conservatorului de Muzică
din China și compozitor celebru, este responsabil pentru muzică;

Wang Yiqiong, cu studii la Academia Centrală de Arte
Frumoase, a creat costumele;

Feng Wei, un absolvent al Conservatorului de Muzică din
China și un interpret la flaut, care a participat la spectacolul lui
Zhang Yimou „The Big Red Lanterns Hanging High”, a fost
responsabil de spectacol;

Cai Qing
o perspectivă despre piesa de teatru „iubire fără frontiere” de conStAntin luPeAnu

Povestea în sine este foarte interesantă. Desigur, întreaga carte „Toți oamenii sunt frați” este și mai interesantă.
Piesa cuprinde povești duble, călătorii istorice, legende amoroase, prietenii profunde,căsătorii culturale și gelozie.
Conținutul are o relație triunghiulară, o competiție de formă, precum și fundalul de schimb cultural și unele

descoperiri arheologice, cum ar fi modele de ceramică, forme, stiluri etc., precum și simboluri yin și yang. Este menționată
tehnica„cuptor cu reverberație” și altele, astfel încât piesa include destule teme.

De reținut replicile: Li Shan: „Trupul tău este ca salcia primăvara, Diurpa”. Diurpa: „Tu ești muntele din depărtare,
puternic, de neclintit. Stâncă”Li Shan:„Brațele tale mă mângâie ca zefirul, iar degetele îți sunt ghicei abia iviți din zăpadă”...

Aceste metafore sunt foarte autentice și vii. Demne de un adevărat un sinolog. Referirile la „Cartea Schimbărilor”,
despre elementele yin și yang sunt profunde. Puțini chinezi înțeleg această scriere clasică, pentru a nu mai vorbi de
dificultatea de a o introduce într-o altă cultură. Totul este uimitor.

După ce am citit piesa, am notat câteva gânduri:
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Lin Naizhen, dansator de la Xiamen Little Egret Folk Dance
Troupe, a servit ca instructor de dans. Piesa„Iubire fără frontiere”
de Constantin Lupeanu a fost pusă în scenă în orașul Xiamen sub
titlul „Ceramică și iubire” și pentru aceasta multe persoane s-au
dedicat ei și au susținut-o pe deplin.

Wang Yiqiong,
un celebru artist contemporan chinez
În calitate de designer de costume și consultant al piesei.

Originar din Danyang, Jiangsu. Bun la tipărituri și pictură în ulei.
A absolvit Departamentul de Imprimerie al Academiei Centrale
de Arte Frumoase în 1990 și a servit ca stagiar la Institutul de
Imprimerii din provincia Jiangsu în 1994. Este un artist național
de primă clasă, cu normă întreagă al Muzeului de Artă Provincial
din Jiangsu, și un pictor al Academiei de Imprimerie din Jiangsu.
Lucrările sale„De la sud la nord”și„Reflecția munților îndepărtați”
au câștigat medaliile de argint și de bronz ale celei de-a XIII-a și,
respectiv, al XIV-lea Expoziție Națională. A creat instalația de text
„Wei Wei Xin Shen” și„Ten Mo”. Se pricepe la tipărituri, pictură cu
cerneală și caligrafie, iar lucrările sale sunt colecționate de multe
instituții de artă și persoane fizice. Lucrările reprezentative includ
„Chinese Lover”, „Quiet Garden”, „Using Venice”, „After-noon
Peach Blossom” și așa mai departe.

Zeng Jianxiong - celebru compozitor chinez
A compus muzica piesei. Originar din provincia Hunan, a

absolvit Departamentul de Compoziție Teoretică a Conserva-
torului de Muzică din China și a studiat cu profesorul Luo
Zhongrong, „Părintele muzicii moderne chineze”. Mai târziu, a
lucrat pentru China Record Corporation și a creat numeroase
lucrări premiate. De-a lungul anilor, a creat multe emisiuni TV la
scară largă, cum ar fi „Jingwumen”, „Broken Palm Shunniang”,
„Burning Epang Palace”,„You Long and Frightening the Phoenix”,
„Huai’an Case”, „Going Home”, „Red Print” și așa mai departe.
Melodia și muzica pentru seriale au fost lăudate unanim. Multe
piese cunoscute precum „Lovesickness”, „For Whom My Heart
Moves”, „Meeting You Is My Fate” și alte piese sunt scrise de el.
Printre acestea, „Lovesickness” a fost evaluată drept „Top Ten
Popular Golden Songs” în 1998 și a obținut un succes de 26 de
săptămâni consecutive de a depăși topul Sichuan Minjiang
Music Channel Chart (prima listă votată pe plan intern de către
public).

Feng Wei
un celebru interpret de muzică populară chinezească
În calitate de interpret muzical în piesă. Un celebru interpret

chinezesc de flaut, în prezent este directorul de predare și
cercetare al Departamentului de Muzică Populară a Colegiului
de Artă Profesională Fujian, președintele Societății Fujian Dixiao
și originar din Hunan.

Lin naizhen - Dansator
A oferit îndrumare mișcare scenică și coregrafie de dans

pentru piesă. Originară din Putian, Fujian, și șefa renumitei trupe
de dans Xiamen Little Egret. A absolvit Academia Chineză de
Operă și a câștigat multe premii. Fiind unul dintre cei mai
timpurii membri ai Centrului de Artă pentru Dansul Popular al
Egretei Mici din orașul Xiamen, Lin Naizhen încă deține starea
de spirit originală despre cariera de dans. Ca dansatoare de
primă linie, ea îndrumă oamenii să găsească sursa fericirii; ca

mesager cultural, ea răspândește cultura chineză în întreaga
lume; ca părinte, ea conduce„Egreta mică”pentru a inova creația
literară și artistică și vine cu poezii de dans „Dragoste în casă” și
„Anotimpuri”, „Stilul patru mări” și alte lucrări emblematice,
printre care„Dragostea lui Shen Shen în casă”a câștigat„Premiul
pentru excelență” și „Premiul pentru regie” - Premiul Wenhua și
„Premiul de performanță excelentă” al Festivalului Zece Arte.

Li Jun - Dirijor de cor
Ea a oferit ghidaj vocal altruist și antrenament pentru cor

pentru piesă. Originară din Zhangzhou, Fujian, profesor al Școlii
de Artă Xiamen, vicepreședinte și secretar general al Asociației
Corale Xiamen, absolventă al Conservatorului de Muzică din
China, este dirijor de cor care a câștigat multe premii interna-
ționale de aur. Ea l-a asistat pe Zheng Xiaoying la repetiția„Echo
of Tulou”și„La Traviata”,„Yue Fei”,„Wisteria”și alte repertorii clasice
și a condus corul„An Qi Caprice”la Marele Teatru Național în 2021.

Mulțumiri speciale celor care au oferit îndrumări dezinteresate:

Sun Yunwen
Profesor de literatură la Conservatorul de Muzică din China,

Master Supervisor, predând cursuri postuniversitare de „Litera-
tura muzicală”, „Cercetare în operă”, „Introducere în poezie și
opere dramatice”. A compus muzica de cameră „Su Xiaoxiao” și
opera mare„Qin Huang Wins Politics” , musicalul„Black Star”, etc.

Li Xinwei
Absolvent al Universității din Peking, doctorat în arheologie,

cercetător al Institutului de Arheologie, Academia Chineză de
Științe Sociale, Master Supervisor al Departamentului de
Arheologie, Director al Biroului de Cercetare Arheologică Străină,
Secretar General al Comitetului Profesional Neolitic al Societății
Chineze de Arheologie, Național Proiectul major al Fondului de
Științe Sociale „Henan Ling” El este expertul șef al „Cercetării
cuprinzătoare pe situl Baoxipo” și expertul șef al proiectului
major al„Proiectului de inovare”al Academiei Chineze de Științe
Sociale, „Excavarea orașului Maya”. - Site Copan de stat și
cercetare cuprinzătoare asupra civilizațiilor din America Cen-
trală”. Direcția cercetării este dezvoltarea complexă a societății
în epoca preistorică a Chinei, formarea statelor timpurii și
originea civilizației chineze. În 2012, a fost profesor vizitator la
Universitatea din California, Los Angeles; în 2007-2008, la
Universitatea Harvard. După organizarea de către Domnul
Lupeanu Constantin a expoziției ”Cultura Cucuteni, cultura
Yangshao, întâmplare sau destin comun?”, a vizitat de două ori
România, Cucuteni, a doua oară cu o echipă de arheologi
chinezi, făcând excavații pe fonduri proprii.

NOTE:
Nanyin: Nanyin, cunoscut și sub denumirea de „Xianguan” și

„Quanzhou Nanyin”, este o muzică tradițională din regiunea Fujian
de sud a provinciei Fujian. La 30 septembrie 2009, la Conferința
Organizației Interguvernamentale UNESCO, Nanyin a fost inclus
oficial în lista reprezentativă a patrimoniul cultural imaterial al
omenirii. Unul dintre patrimoniul cultural imaterial al lumii. Nanyin
este cunoscut ca „fosila vie din istoria muzicii chinezești”. Are
originea în Quanzhou, Fujian și este cântat în limba Hokkien. Este o
muzică Han antică cu o istorie lungă în China.
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Stele reci

Frunzele de palmier
de pe marginea drumului
îmi ating mâna
acele amintiri sunt departe în urmă,
nu pot să-mi amintesc nimic
apoi îmi amintesc blând de
poeme despre o copilărie
după cuvintele tale
îndepărtata lipsă a grijilor

cerul adânc sclipește
aprins de mii de stele
pământul profund sclipește
prin mii de frunze de palmier
stelele despică deodată cerul
ca un poem
vrei să-ți amintești blând și nu mai poți
să-ți aduci aminte nimic
cine să-și amintească stelele toate?
Strălucind pe cerul imens

frunzele de palmier îmi ating mâna
din întâmpalare
frunzele de palmier sunt ca niște mâini reci
stelele s-ar stinge
așa cum poeții s-ar întoarce
așa cum m-aș întoarce și eu
în cântecul pe care l-ai cânta mâine
în mijlocul vieții adevărate
strălucești și tu ca o stea
ca mâinile tale
alinându-mi inima rănită
poeme nevinovate
cum ai putea să ți-le amintești
când mâine le-ai uita iarăși

când mâine depărtarea liniștii
mă va lăsa plin de putere
când mâine
mâini blânde ca funzele de palmier
frunze de plamier vor clipi

ca selele albastre
amintind poemele acelui timp
poeme ale unei lungi suferințe

poate păsările ar zbura înapoi
ar ciripi pe alee
poate și o mulțime de lucruri posibile
pe care le credeam
drumul se va acoperi cu mii
de frunze ale palmierilor
strălucind în noapte precum
mii de stele reci

inscripție pe un pachet de țigări

pachete de țigări pe o masă
asemeni unor cicade moarte
care au ars la sfârșitul anotimpului ce-a tre-
cut
am găsit ceva nedeslușit
poate tristețea însingurată
nopțile albe străbăteau părul albastru
adânc uitat
întâmplare și eșec după
o viață întreagă de munci grele

o stivă de pachete de țigări
unele peste altele
precum cărămizile cu care
se clădesc casele
am încercat să-mi refac ordinea gândurilor
în jurul scrumierei
câteva țigări ard neterminate
zileel sunt ușoare și aerisite

de ce totdeauna
când atingi liniștea
răsună deodată sunetul unor convoaie
pe alee
plouă în depărtare
roua cade pe străzi
trebuie să-mi amintesc de o fată

multe alte lucruri
le ridic și le las să cadă apoi
uneori mă simt asemenea unui
pachet de țigări
gol
dorindu-mi să fiu mototolit
și aruncat deoparte

Bilele copiilor

nu se știe unde s-au născut
orfanii neîmpliniți
oameni care merg în mâini
oameni care vorbesc cu ochii
oameni care aud cu tălpile
rătăcind ziua rătăcind în noapte
rătăcind ca norii rătăcind ca vântul
pierzându-se în dimineți și
apărând deodată după-amiaza
îngropându-se în ierni și uscându-se vara
de unde vin copiii aceștia?

colorate strălucitoare bile
asemenea Pământului
sunt toate ale voastre, copii
ascunse în piepturile voastre
păstrate în buzunarele voastre
rostogolite în cele patru
anotimpuri ale copilăriei

bile rostogolite
picioare stând plictisite
bile rostogolite
ce ochi pot să vadă
bile rostogolite
mâinile nu le pot prinde
rostogolirea inutilă pe iarba albastră

pământ singuratic pământ crăpat
pământ orb și neputincios
câți copii nu pot merge
pe picioarele lor?

Hoang Vu Thuat s-a născut la 10 ianuarie 1945 în localitatea
Thach Xa Ha, comuna Hong Thuy, din districtul Le Thuy, Quang Binh,
Vietnam. Este membru al Asociației Scriitorilor din Vietnam. A pu-
blicat 16 volume de poezie și unul de critică literară. A partiocipat la
numeroase schimburi culturale în străinătate: China, SUA, Rusia,
Japonia și în țări europene. Este laureat a zece premii literare

Prezentare și traducere din limba engleză:
AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA

Hoang Vu Thuat
(Vietnam)
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Spaime*

Oameni suntem și frica antiumană e sentiment firesc, omenesc.
Mai întâi, enumerând temerile de accidente terestre, navale,

cosmice, subpământene, subacvatice, de automobil, trăsură (ba
chiar și de tastatură!), tren, bicicletă, telefon mobil, sanie trasă de
reni, inundație, ieșire din minte... – pe scurt, spaimele țin de un
număr infinit, însă cel mai de neevitat accident, contra căruia nu
există precauții, scut, e dacă peste tine ar da un meteorit...

În fine, nu râde, ci, cum zicea Bacovia: citește spăimântă-te
’nainte.

Litere sărutate sau: nu trageți!

De cât a tot fost sărutată, en face, litera O este plată. Săruturi
pline, cum s-ar spune, în comparație cu săruturile în profil, în urma
cărora nu ies litere latine, ci ieroglife depline de la Yangtze sau de
la Nil.

Litera O (atât de plată și de sărutată, atât de simetrică în
rotunjime), unită cu litera M (în structură perfect colțuroasă) par a
nu putea fi puse cu fața la zid. În orice caz, nu se va ști când li se
întâmplă asta. Ceea ce nu înseamnă că plutonul de execuție nu
poate trage în unitele litere O șiM. Ca într-un OM… (O, O și M,
literele cele mai sărutate. Ca și dragul OM!)

Alte litere sărutate, care, din diverse motive de simetrie, nu se
poate ști când sunt puse cu fața la zid, ar fi: W, T, Y, U, I, A, H, X, V…

Iar literele care se știe când sunt puse cu fața la zid sunt: Q, E, R,
P, a-mic, S, D, F, G, h-mic, J, K, L, Y, C, B, N a-mic, h, t, y-mezinul…
Litere sărutate și ele.

Nu trageți în alfabet!

Bob cu bob, strop cu strop
Coacăză cu coacăză, afină cu afină, coarnă cu coarnă, până la

urmă culegătorii umplu coșuri, umplu găleți, unii scoțându-le de
vânzare – îți spui, gândindu-te că poate ar fi cazul să încerci (unii ar
zice: experimentezi) bob cu bob, strop cu strop, să umpli-ochi o
găleată cu rouă. Nu se poate ca roua într-o cantitate mai mare să nu
ajute la ceva anume.

Chiar dacă nimeni nu ar cumpăra rouă.

născuți poeți, mari sau mici

Mori și tu, bătrâne, și taci, și nu te văita în zadar!
Doar a murit și Patroclu și ce ești tu față de dânsul?

Homer, Iliada, XXI, 106-107

Când fusese declarat cel mai mare poet în viață, după care nu
a urmat nicio dezmințire, fie măcar așa, de ochii lumii sau de
urechea lui Dumnezeu, Cel de Sus făcuse o rectificare necesară,
trimițându-l pe acel trufaș în neființă, astfel că acolo nu putea fi
considerat cel mai mare poet în moarte, fie și din fantasticul motiv
că, pe undeva prin preajmă, s-ar fi aflat Homer, despre care se
spune cu jumătate de gură, sau chiar cu jumătate de istorie literară
se spune că, de fapt, nici nu ar fi existat, prin urmare paradoxul fiind

că poți fi mare – fără să fi fost mic, adică prunc, adică – deloc fiind.
Ești.

Prin preajmă ar fi fost și Hesiod, poetul de la sapă, care m-a făcut
să mă gândesc că cei mai mulți dintre ai mei au fost dintre țărani,
deci și eu dintre ei. Și era motiv să mă întreb: în cazul că ajungi poet,
înseamnă să fii fruct ce nu a căzut departe de pom, sau departe
totuși? Pe aici, unde creierul bardului pastoral, mioritic, gândește
auriu, exact ca o mămăligă ce aburește, iar pe la noi versurile
poetului patriot emană căldură, lumină și alte componente ale
serviciilor comunale.

Dar să revenim la alți eterni, și ei prin preajma lui Homer.
Bineînțeles Safo, care poate că îi venea un fel de strănepoată lui
Homer și care mă făcu să constat că există poete care, ca femei,
sunt departe de a fi frumoase, însă foarte atrăgătoare. Ca femei, nu
ca poete. Pe când Safo avea și unul și celălalt gen de magnetism. Iar
eu, de-ar fi să o întâlnesc pe Safo, aș întreba-o:

– Magistro, nu știi cumva ce e cu duduile astea?! Toate așteptă
prinț pe cal alb și doar foarte puține – un poet pe Pegas pana-
corbului.

(Poete, ferește-ți Pegasul de picătura de nicotină, lasă-te de
fumat!)

Undeva nu departe de Safo o fi Ovidiu de la Pontul Euxin,
exilatul poet latin cu amar vers de pelin. Poate că și prin contribuția
lui a fost ca românul să se nască poet.

Alții însă spun că nu ar fi așa, românul nenăscându-se poet, ci
doar murind ca atare. Uneori – chiar ca poet genial... Sau poate
adevărul ar fi că românul se naște poet și moare prozator. Uneori.
Alteori, critic literar. Da, aceasta pare mai democratică în pluralitatea
de opțiuni și mai aproape de adevăr. Luând în calcul și varianta că, nu
o singură dată, poetul foarte bun e cel trecut prin necruțătoarea
proză a vieții, iar prozatorul – prin blânda încurajare a poeziei. Pe
dinafară, pe de lături rămânând, bineînțeles, criticul. Literar sau lateral.

Ceva esențial – buzunarele și agenda

Țin minte ziua în care pornisem să mă cuibăresc în oraș (speram
că va fi posibil, având în buzunar avizul că am fost admis la
facultate; deci țin mine – era o zi ploioasă și eu mi-am zis că ploaia,
precum spune proverbul, e a noroc, a belșug.

Într-o mână aveam geamandanul nu prea mare, cealaltă mână
– în unul din buzunarele trenciului. Apropo de buzunare – multe.
Însă doar în cel din interiorul sacoului aveam ceva – avizul de la
facultate, iar în altul – cam 3 bancnote de valoare – cum să vă spun?
– ușor eufemistic: de valoare... medie.

Celelalte buzunare – libere (ca să nu le zic goale). Și aveam cam
multișoare: 3 la pantaloni (inclusiv cel din spate), 2 la cămașă, unul
peste inimă, celălalt peste plămânul drept; apoi – încă 2 buzunare
ale sacoului (celelalte 2 le-am amintit deja); adică și buzunărașul de
lângă rever. 4 ale trenciului (2 de interior).

Astfel că astăzi îmi zic că atâtea buzunare erau libere (ca să nu
le zic goale), pentru ca în ele să încapă cât mai multe speranțe și
viitor. Inclusiv viitorul care, iată, clipă de clipă, imediat, se transformă
în prezentul, în care mi-am dat seama de cele spuse aici, de cele pe
care le tastez (și le... testez) chiar acum, clipă de clipă, când se fac
prezent și tot atât de imediat – se fac trecut cu multe de toate (Ehei,
urmași de zei!, câte pot încăpea într-un trecut!), inclusiv ziua

Leo Butnaru
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ploioasă (a roadă, a bine) din el, în care pornește spre oraș
adolescentul cu vreo duzină de buzunare, doldora de speranță și
timp ce avea să vină.

Și chiar au venit, dar, mai mult sau mai puțin, s-au cam cheltuit...
Dar, să vezi, cât pe ce să uit! În unul din buzunare avem un

carnețel. Cu versuri. Și câteva numere de telefon necesare: de la
cârmuirea colhozului din Negurenii mei de baștină și de la poșta
din sat – în caz că ar trebui să le transmit oarece veste sau
rugăminte părinților, bunicii. Apoi telefonul unei mătuși (nu mai țin
minte, pe linie maternă sau paternă), precum și numărul de telefon
de la secretariatul facultății, unde în august depusesem actele
pentru examenele de admitere. Informații necesare și în conti-
nuare, pe care aveam să le trec în prima mea agendă de telefoane.
A unui adolescent sătean ce se orășeniza, fiind eminamente omul
răscrucilor. Acum, peste cincizeci de ani. Agendă de telefoane cam
(asta-i, Doamne!) trei sferturi deja post-mortem...

o ușă, o fereastră

Nimeni nu a confirmat că chiar așa ar fi, însă e de presupus că,
în fatalul pre-letalul moment, când omul se dedublează definitiv,
trupul afundându-i-se în jos (legea gravitației), iar sufletul urcân-
du-i-se la ceruri, atunci, la definitivele răscruci omului i se pare că,
în viața cât îi fuses dată, i-au fost, totuși, date mai puțin cu o ușă, cu
o fereastră, care ca și cum i-ar fi aparținut de drept, dar, nu se știe
din ce motive, i-au fost sustrase...

Eu unul ce aș putea spune, ca anticipare, la acea de-a dreptul
neplăcută situație cu ușa și cu fereastra (în) minus? – Doar că orișice
cosmică pulsație, orișice sunet în lume, fiecare respirație a cerurilor
totdeauna le-am perceput ca delicate, prevenitoare bătăi în
fereastra, în ușa mea și niciodată nu am fost dezamăgit, când am
deschis ușa, fereastra, astfel că de la sine înțeles aș suferi mult, când
va fi să-mi zic că, de fapt și pe drept, era cazul să mi se mai o ușă și
o fereastră.

Raft de bibliotecă

Tot mai prăfuit izvorul înțelepciunii: cartea. Dar, în continuare,
nesecat și, ca totdeauna, – adânc. Aceasta însemnând că toate
cărțile cu un conținut adânc sunt cărți cu un conținut înalt. Din
atare considerent o carte citită nu e ca un acumulator descărcat,
ca un secret ce și-a pierdut forța.

Dintr-o carte citită, din mai multe cărți citite înveți multe.
Inclusiv să te dezveți de multe. Cărțile te fac să ajungi a înțelege că
lectura lor nu doar te instruiește, implicit, să vorbești frumos, ci,
eventual, te învață să înveți să mai și taci. Pentru că apar destule
cazuri, în care e nevoie de așa ceva.

Cititul cărților te ajută să potolești fiara din tine. Iar de ții chiar
să o ucizi, înainte de asta vezi și tu, interesează-te, dacă fiara din om
e sau nu e introdusă în Cartea Roșie.

Se știe, cartea verde e un bestseller sadea! E bestseller și Cartea
roșie, însă ce trist bestseller... Pe raft, alături de ea, ca o condică de
reclamații – cartea destinului uman. Aceste două așezate, în troiță,
alături de Biblie – Cartea cărților, adică a decepțiilor.

Iar raftul continuă cu tomuri mai mari, mai mici, că niște cărți
născute din alte cărți. Deoarece cam așa e: biblioteca are și ceva de
maternitate... Și din paternitate, bineînțeles.

___________________________________
* Textele din volumul„Surâs complice ideii”

(Între narațiune, yes-eu și poem sau absolut viceversa),
în curs de apariție la editura Limes.

COADA ȘARPELUI SPRE APUS

Un măr îmbrăcat în viță-de-vie,
știri despre prăbușirea unei țări conturate
de mult între munții și văile pământului.

Simfonie te sfâșie, durerea țâșnește sânge în
ochii deschiși pe câmpuri bătătorite de căldură.

Nu mi-e frică, chiar dacă îmi repeți
de cel ce în umbră îmi scrie întâlnirea.

Voi privi înainte, un amurg nu înseamnă moarte,
el poate fi ușor confundat cu un răsărit.

Copilul mă privește și n-am ce să-i dăruiesc,
nu știu unde am rămas, unde este el
pe lungimea asta cu ochii scoși
și trupul biciuit de secunde
ca un șarpe văzut, lovit, doar coada se zbate,
se opune, chiar dincolo de apusul luminii.

CĂRUȚA CU PÂINE

Pustie mi-e gura fără apa și hrana din înțelepciunea
ta, apropiindu-te de holdele roșii, pe unde
trecea de trei ori pe zi, căruța trasă de un măgar,
căruța plină cu pâine…

Adormea visul meu de copil cu frigul
ce strangula jumătate de cameră
când tata venea cu pâinea ascunsă
ca un mic soare în norii dorinței,
în șuba groasă țesută de îngeri, cu miros de fulgi de zăpadă.
Căldura pâinii și căldura trupului în potopul iernii
ce ne ascundea prezența,
era drumul zărit printre gene întredeschise
de moartea ce ne invita la un vals,
când eu copil și tata cu pâinea caldă
nu voiam decât iarba cosită
adusă din vârful haldei pe unde se aruncă vagoneții
în hăul vârstei mele legate la ochi
pipăind aerul, urmărind căruța trasă de un măgar,
căruța plină cu pâine.

Mihai
Păcuraru
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PISICA ȘI MUȘCATA
DIN FEREASTRĂ

Mi-am amintit de scrisorile pe care le-am primit,
dar și de scrisorile pe care nu le-am primit,
și de scrisorile pe care aș fi vrut să le expediez
într-o adâncă frământare și coacere, cum pui
toate textele și cărțile zburdă ca păsările
mării, repezindu-se spre adânc după pești.

Las, cum tu nu vrei să privești fereastra
unde pisica și mușcatele fac un cuplu
din care nu iese nimic, decât o privire
pierdută prin perdeaua lăsată dimineața și seara,
iar tu cu pânza de pe tine dansezi și te rogi într-un
cerc magic al durerii făuririi de catacombe
mișiunând de șobolani și oameni ce se întrec
în ceva ce vor descoperi când totul se va duce
spre orbire, a nu lăsa contrastul dintre conturul
obiectelor pe care le așezi pe rafturi de cer.
Ajung la marginea unui cimitir,florile trăiesc între moarte
și viața celor ce vin până la groapă
pentru a-și conserva timp din nesfârșirea de chin.

MOCIRLA CU SÂNGE

Bate vântul dungă de vânt cu firimituri de pâine,
ochii biciuindu-I viscol al dezlănțuirii iepurilor
din venele mele.
Ce târziu se face în mine și pustiu, Doamne,
sar tramvaiele pe blocuri, pisicile precum ghemele
de lână colorate miaună, străzile șterse doar
de undele magnetice ale telefoanelor cu lanternele
încrucișate sub cerul și deasupa cerului și
deasupra de deasupra de unde cuvântul
ca o ploaie, uneori cade asupra noastră,
Doamne,
când se face în mine și pustiu și târziu.

Se lasă obloane, anotimpurile pe rând
peste toate diminețile mele,
cărțile se aprind în lumini cu aripi de porumbei
și spun povestea celui căzut
în mocirla cu sânge și cadavre vii.

AMINTIRI DE DUPĂ

Răsună de undeva bătăti de tobă, urcușul aprinderii
copacilor verzi, mă leagă plânsul sevei și lemnul
ce l-am văzut ca trunchi de om și figură de basm,
figură dintr-un vis umblând alături în pădurea de foc,
pădure mângâind ciutele și aricii.

Viziunea îmi sfâșie trupul și trupul în fața
altora devine carne care se lasă chiar pipăită.

Pregătesc decorul ridicării, apoi al prăbușirii,
nimeni nu mă întreabă, eu îi aprob pe toți.
Împreună de la est la vest,de la sud la nord
lansăm în otravă zâmbete de ademenit
ca un miraj la care lucrăm de mii de ani,
spre a ne ciopli chipul și după moarte,
și a ne ridica odată cu cântecul
izvorât din mormânt,
plângere –cântec, plângere-cântec.

CÂND NORII PLÂNG,
TĂINDU-ȘI VENELE

Dacă se lasă aceasta privirii mele în descifrare,
chipului ce îl ascunzi precum gâzele toamna
spre iarnă, prin frunze și vreascuri, lacrimi
și sunete stinse zărești prin fumul arderii, cărări
și izvoare, dungi de lumină printre norii ce defilează
ca o mică armată pregătită de asaltul pe care-l
simți și ai vrea să fie cât mai departe în zbuciumul plăcerilor.

Lasă așa cum totul e ordonat și cu rădăcini,
copii și bătrâni ce nu mai plâng când tu pleci
și eu îmi caut cireșul din primăvară cînd înflorea,
iar tu te rugai de el să fie mereu mireasă,
pentru a rămâne tablou într-un cadru ciuruit
de gloanțele tăcerii și iertării de flori către fructe.

Vii mai aproape, auzi inima pământului prin inima mea,
te bucuri de culori, și ai vrea să nu se sfârșească
plângerea norilor atunci când
își taie venele și noi ne ridicăm trupurile arse
de iubire în potopul lor, de iertare a florilor către fruct.

CASAPUL DE SUFLETE

Singurătatea celui care caută să înțeleagă de ce
sufletul alunecă de la Dumnezeu la el,
iar căldura îi fierbe și sângele și creierul.
Ar țipa, dar știe că țipătul are distanța dintre
degetele mâinii, ar implora, dar știe că rostul
iubirii este de la cap la tălpi, și atunci alege tăcerea,
tăcerea casapului ce se pregătește pentru a
rupe curgerea din curgerea rostogolită,
peste care va ploua sânge, doar știi.

Din câmpia șotron terminată în mare, invadată
de albatroși, în aer, cu chip de îngeri, ce vor începe cu ochii,
festinul.

Tăcerea este muțenia sufletului
răscolit, gândind la partea luată din
marele suflet, ce ar pleca singur
și nu s-ar opri, ar cânta un imn al aducerii-aminte,
al tăcerii și al îngropării securii din mâna călăului. ���
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Adrian Alui Gheorghe
Lumea românească și„rățușca cea urâtă“

1. Nu face mare lucru scriitorul român ca să fie cunoscut de ”marele public”, nici nu ar avea ce să
facă de unul singur. Nu există mijlocitorii dintre operă și public, cei care să netezească drumul, calea,
zidurile. Instituția ”agentului literar”lipsește în cultura noastră, totul se petrece haotic, la întâmplare,
plesneală, noroc etc. Scriitorul aflat în mijlocul unui popor necititor este ca rățușca cea urâtă care
pare destul de stranie între gâștele mari, cu pene lucioase, care au propriul cod de comunicare, care
exclude lectura, literatura, literatura română în special. Dar am văzut, în fața Casei memoriale ”Ion
Creangă” din Humulești, un autor de cărți care s-a așezat cu o sacoșă de exemplare din opera sa în
rând cu vânzătorii de cireșe, de chinezării și alte inutilități. Intra în discuție cu vizitatorii, le explica că
este scriitor român, ”precum Creangă” și că le oferă din opera sa, contra câțiva lei. Pentru mulți era
prima oară când vedeau un scriitor în carne și oase și unii cumpărau câte un exemplar din cărțile ex-
puse, primeau autograf, făceau fotografii cu ”scriitorul”. Recunosc, era o probă de marketing. Din pă-
cate, m-am uitat în cărțile ”scriitorului”, erau jalnice. L-am întrebat câte exemplare vinde pe zi și mi-a
zis că are zile mai bune în care vinde și câte șaptezeci de exemplare, dar media este de cincizeci. Am
făcut un calcul rapid, ieșea destul de bine. Oricum, mult peste ce vinde un scriitor consacrat, prin li-
brării, prin ”on-line”, prin marketingul editurii. Ar trebui, oare, să se comporte scriitorul român pre-
cum cultivatorii de legume, care își vând marfa în piață? Greu de răspuns. Nu știm cum a procedat
Homer, dar vedem cu toții că a rămas.

2. Prezența autorului în spațiul public este necesară, orice mijloc poate fi util promovării operei.
Sunt importante recitalurile, întâlnirile cu cititorii, lecturile publice. Din păcate, nu avem ”instituția”lec-
turii publice foarte bine înțeleasă, promovată, când autorul ”se expune”public, fiind eventual remu-
nerat, așa cum este în spațiul german, elvețian, austriac. Scriitorul nu ar trebui să fie o apariție exotică,
ci o apariție firească. Pentru aceasta, școala românească ar trebui să fie altceva decât ”o închisoare”
pentru generațiile tinere, să aibă conștiința că apără identitatea românească prin arta și cultura
românească. Mai mult, cultura/ literatura nu este un fenomen ”clasat”, este unul dinamic, regenera-
tor, care împropsătează continuu temele majore, le adaptează istoriei. Dar dacă istoria și cultura nu
merg mână în mână, defazarea pune în dificultate existența unui popor, identificarea sa în ”concer-
tul global”.

3. Orice mijloc de comunicare cu publicul este potrivit, evident. Dar dacă ne uităm (”ca proștii”)
la zecile de canale de televiziune în care literatura momentului nu are/ face nicio breșă, ne dăm seama
că stăm la marginea societății și facem planuri ”din cuțite și pahară”, vorba psalmistului Eminescu.
Sănătos și bine ar fi ca ministerul culturii, cu ministerul educației, cu ministerul istoriei naționale, cu
ministerul bunului simț public să se invite unul pe altul la un ceai cu rom și să pună la cale o strate-
gie de salvare a culturii contemporane, cu ceva bănuți scoși din teșchereaua cu comisioane și pierderi

Scriitorul §i prezen\a lui public[
Revista Neuma a invitat mai muți autori la o anchetă pe tema prezenței scriitorului în fața publicului său real și a celui potențial.

adrian alui Gheorghe �� Vilia Banța �� Simona-Grazia Dima �� miruna Drăghici �� Florin Dochia �� Bogdan Hrib 
�� Vasile igna �� alexandru Jurcan �� nicoleta milea �� olimpiu nușfelean �� mihai Păcuraru �� irina Petraș 
�� adrian Popescu �� Laurențiu-Ciprian tudor �� Lucian Vasiliu �� George Volceanov �� Varujan Vosganian

1. Face destul scriitorul român viu ca să atragă atenția asupra sa și implicit a operei sale prin contactul cu publicul? Dar dvs. personal?
Vă reproșați un deficit de prezență publică?

2. Vă place să participați la recitaluri cu public, lansări, întîlniri cu cititorii, emisiuni la radio și TV etc. sau credeți că rolul autorului este
mai degrabă să scrie, promovarea operei avînd alți responsabili?

3. Dintre mijloacele de promovare pe care îl preferați și de ce? Prezența autorului însoțit de operă (lansări, recitaluri), prezența cu
precădere a persoanei autorului (conferințe, dezbateri), nu neapărat legată de opera sa, ori prezența prin media (interviuri în presă, discuții
și recitaluri la radio, la TV, filme în mediul on-line etc.)?
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planificate care stă la dispoziția guvernului. Și aici să invite, la o cană de ceai fierbinte, uniunile de
creație, academia română, alte instituții de titulatura cărora se bălăngăne cuvântul cultură, ca să dea
seama toate de prezentul și viitorul unui domeniu atât de sensibil, că prima pală de vânt îl pune la
pământ. Sunt de acord că internetul este o variantă de promovare a literaturii, din păcate spațiul ”vir-
tual” este invadat de multă maculatură (virtuală) care face extrem de îngust și sufocant mediul (cul-
tural) spre care ne îndreptăm cu speranță. Spre ce ne îndreptăm, în final? Se pare că spre locul cu
verdeață unde pentru cititor nu pare să fie nici întristare, nici efort de lectură, nici suspin. Amin.    

Vilia Bant,a
1. Sincer, nu prea m-am gândit, când am scris, prin ce mijloace va ajunge la cititor scriitura mea,

mi-am dorit numai să-i pot transmite starea, emoția, mesajul, să respire câteva clipe în același ritm cu
mine. În general, orice scriitor ar trebui să știe cărui segment de cititori se adresează, mai mult sau mai
puțin avizați. Și la ce consum de lectură să se aștepte. Și așa piața de carte e dominată de cartea
străină, de cărțile comerciale și nu-i de mirare, omul citește ce-i place, ce-l relaxează și-i dă o stare de
bine. Astăzi mediatizarea se face pe rețelele de socializare: Instagram, Facebook, Tweeter... Cunosc
emisiuni ale unor you-tuberi cu audiențe fabuloase. Nu m-am aliniat acestui mod de promovare, dar
nici n-am stat închisă într-un turn de fantasme și gânduri. Nici n-aș fi putut să scriu fără să fiu în miezul
lucrurilor, printre oameni și întâmplări. 

2. Am ales diversele întâlniri  pe teme de literatură, prilejuri să ne cunoaștem între noi, să învățăm
mereu câte ceva nou, să ne încărcăm cu energii noi. Da, îmi plac dezbaterile pe teme diverse, citesc
și scriu despre cărțile confraților, am participat la festivaluri, lecturi cu public, lansări, emisiuni radio
și TV. Autorul trebuie să-și promoveze opera fiind și prezent în toate aceste situații. Evident, e bine să
fii cunoscut și prin ce scriu și spun alții despre tine. Dar criticii avizați sunt tot mai puțini și „îngropați”
sub munți de cărți, că la noi tot românul scrie, iar pandemia, care i-a izolat pe mulți în spatele ușilor
închise, cu fricile și grijile lor, cu bolile și durerile lor, i-a determinat să-și aștearnă gândurile pe foi ori
pe laptop, pentru că și acesta poate fi un mod de supraviețuire. Timpul va selecta, va alege. Salut in-
ițiativa editurilor care fac cunoscute cărțile apărute (reviste, lansări, etc).

3. Dintre toate mijloacele de promovare nu prefer în mod special vreunul, toate au un rol benefic,
chiar dacă publicul cititor de poezie nu este deloc numeros. Așadar, lansările și, mai ales, urmarea lor,
când aștepți cu emoție aprecieri, critici, păreri, semne că ți s-a citit cartea; lecturile cu public, pentru
atmosfera aceea fantastică în care simți cum ascultătorii trăiesc ceea ce ai scris; întâlnirile cu tinerii,
sunt printre ei și cei interesați, care ascultă, pun întrebări. De acolo pot să apară tinere condeie. Ur-
măresc cu interes conferințe și dezbateri literare, mai ales în spațiile librăriilor, utile pentru informare;
apoi există revistele literare, unde trimiți materiale, convins de buna-credință și de competența celor
care dau girul publicațiilor.

Simona-Grazia Dima
1-2-3. Întotdeauna mi-a plăcut să particip la recitaluri, lansări, întâlniri cu publicul, emisiuni de

radio și televiziune, să dau interviuri. Doar împrejurări obiective, precum unele probleme de sănătate,
sezoniere totuși, m-au oprit să particip la unele reuniuni de acest fel, atât de benefice. Cred că, axi -
omatic, orice asemenea manifestare ar fi ideal să trimită la opera scriitorului, la literatură, pentru că
la ora aceasta nu se citește prea mult (ca să folosesc un eufemism), deci orice prilej de prezentare a
unui autor reprezintă pentru virtualul public o nobilă incitare la citit, un stimul la stabilirea unui con-
tact cu opera vie. Să nu-l facem pe scriitor responsabil de toate relele: chiar dacă el pare a avea un
deficit de prezență publică, orice promovare, analizată la rece, relevă faptul că există un cumul de
factori sinergici în acțiunea de a-i reliefa profilul. Între aceștia se detașează interesul sincer pentru
lectură al publicului, dar și al reprezentanților media, pornind, desigur, de la un element fundamen-
tal: opinia criticii. (Îmi exprim încă o dată respectul pentru această veritabilă instituție, discretă și au-
gustă, care merită o atenție maximă și un viitor strălucit, pe măsura impactului său istoric deloc de
neglijat, dacă privim înapoi în timp. Să ne străduim mai intens pentru cultivarea ei.). 

În plus, joacă un rol apreciabil și universitățile, care au sistemul lor de promovare, nu neapărat stri-
dent, dar foarte eficient. Apoi, câți dintre reprezentanții mediei cunosc cu adevărat literatura timpu-
lui lor, câți invită un scriitor, câte emisiuni de radio sau televiziune sunt dedicate unui contact statornic
cu lumea literară? Puține, foarte puține, iar unele îi pun în valoare pe scriitori în chip discriminatoriu,
adică le fac publicitate cu precădere unor apropiați ai realizatorilor. De pildă, universitarii își vor prefera
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colegii, vor induce un curent prin care anumiți autori vor fi cu precădere apreciați și promovați. O
certă parțialitate se observă la o analiză onestă a notorietății literare. Uneori universitarii sunt dublați
de scriitori interesați în cel mai înalt grad de impunerea unui canon în centrul cărora să se afle chiar
ei, cu excluderea unor înaintași. Cunosc „pe surse” un caz concret, despre care nu am vorbit niciodată,
al unui autor care le spunea studenților: „nu-i citiți pe aceștia [niște clasici], citiți-ne pe noi!” 

Dar cât preț se pune în societatea însăși, lato sensu, pe ideile (viziunile) unui autor de literatură?
De cele mai multe ori el este disprețuit, considerat un ins desprins de real, cu capul în nori. De
bucuria pură a lecturii au auzit un număr infim și o trăiesc tot atâția. Să nu uităm și că, adesea, scri-
itorii cu o prezență mediatică asiduă își datorează popularitatea și reliefului lor social, precum și
funcției ocupate în anumite ierarhii organizatorice, nu valorii estetice propriu-zise, devenită în
prezent un etalon cu totul relativ, atomizat la maximum, odată ce criteriile s-au aplatizat, sunt o apă
și un pământ. În acest context merită apreciere și respect festivalurile, emisiunile, recitalurile și lan-
sările oneste, serioase, bine organizate, care pun față în față scriitorul cu un public curios și receptiv.

De aceea, prezența mediatică a scriitorului ca om interesant sau specialist în alte domenii, iar nu
ca autor al unui univers ficțional mi se pare mai puțin eficientă. Societatea noastră, din ce în ce mai
guralivă, ahtiată după talk-show-uri, are, primordial, nevoie de contact direct cu Opera, cu textul
scris și abia în al doilea rând de discuții despre scriitor sau alte subiecte conexe, purtate în cheie sen-
zaționalistă. Chiar dacă acestea din urmă pleacă de la biografia autorului, în realitate deviază atenția
spre zone joase, paraliterare, probând un amatorism stupefiant.

Miruna Drãghici
Scriitorul și prezența lui publică

Cred că scriitorul român face cam tot ceea ce poate pentru a-și promova opera. Așa cum stau lu-
crurile acum, alături de alți confrați într-ale scrisului, particip la cât de multe reuniuni literare pot și
mă bucur de fiecare dintre ele. Însă scriitorii români nu ar trebui să fie singuri în acest proces, așa cum
sunt acum, în cea mai mare parte. Dacă scriitorul român ar putea să-și câștige existența din scris, așa
cum se petrec lucrurile în țările în care creatorul de cultură este respectat cu adevărat (incluzând as-
pectul financiar-economic), atunci cei mai mulți dintre noi nu ar mai trebui să exercite o cu totul altă
profesie, care constituie sursa de venit și subzistență. Dacă scriitorul român   s-ar putea dedica în în-
tregime scrisului, chiar dacă numai de la un anumit moment al vieții, atunci activitățile de promovare
ar deveni mult mai numeroase, mai diverse, calitativ mai performante. Însă aproape mereu noi, scri-
itorii, suntem atât cei care oferă opera, cât și cei care o receptează - de ce, oare? Răspunsul îl știm cu
toții, este prea amar pentru a-l mai trece și acum pe hârtie. 

Aproape toate formulele prin care mesajul despre operă ajunge la public sunt binevenite și
benefice, iar autorii ar trebui să încerce a le valorifica pe cât mai multe dintre acestea. Însă ponderea
culturii, mai ales a literaturii române contemporane, în tot ceea ce înseamnă mesaj public, este prea
mică, prea slabă și prea timidă. Tot ceea ce presupune munca de promovare în mass-media și con-
tact cu publicul, care sunt absolut vitale pentru existența unei literaturi vii, cu impact social palpa-
bil, ar trebui preluată de profesioniști în marketing cultural; după cum știm însă, în România, lucrul
acesta este aproape inexistent, agenții literari existând mai mult în lista de clasificare a ocupațiilor,
cu insipidul cod 333902. Aud tot timpul fraza „dragă, dacă se cumpără cărți, se cumpără autori străini”.
De ce, oare? Pentru că în România încă nu știm?/nu putem? să aplicăm tehnici, tactici și strategii de
marketing profesioniste, în ceea ce privește industria cărții, a scrisului. Poate că înclin către o viziune
de afaceri, rece și calculată, dar cred că astfel de instrumente, prin care publicul să fie atras, să fie in-
fluențat a cheltui substanțial și pe produsul cultural românesc, au o finalitate pozitivă pentru toți cei
implicați pe lanțul comercial și social: scriitorul și-ar câștiga public, i-ar fi răsplătite munca și inspirația,
editurile și librăriile ar câștiga financiar, cititorul ar câștiga din punct de vedere educațional și spiri-
tual. Însă pentru a ajunge la acest tablou, care pare utopic, dar care constituie realitatea în alte spații
culturale, este necesară dezvoltarea reală a segmentului de profesioniști în domeniul managemen-
tului și marketingului cultural.

Personal, cel mai mult îndrăgesc lansările, recitalurile, conferințele și dezbaterile literare, acele ac-
tivități cu prezență concretă, vie și palpabilă. Ultimii doi ani ne-au arătat cât de importantă este
prezența umană, cât de esențial este contactul direct, comunicarea în persoană, lucruri pe care le
consideram atât de firești, încât nu credeam că pot exista situații în care acestea să devină un lux, un
privilegiu. Celelalte forme de publicitate, cum ar fi interviuri în presă, discuții și recitaluri la radio, la
TV, mediul    virtual sunt, de asemenea, extrem de utile, mai ales că prin intermediul lor se produce
afirmarea și fixarea omului de cultură în calitate de „influencer”, de persoană a cărei opinie poate
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deveni vector social, îndreptat într-o direcție sau alta. Evident, în acest caz, totul ar trebui să vină cu
doza de responsabilitate aferentă, din partea autorului respectiv, cu o conștientizare cât mai matură
și mai realistă a puterii mesajului său. 

Închei cu cele mai calde gânduri pentru cei câțiva oameni cu suflet imens și minte luminată,
pe care îi putem numi adevărați mentori culturali, pe care am avut onoarea de a-i cunoaște, de
când mă ocup cu scrisul. Chiar și paginile acestei minunate reviste, în care ne așternem gândurile
și creațiile, sunt rodul muncii și eforturilor lor, iar pentru aceasta, au mulțumirile mele cele mai sin-
cere.

Florin Dochia
1.  În condiţiile în care, pe teritoriul României, profesiunea de agent literar este ca şi inexis-

tentă, treaba acestuia o fac, cel mai adesea, reprezentanţii editurilor – interesate, firesc, de vânzări
– şi autorii, pe cât se pot reprezenta ei înşişi cu impact semnificativ, uneori recurgând, din fericire,
la comentatori mai mult sau mai puţin profesionişti, recenzori ori critici literari. Un rol important
îl au şi reţelele de socializare, unde se pot posta/prezenta fragmente de texte, imagini, scurte lec-
turi filmate, prezentări, emisiuni dedicate etc. Dacă la o lansare într-o librărie sau la un târg de
carte pot asista între 3 şi 50 de spectatori, posibili cititori, prezenţa autorului în mediul online are,
cred, impactul cel mai mare, el adresându-se unora sute şi mii de potenţiali lectori, care pot co-
manda cartea tipărită ori e-book pe unul dintre site-urile dedicate. Scriitorul român viu care vrea
să treacă dincolo de publicul din scara sa de bloc ori de pe strada sa, cartierul său, orăşelul său se
cuvine, după opinia mea, să apeleze la reţelele sociale. Recunosc că, personal, fac cumva să fiu
permanent prezent online fără a exagera, sper, dar cel mai drag îmi este, totuşi, să-mi întâlnesc
publicul între rafturile cu cărţi ale librăriilor şi ale bibliotecilor, să privesc oamenii în ochi, să stau
de vorbă cu ei, să le răspund la întrebări, să le admir curiozitatea şi plăcerea de a citi. Poate că sunt,
aici, un conservator… însă întâlnirea mâinilor noastre atunci când dăruiesc o carte face să merite
să scrii în continuare.

2. Evident! Turnul de fildeş a cam ieşit din modă deja de prin secolul al douăzecilea. S-a dus vre-
mea unui Balzac, „temperament de atlet cu o viaţă de călugăr”. Ştim că timp de două, trei luni în şir
muncea 16 sau 18 ore din 24; nu acorda trupului decât şase ore de somn greu, febril, agitat, adus de
torpoarea digestiei, după o masă luată în grabă. În aceste perioade, ne spune Theophile Gautier, în
„Istoria romantismului”, dispărea cu totul, şi până şi cei mai buni prieteni ai săi îi pierdeau urma; dar
curând ieşea de sub pământ, agitând pe deasupra capului o capodoperă, râzând cu râsul lui larg,
aplaudându-se cu o naivitate desăvârşită şi acordându-şi elogii pe care, de altfel, nu le cerea de la ni-
meni. Acum scriitorul face/este parte din „viaţa cetăţii”, speră să îi influenţeze cumva devenirea. Dacă
reuşeşte sau nu, asta rămâne de discutat altădată…

3.  Vă rog să-mi permiteţi să prefer diversitatea prezenţei publice: însoţit de vreo operă (lansări,
recitaluri, conferinţe, dezbateri nu neapărat legate de opera proprie), prin media (interviuri în presă,
discuţii şi recitaluri la radio, la TV, filme în mediul on-line etc.). Nimic nu este prea mult spre a face pe
semeni să fie interesaţi de lectură, de literatură. Fiecare carte citită înseamnă încă o viaţă trăită, le
spun mereu, mai cu seamă tinerilor, altfel preferaţii mei ca public. Campaniile care înseamnă tabere
de creaţie, recitaluri-maraton, concursuri pe teme literare – absente în ultimii doi ani – sunt din nou
prezente în realitatea imediată şi asta mă face să fiu optimist, chiar dacă doar cu moderaţie, în legă-
tură cu soarta scriitorului şi a operei sale. 

Bogdan Hrib
1. Nu, nu cred că face destul. Dar nu aș condamna doar scriitorul, toți actorii editoriali ar trebui

să fie împreună cu el – editorii, librarii, bibliotecarii, jurnaliștii și, hai s-o zic pe aia cea mai... modernă,
influencerii (deși poate unora dintre noi nu ne place nici „ocupația” lor, iar unele dintre personaje nu
sunt deloc... culturale).

Eu? Da, sigur că îmi reproșez. Ar trebui să construiesc mult mai mult la imaginea mea și nu o fac
pentru că, din nefericire (sau din fericire?!) mai am și alte joburi. Cred că trăim într-o lume care se
schimbă profund și ar trebui să participăm la această schimbare, nu prin adaptare pasivă, nu prin con-
templare resemnată, ci printr-o acțiune concentrată care să susțină și modul nostru de viață (al celor
născuți în secolul XX) poate mai puțin tehnologizat și mai desuet prin profunzimea lui... Ufff, nu-mi
doream să răspund cu atâta patetism, scuze.
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2. Cred că rolul autorului e să scrie și aproape în egală măsură să se arunce în agora. Îmi povestea
acum câțiva ani un amic, autor din Norvegia, că viața lui în fiecare an e împărțită în 3 părți aproximativ
egale: patru luni documentare, patru luni scris, patru luni promovare. Și când te obihnești, l-am în-
trebat știind cât de obositoare e partea de promovare. Mi-a răspuns: Documentarea e și un fel de va-
canță. N-am reușit niciodată așa ceva, dar cred că mi-aș dori. Deci îmi place să particip la orice
eveniment fizic sau mijlocit de media (mai ales fizic, acum după doi ani în care ne-am ascuns în fața
ecranelor), dar rolul autorul este să scrie… altfel ce-ar mai promova. Sunt convins că poate exista un
echilibru. Și da, așa cum am răspuns mai sus în promovare e o muncă de echipă, autorul singur nu
poate face față, dar nici editorul singur…

3. După doi ani de pandemie îmi doresc prezența fizică a autorului în lansări și conferințe: acțiu-
nile care aparent nu promovează direct o parte a operei sale sunt totuși componente importante în
generarea unei notorietăți solide – cred că publicul își dorește să cunoască și omul din spatele op-
erei! Cât despre prezența în media… mai curând avem parte de new media – prezența pe Facebook,
Instagram sau Twitter (mai puțin în România) este necesară, la fel ca un site de autor… Să mai zic și
de un canal de YouTube? Sau măcar câteva lansări înregistrate… Tot acest amestec ar trebui să fie
foarte echilibrat, cel puțin în teorie. În practică autorul român (mulți dintre ei) mai are și un alt job…
Așa că e mai greu să le faci pe toate bine, dar măcar merită să încerci cu seriozitate.

Vasile Igna
1. Nu mi-e deloc la îndemână să răspund întrebărilor dumneavoastră, dar, mărturisesc, că am

fost stimulat de un atribut atașat extrem de rar meseriei/vocației ale cărei responsabilități mă stră-
duiesc să le  onorez. Faptul că dumneavoastră vorbiți despre scriitorul viu îmi permite să întrezăresc
o rază de speranță în așteparea unei eventuale posterități și, de ce nu, a unei reîntrupări succesive
prilejuită de fiecare carte publicată și înregistrată ca atare, măcar într-o notă de subsol dintr-o isto-
rie literară. Nereproșându-mi niciun deficit de prezență publică, adaug că scriitorul viu care sunt
este foarte puțin interesat de altă vizibilitate decât cea a cărților sale în librării, biblioteci private, pub-
lice sau școlare. Să fiu bine înțeles: nu am nimic împotriva prezenței publice a scriitorului,  pe care
nu o neg, nu o subestimez, nu-i invidiez și nu-i condamn pe cei (fie-le numele lăudat!) ce se supun
acestui comandament care, totuși, nu face parte dintre cele zece porunci biblice. E o chestiune care,
în ceea ce mă privește, nu ține de educație, nici de realism, nici de oportunități, ci de structură. Cu
mici excepții, am fost mereu extrem de stânjenit în postura de a fi trebuit să ascult laudele ce se spun
despre  cărți cu aceste prilejuri, în care autorul devine un fel de fantoșă pe spatele căreia se lipesc
doar etichete înțesate de superlative. Pe care se jenează să le contrazică, fie din pudoare, fie din re-
spect pentru prezentator și, nu rareori, dintr-o omenească și ușor de înțeles nevoie de confirmare
publică.

2. Da, rostul scriitorului e, înainte de orice, de a scrie și, îndeosebi, de a scrie bine. Dacă scrie bine,
80 % din datoria lui e împlinită. Restul ar trebui împărțit între el și editura care-l publică. Îl publică, dar
rareori îl și promovează. Când eram editor, în primii douzeci, din totalul de douăzeci și cinci de ani,
întâlnirile cu cititorii erau o formă, nici măcar mascată, de propagandă, ce avea, însă, o „acoperire ge -
neroasă”, care se chema nu rentabilitate, ci educarea cititorului, apropierea scriitorilor de „popor”
ș.a.m.d. S-ar putea ca unele, cele mai importante, dintre rezervele mele față de „PR și promovare” să
se datoreze refuzului structural al înregimentării și a intuiției, devenită repede convingere, că în
spatele cuvintelor frumoase, valoarea se găsea, mai întotdeauna, în altă parte decât în cea arătată cu
degetul de vorbitori. Și, slavă Domnului, veleitarismul pur sânge era  ușor de recunoscut, chiar dacă
era disimulat printre „amatorii” temeinic așezați pe gradenele Cântării României. Nu e nimeni de vină
că azi editorul e și negustor, în timp ce autorul a rămas un simplu „muncitor intelectual” iar cititorul
un cumpărător/consumator ezitant și suspicios. A partaja vina e egal cu a face abstracție de vinovați.

3. Am „ales” de mai multă vreme: lecturile publice și interviurile în presa scrisă. Mediul on-line ar
putea fi o mare oportunitate, doar că, deocamdată, sita care cerne are ochiurile mult prea largi, bucă-
tarii improvizați și clienții cu gusturile prea puțin evoluate. Cei din urmă nu trebuie ignorați, ci „șco -
liți”. Sondajele o arată fără echivoc, dar nefăcând nimic serios (inclusiv în domeniul... prezenței
publice!) riscăm să reducem totul la concluziile (resemnate) ale unor exerciții sociologice de rutină
în care prezența bucuriei estetice  și a adevărului social/sufletesc vor rămâne, pentru încă multă
vreme, niște izvoare secundare și conjuncturale ale vieții de fiecare zi, repede colmatate de avatarurile
nesfârșite ale consumerismului contemporan. 
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Să nu ne iluzionăm: scrisul (dar și receptarea) literaturii adevărate sunt mult mai rare decât se
crede/spune/promovează. Iar evoluția lor nu depinde și nu se înfăptuiește cu ajutorul unor „lansări”
protocolare, a unui podcast sprinten sau  a unei recenzii binevoitoare într-o efemeridă mai mult sau
mai puțin provincială.  

Alexandru Jurcan
1.Unii scriitori fac tot posibilul ca să atragă atenția asupra operei publicate. Unii se retrag într-o

umbră ce poate să însemne modestie, deziluzie sau o grandilocvență inutilă. Sunt atâtea cărți, nu
poți afla despre toate, dacă nu ești avertizat. De multe ori, o simplă cronică citită într-o revistă m-a
dus spre o carte de excepție. Cât despre mine, am organizat lansări la fiecare carte, am „botezat”
copilul, m-am bucurat împreună cu prietenii, fără să cred că am dat vreo lovitură, deoarece toți avem
loc sub soare. 

2. Ador să particip la lansări, la întâlniri literare. Descopăr. Mă compar. Învăț. Socializez. Înțeleg că
nu sunt buricul pământului. Mă bucur de succesele colegilor.

Promovarea operei ? Cine să se ocupe, dacă nu tu, scriitorul? Editurile fac ce pot, apoi mai există
târgurile de carte, dar să nu uităm: se citește puțin. Elevii preferă rezumatele cărților pentru nevoile
școlare. Se fac acum ediții prescurtate ale operelor, ceea ce duce la o mutilare notorie. La tinerii posi-
bili cititori trebuie organizate lansări. Măcar câțiva vor fi receptivi, nu? Telefoanele mobile au devenit
dușmanii cărților, știu ce afirm, trăind în mijlocul  adolescenților. Când fac deplasări cu trupa de teatru
pe la festivaluri, acolo, în tren, domină telefoanele. Nicio carte. Câteodată, la repetiții, insist asupra
piesei jucate din punct de vedere al mesajului, al valorii literare. Împrumut adesea cărți, organizând
apoi un mic club de lectură. 

3. Prefer prezența autorului, care-și prezintă opera. Ca să mai învingem virtualul. Nu suport in-
fatuarea, megalomania. Mai ales când autorul afirmă de la bun început că a scris capodopera
capodoperelor, sine qua non. Atunci privesc mișcarea norilor și viața care trece...

Nicoleta Milea
1. Prima parte a acestei întrebări mi-a amintit de o întâlnire pe care o inimoasă și pasionată pro-

fesoară de „Limba și Literatura Română” (așa se numea pe atunci primul obiect de studiu înscris în
catalog) a propus-o la vremea respectivă elevilor săi, iubitori de poezie. 

Nu vă mirați! Copiii aceia citeau, citeau mult. Împrumutau cărți de la  Biblioteca școlii și de la Bi -
blioteca satului, aflată într-o sală a Căminului Cultural. Vă mirați că la țară existau biblioteci? Da,
existau. Și erau „bogate”, cum „bogați” au devenit peste timp și acei copii care se înfruptau cu nesaț
din lumina cărților.

Timpul și timpurile au trecut, au mai rămas ruinele și…..Nimicul!
Dar să revenim la „scriitorul român viu”…
În clasa curată, amenajată adecvat activităților școlare, copiii, „numai ochi și urechi!”
Dialogurile au fost deosebit de palpitante, elevii au pus întrebări pertinente, au recitat, au cân-

tat pe versuri de Mihai Eminescu, George Bacovia, Nichita Stănescu.
În tot acest timp, o elevă privea când spre tablourile expuse, cu portretele de poeți, scriitori, oa-

meni de cultură (de pe meleagurile natale), când spre mine. Într-un moment de liniște, s-a ridicat în
picioare și, în modul cel mai politicos, m-a întrebat: „Doamna, dar dumneavoastră sunteți vie, iar
acolo este un portret care vă seamănă și chiar numele este identic cu al dumneavoastră.”

Și dialogul a continuat „viu”, atractiv, antrenant….
Și atunci copiii au înțeles că sunt și scriitori „vii”, iar peste ani și ani tot „vii” vor fi prin cărțile lor, câtă

vreme se vor bucura de lectura cititorilor.
Personal, nu-mi reproșez nimic. Exceptând perioada de pandemie, am participat la toate întâl-

nirile organizate și la care am fost invitată, în măsura în care și timpul mi-a permis.
E adevărat, mi-aș fi dorit mai mult. Dar nu întotdeauna totul depinde numai de noi.

2. Da, fără falsă modestie, recunosc, îmi place să particip și am participat la recitaluri cu public,
la lansările cărților prietenilor (chiar mi-am numit recentul volum, cronici de întâmpinare: „Cărțile
prietenilor mei”). Am fost prezentă la recitaluri organizate de USR, Filiala de Poezie – București, în co-
laborare cu MNLR, cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, etc. La lansările celor patru
ediții (2018, 2019, 2020, 2022) ale Antologiilor lirice ale USR, Filiala de Poezie – București. La lansările
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„Parfum de carte. Neuma”. La lansările organizate de revista „Caligraf” în colaborare  cu Biblioteca
Județeană „Marin Preda” și cu Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale
Teleorman. Mai rar, dar am fost și la emisiuni TV.

Revistele la care colaborez, „Neuma” și „Caligraf”, sunt adevărate oaze de cultură.
Nemărginită este emoția poeziei! Am rostit această  simțire cu gândul la invitația lansată de  Eve-

lyne Croitoru, poetă de o rară simțire! Ea realizează, săptămânal, o emisiune cuceritoare, „Văzul
inimii”, la care mulți confrați au fost prezenți. 

Timpul tot i-a pus piedici Clipei mele, dar să știi, Evelyne, că voi veni, voi veni, de mână cu Poezia,
„La Ceas Aniversar!”.

Măsurat ne este timpul. Rolul autorului este să scrie. Altora, specializați, impresarilor culturali
(avem așa ceva și eu nu știu?) ar trebui să le revină responsabilitatea promovării. Provocatoare sunt
ideile, cum sunt și vremurile!

3. Fiecare mijloc de promovare își are propriile-i particularități, distincte, în promovarea operei.
Sunt creatori care scriu excepțional, dar în fața publicului, fie că sunt emotivi, fie că au anume defi-
ciențe de dicție, nu plac auditoriului. Cum sunt și autori de rafturile 3-4, dar oratori charismatici!

Eu prefer prezența autorului însoțit de operă, dar, în egală măsură,  și prezența prin media, în-
deosebi în presa scrisă tipărită și on-line, care promovează autorii contemporani și cărțile lor.

Olimpiu Nus,felean
Pentru scriitor important nu este să fie văzut, ci auzit

1. În mod normal, scriitorul ar trebui să-și scrie opera și gata! El scrie ce-i trece prin cap, sau, mă
rog, transcrie ce are în cap, după cum îl con-duce propria poetică. Cine dacă nu el are conștiința sau
știința a ceea ce merită să fie scris? Asta dacă ne gîndim la scriitorul absolut (în cazul că poate să
existe așa ceva). Dar care scriitor își trăiește condiția la modul absolut, la… normalitatea adevărului
scrisului? Scriitorii sînt  și ei niște oameni normali. Ca tot omul. Se abat și ei de la reguli. Cu erorile
inerente. Se iau după lume. După ce așteaptă lumea. După ce ar trebui să aștepte lumea. Se bagă și
ei în ciorba lumii, pe care încearcă s-o mai încălzească. Să o mai dreagă. 

Aici, în privința dresului literaturii, ar fi mai multe de spus. Evident că scriitorul român – viu și de
nimic vătămat - nu face destul ca să atragă atenția asupra sa și implicit a operei sale prin contactul
cu publicul. Publicul este de multă vreme o noțiune vagă și aproape abstractă. Relația dintre scriitor
și public este viciată, stricată, ignorată, cu mici și chiar înduioșătoare excepții. Și nu doar din cauza ig-
noranței lumii în care trăim, ci și din cauza scriitorului. Rar scriitorul tremură la ideea publicului căruia
ar trebui să i se adreseze. Uneori vibrează, poetic. Rar știe să militeze pentru literatură. Ce vreau să
spun cu asta? Nu mă explic, ca să fiu mai… concis și să mă încadrez în dimensiunile răspunsului la
anchetă. Se lasă, cel mult, în seama profesorilor de română, care sînt în mare parte captivi ai abera -
țiilor gestionate de ministerul de resort. Și, eventual, în seama Uniunii Scriitorilor, care nu poate
inspira totul (deși ar fi frumos), nici să netezească toate „asperitățile” vieții literare. 

Cît despre mine, precum cei mulți!... Nu sînt un „autor vocal”. O spun mai mult ca o constatare, nu
ca un reproș. Nu sînt destul de ferm în lupta cu erorile de prezență publică, cu distorsiunile de per-
cepție a literaturii, cu practica veleitarilor – și nu numai – care decid să se auto-afirme. Modele din
politică și media dezvoltă și un cult al auto-promovării, auto-afirmării., care e bun într-un fel, dar nu
toți scriitorii sînt făcuți pentru asta, iar decidenții din domenii de interes dezvoltă un comportament
mai mult autist. Fericirea e dată tot de popasul, în singurătate, la masa de scris.

2. Responsabilii literari/culturali ar trebui să creeze și să mențină funcționale mecanisme de pro-
movare a scriitorului și a literaturii. Astfel s-ar putea ajunge la o prezență publică agreabilă și luată în
seamă de cititori. Îmi place să particip la recitaluri cu public, lansări de carte, întîlniri cu cititorii, emi-
siuni la radio și TV. Ele țin de receptarea literaturii și vin din ancestral, din tradiție, din manifestarea
„orală”/ vorbită a literaturii, care a pus și a ținut literatura pe drumul spre ascultător, spre, mai apoi,
cititor. Dar televiziunile sînt grăbite și… cam inocente… literar, nu prea știu cum să se apropie de li -
teratură și de scriitor. Prezintă cam ce le pică la microfon sau în obiectiv. Și e destul de greu să ajung,
chiar eu, ca scriitor/ consumator, (și) în calitate de receptor, la emisiuni literare meritorii. 

3. Fiecare din mijloacele de promovare a literaturii sau scriitorului are un rol specific, care nu le
poate încăleca pe celelalte. Prefer, totuși, recitalurile, mai ales cele poetice, pentru că te ține mai
aproape de cititorul… real. Uneori, încerci și experiența prezenței în fața cititorului… plictisit, moti-
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vat să ajute la bifarea unei activități… anemice. Alteori, cînd se întîmplă vreun eveniment literar, scri-
itorul viu nu are noroc de un cititor viu, ci de unul care a trecut printr-un proces de banalizare mai mult
sau mai puțin patentat. Da, toate tipurile de promovare sînt bune. Deși eu sînt mai mult un scriitor…
al scrisului, al cărții obiect, citită acasă, al revistei literare printate.  Cît privește prezența prin media,
mai ales tv, există deja moda apariției pe ecran. Televiziunile n-au un program, sau o filozofie, privind
promovarea literaturii. Dar moda prezenței tv există și persistă. Numai că una este să fii văzut și alta
este să fii auzit. Pentru scriitor important nu este să fie văzut, ci auzit. Ascultat.

Mihai Pãcuraru
1.Este lăudabilă, indiscutabil, această anchetă, lansată de revista Neuma, care vizează prezența

creatorului de literatură în fața publicului său real și a celui potențial.
Consider că ar trebui elucidate câteva direcții, care au ca sorginte scriitorul, ,,producătorul” unei

lucrări în versuri,  proză, piesă de teatru etc, care, prin publicare, poate deveni un bun cultural, sau nu.
Există, în acest plan, autor care să țină pentru sine o lucrare creată? De aici, derivă aserțiunea, de larg
interes- pentru cine scrie? Având conștiința responsabilității, chiar a ,,statutului” său, dorește ca ceea
ce scrie să pornească spre public? Cred că nimeni, din această breaslă, nu scrie pentru sertar. Ar fi, dacă
aș forța puțin viziunea, să-mi imaginez un ins, dorind să devină un toreador desăvârșit, în spațiul
camerei, uneori în fața oglinzii, fără să înfrunte sălbaticul taur. Scriitorul, dintotdeauna, s-a aflat ca
parte în binomul cu cititorul. Altfel, nu există nicio rațiune de a ființa unul fără celălat. Chiar ar trebui
să existe o interdependență, păstrând proporțiile.În acest eșafodaj, aș introduce prezența criticului
literar, dar nu numai, a celorlalți autori, cu autentice disponibiliteți estetice, poeți, prozatori, pentru
a ,,pregăti” spațiul pentru lansare, prin cronici de întâmpinare.Autorul nu se poate impune renunțând
la acesti vectori, ce pregătesc publicul spre a recepta opera literară, oferindu-i căile de pătrundere în
universul creat.

Pentru a atrage atenția asupra sa și implicit a operei sale, cu siguranță că se impune și altceva.
După cum se poate ușor constata nu există un ,,manual”, un ,,ghid”ce ar putea direcționa acțiunile în
a materializa cele prezentate, deoarece nu sunt multe posibilitățile de instrumentare în acest context,
unde, de multe ori, are de pierdut autorul. De aceea, constat cât este de ușor să teoretizezi, în com-
parație cu acțiunea, de a lua, că tot am amintit, taurul de coarne!

În tot ce am scris până acum, mă simt implicat, parte integrantă a acestui act cultural. Nu cred
că am făcut destul pentru a fi cunoscut ca scriitor, deși despre cărțile mele au scris unii critici, dar mai
ales, poeți sau prozatori cu reale veleități de a depista autenticul artistic. Se poate mai mult? Intuiesc
lărgirea acestei modalități de a fi o prezență activă, prin care să-mi fac mai mult cunoscută creația
mea, care constă în poezie și eseuri. Să mă întreb, cum fac mereu, cum aș putea să fiu cunoscut de
cât mai mulți cititori, deși, recunosc, numărul lor este în scădere, mai ales la nivelul receptării poeziei.
Ar trebui să existe și alți ,,sprijinitori” pentru a mă convinge de starea de audiență. În timp ce redac-
tam acest răspuns la anchetă, mi-a venit în minte imaginea lui Anton Pann, care umbla prin țară, cu
căruța cu coviltir, în care avea cărțile scrise și tipărite de el. Să translăm această secvență în timpul de
azi? Fiecare poate oferi o variantă rezonabilă... În ceea ce privește deficitul sau nu de prezență pu blică,
nu cred că pot fi mulțumit, cine ar fi, considerând că a epuizat căile de a fi mult mai mult cunoscut
în lumea literară, în rândul publicului.

2.Sigur că participarea la recitaluri cu public, lansări, întâlniri cu cititorii, emisiuni la radio și
TV și altele sunt elementele ce conturează, în cele din urmă profilul, în parte, al unui scriitor, făcându-l
cunoscut, făcându-i cunoscută opera. În toate acestea ar exista pregnanța dialogului ce ar facilita
cunoașterea și apropierea spirituală dintre cel care creează și cititor, ca o condiție sine qua non. Această
gamă de activități, argumentează esența, fără de care nu poate exista un scriitor, ca parte a ,,cetății”.
Apreciez că autorul este obligat, în contextul temei abordate, să participe la promovarea lucrărilor
sale și chiar a altor confrați. Cu certitudine, este necesar să existe și alți responsabili cu promovarea.
Palierul ar cuprinde Editura și ar termina, acolo unde se impune, Institutul Cultural Român.

3. După cum am făcut referirile anterioare la mijloacele de promovare, prin acestea, indubitabil,
autorul poate trece în conștiința publică, făcându-se astfel cunoscut. Am preferat și prefer prezența
autorului și a  operei sale la târguri de carte, lansări, recitaluri, dar și la diverse dezbateri, conferințe
pe o problematică circumscrisă faptelor de cultură, receptarea literaturii, cât se mai citește și altele.
Am constata că benefice sunt întâlnirile dintre scriitor și publicul format din elevi sau studenți. În
acest domeniu ar trbui să se acționeze cu mai mult profesionalism. S-ar impune ca Ministerul Culturii
și MinisterulEducației,
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împreună cu Uniunea Scriitorilor, să poată stabilii direcții, veritabile mijloace de informare
și dezbatere, în dezvoltarea gustului pentru estetic, în formarea cititorilor pentru astăzi, dar și
pentru perspectiva din care să nu lipsescă nevoia de a citi. Aminteam de alte multe posibi-
lități care există pentru promovarea literaturii, la modul virtual: interviuri în presă, radio, TV.
Am formulat cu precizarea de ,,virtual”, pentru că ducem lipsă de aceste mijloace. Câte licee mai
organizează întâlniri cu scriitorii? Acestea ar trebui să se întâmple de cel puțin trei-patru ori
pe an. Câte canale de televiziune, cu foarte mici excepții, TVR3 și studiourile teritoriale, la ore
târzii, ce-i drept, acordă spațiu de emisie, promovării și publicității literaturii române de azi? Dar
revistele Uniunii Scriitorilor, care se află la limita ,,supraviețuirii” din lipsa finanțării mai gene -
roase de către Ministerul de resort. Este un alt subiect... Consider că se impun, din ceea ce am
constat până în prezent, câteva direcții de acțiune în promovarea autorului și a operei sale,
constând în a valorifica potențele Editurii, folosind modalitățile specifice, întâlniri cu cititorii,
cronici de întâmpinare în revistele de cultură, participarea la târguri și lansări de carte. Prin
acestea, și prin altele, s-ar potența interesul pentru literatură, ducând la un tiraj mult mai con-
sistent decât cel existent, cu foarte mici excepții. Apreciez, în încheierea acestei intervenții, ac-
tivitatea doamnei Andrea H. Hedeș și a domnului Horia Gârbea care promovează cu mult sârg
aparițiile Editurii Neuma, prin cronici în diferite reviste de cultură, aducându-i în prim-plan pe
autori.

Irina Petras,�
1-3. Răspunsul meu e oscilant. Pe de-o parte, știu și cred că scriitorul nu e, prin firea lu-

crurilor, „spectaculos” – cărțile nu doar se scriu, dar se și citesc în singurătatea ungherului fericit
și umbratic (umbratilis vita). Ceea ce are de făcut scriitorul pentru a avea succes e, așadar, să
scrie bine și tot mai bine, punând la lucru talentul și imaginația din dotare și gândind atent
lumea în care trăiește pentru a putea deveni cel care o descrie retrospectiv și prospectiv toto-
dată; adică înțelegând resorturile adânci ale umanității și fiind în stare să-i bănuiască dez-
voltările ulterioare. Pe scurt, să poată dovedi valoarea de întrebuințare a operei sale. De aici
imediat se deduce că scrisul e și el o marfă, iar producătorul ei trebuie să se preocupe de „vân-
zarea” sa. Când am spus asta în urmă cu mai mulți ani, unii dintre colegi au fost șocați, simțind-
o ca pe o diminuare a valorii și nobleței scrisului. Dar nu e așa. Căci, pe de altă parte, cartea
răzbate tot mai greu spre cititor din pricina avalanșei in-otice de zgomote fără sens, agresivității
non-știrilor în căutare de rating și excesului de informație (neverificată) sinonim cu ignoranța,
ne-știința, vulnerabilitatea. Trăim într-o lume a exprimării deșănțate de păreri pripite, dornice
să iasă în lume rapid. Aparent paradoxal, pe măsură ce scade numărul cititorilor, numărul scri-
itorilor crește. Reclama la modă e că oricine poate scrie o carte, că scriitorul de talent nu este
„vun lucru mare”. Un atelier de scriere te poate oricând propulsa la doi pași de Premiul Nobel.

Cum la noi nu funcționează instituția agentului literar, editurile și autorii se descurcă pe
cont propriu. Revenind la întrebare, eu nu cred în lansările „tradiționale” de carte, cu autorul
pozând mut între 3-5 vorbitori care, firește, îl laudă, și o fac pe larg, plini de misiunea lor. Cei
prezenți ascultă și nu prea, iar autorul mulțumește în final celor prezenți și lăudătorilor. O în-
tâmplare culturală lansată anume cu surle şi trâmbiţe poate părea, o vreme, eveniment, dar în
durata ceva mai lungă a istoriei nu păcăleşte pe nimeni. E un bun prilej de a întâlni oameni și
atât. Am tot încercat și la Filiala Cluj să înlocuiesc lansările de carte – false evenimente care nu
lasă nicio urmă dincolo de clipă – cu Întâlniri cu … La o reuniune, la o șezătoare, la o masă ro-
tundă, scriitorul își prezintă el însuși cartea, se prezintă pe sine și proiectele sale, iar cei de față
pun întrebări; se iscă astfel un dialog din care rămâi măcar cu o umbră de idee despre acel scri-
itor. Dacă 2-3 inși au primit cartea înainte și au citit-o, dezbaterea poate fi incitantă, în stare să
provoace apariția unui cumpărător/cititor. 

Critic literar fiind, am vorbit despre sute și sute de cărţi, la lansări şi simpozioane fără număr.
De fiecare dată m-am străduit să introduc ceva atipic, vreun clenci, vreo idee care să provoace
autorul la lămuriri și să trezească și interesul celor prezenți. Despre cărțile mele, am vorbit cel
mai adesea eu singură. 

Prefer clar întâlnirile față în față. Recunosc că evenimentele video pot avea și ele un rol, dar
mai ales de arhivă. Au fost salvarea anilor pandemici, dar au provocat și o nouă epidemie: „fil-
mul de sine”. La o întâlnire adevărată cu un scriitor, culegi întrebări, apoi te retragi în colțul tău
cu cartea, o citești, intri în dialog mental cu ea, cu el. Dacă te prinde, îi cauți cărțile următoare.
Un eveniment video e de pus deoparte pentru când vei avea timp să-l urmărești. Scriitorul e
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bucuros că a apărut „pe sticlă” și păstrează filmul în arhiva sa. Așadar, întâlnirile pe viu sunt
pentru atras cititori; cele filmate sunt pentru a arhiva o imagine, o voce. Poate că nu cei mai
vizibili scriitori sunt cei mai buni, tot aşa cum poate că niciunul dintre scriitorii lansaţi cu tam-
tam de edituri pe la târguri și festivaluri nu va confirma, cum se zice. Rostul evenimentelor
nenumărate e, însă, de a asigura un fundal, un zumzet cultural cotidian, persistent, pe care să
se proiecteze, atunci când se ivesc, Evenimentele Lecturii. Și nu e puțin lucru.

Așadar, Lectura rămâne îndeletnicire cu urmări pentru confortul minții proprii și pentru
calitatea vieții sociale, în cele din urmă. Fie că are loc pe hârtie, ori pe internet. Dacă apare/se
construiește șansa unui dialog al scriitorului cu cititorul, „cu-atât mai bine ţării, şi lui cu-atât
mai bine”.

Adrian Popescu   
1.Nu toți scriitori sunt buni agenți literari ai scrierilor lor, ba aș spune că unii autori cu o

părere exagerată despre valoarea paginilor tipărite sub semnătura lor sunt cei mai activi pro-
motori ai numelui lor. Participă la concursuri naționale și internaționale, dar chiar dacă vor
câștiga premii în general culturale, nu devin nici mai apreciați nici mai cunoscuți, în afara de-
sigur a cercului restrâns de prieteni. Nu sunt impresionat deci de versificatorul nebulos X, care
a fost premiat la un concurs oarecare din țara Y, textele sale nu devin mai dense prin traducere.
El rămâne același confuz, mediocru și ambițios autor de raftul al patrulea, cu diploma care-i
poate servi doar pentru a-i alina orgoliul rănit de nerecunoașterea talentului său de criticii care
contează.

Nu știu dacă fac suficient pentru promovarea versurilor mele, aproape că nu ar trebui să
depindă acest lucru de mine, dacă e să spun direct ce cred, aproape că mi se pare rușinos să le
fac un soi de reclamă, le-am tipărit, gata, să-și urmeze soarta. Pentru o poezie, Arsură,  din volu-
mul Umbria, 1971, Adrian Ivanițchi a făcut enorm, cântecul său pe versurile mele este foarte
cunoscut, devenind aproape folclor. Deși a fost interpretată de diferiți cântăreți  talentați,
există clipuri, filmări, discuri,  poezia mea i-a fost recent atribuită, de Alexandria. Librării, lui
Nichita Stănescu. Cum, nu știu, sunt onorat, dar nu e adevăratul autor. M-a bucurat faptul că au-
torul real al poeziei fost recunoscut de câțiva iubitori și cunoscători de poezie, acolo pe Face-
book, unde librarii l-au  postat. Festivalul de folk de la Călărași, oraș aflat la 200 de km. de
Alexandria, are titlul unei alte poezii a subsemnatului, cântate de același Adrian Ivanițchi și de
Marcela Saftiuc, Floare de ger. Cei care cântă folk pe versurile lui Cezar Ivănescu, Emil Brumaru,
Aurel Șorobetea, etc. merită toată recunoștința noastră. M-am străduit să am o versiune potri -
vită în franceză a microromanului meu, Cortegiul magilor (ediția a doua, a apărut de Crăciun,
la editura Școala Ardeleană) text lucrat impecabil de distinsa profesoară și excelentă traducă-
toare din limba franceză, doamna Rodica Baconsky. Nu am niciun spor deocamdată cu ofertele
mele de publicare. Regret că efortul doamnei profesoare universitare, acuratețea și subtilitatea
cu care a găsit echivalențele convingătoare nu s-a finalizat prin editarea cărții... 

2. Da, am plăcerea neorgolioasă de a dialoga cu eventualii, posibilii  mei cititori la întâlniri,
simpozioane, îmi plac întrebările lor surprinzătoare, provocatoare. Sunt fericit când au pătruns
în miezul ascuns al poeziilor mele, ca într-o lume care nu-mi  mai aparține, am descoperit-o
doar, și poate le-am sugerat o cărare spre ea. Nu fac în schimb lansări de carte, decât din obli -
gație, nu le agreez, nu vreau să fiu protagonist, prefer roluri secundare, persoana mea e nein-
teresantă, textul aș vrea să fie. Am participat la Ziua internațională a poeziei la Roma, la alte
recitaluri în străinătate, îmi cam cunosc locul, am versuri selectate în multe antologii recente,
în spaniolă, portugheză, germană, etc. Nu fug după glorie, vana gloria, cum o numeau me-
dievalii. Mă bucur pentru succesul poetului Dinu Flămând apreciat în țările de limbă spaniolă
și portugheză, mai ales, pentru că face o muncă de difuzare a poeziei române nu doar a pro-
priei poezii, că a reușit să convingă marile nume de critici literari, eseiști, poeți de prim plan  că
avem o literatură de nivel universal în punctele sale de vârf.  

3. Discuțiile cu publicul, poate interviul făcut inteligent, cu buna cunoaștere a celui inter-
vievat. Nu refuz prezența la TV, deși nu sunt prea încântat de figura mea apărută pe micul
ecran. Dacă am parte de un interlocutor ca Daniel Moșoiu, de la Radio-Cluj, sau de  Horea
Poenar de la TV-Cluj, ambii scriitori, sau de o emisiune ca Art delenisme, atunci mă implic trup
și suflet. 
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Laurent,iu-Ciprian Tudor 
1. Nu știu dacă scriitorul român face destul pentru a-și promova cărțile, opera, persoana sa.

Știu, însă, că e păcat că la noi nu există agentul cultural, că, în general, promovarea o fac editurile
(cele două-trei de frunte care organizează, uneori, chiar turnee) și că, în rest, autorul este cel care
își lansează cărțile, pe spezele lui. Dacă ai neșansa să fii introvert, să nu ai susținerea unui grup
(care să te ajute sau să te invite la târguri, festivaluri etc.) atunci e limpede că o faci singur, după
buget și după relații/prietenii (e și aici nevoie de talent). Personal, am talentul prieteniei și mai
sunt și sangvinic și extrovert (destul) așa că am avut dese contacte cu publicul și chiar am orga-
nizat un grup (Grupul de litere-sunete-și-culori „Caii verzi de pe pereți” din Brașov) cu care am
făcut, timp de peste zece ani, diferite evenimente și lansări de carte. În ultimul timp, am lăsat-o
mai moale și datorită saturației, dar și a pandemiei. Nu știu dacă am făcut destul și nu m-am pre-
ocupat dacă am „deficit de prezență publică” pentru că, odată cu timpul, te interesează mai mult
ca faptele tale să fie relevante și să te pună în clasamente serioase, consistente și nu să fii în ochii
publicului cu orice preț și oricum. Știu, însă, că mai am de muncit și mai am de urcat și doresc să
intru într-un circuit care mă interesează pe mine și nu în care ești condiționat de notorietate. E
de spus, aici, faptul că, totuși, principalul „front” al scriitorului este foaia de hârtie și că ce este
prezență vine, ca importanță, abia apoi. În plus, e de avut în vedere și excesul de prezență și fap-
tul că a fi prea accesibil, prea des, elimină un anume mister și poate șterge interesul. 

2. Mie îmi place să particip la întâlniri de tot felul și cred că acel contact cu publicul, față către
față, este cel mai adevărat și mai convingător. Apoi, vin întâlnirile televizate, cele on-line sau emi-
siunile de radio care, însă, nu transmit tot chimismul, tot farmecul. Nu cred că sciitorul, azi, își
mai poate permite să fie doar un șoarece de bibliotecă sau să se retragă total, ca un schimnic.
Cred că el trebuie, dincolo de munca lui de creație (din singurătate), să poată fi și un actor social,
un personaj care își susține public producția, care trebuie să se facă purtătorul de cuvânt al artelor
și al literaturii, în general. Să fie un promotor de cultură, un luptător de partea culturii. Da, ade-
sea este obositor și e, măcar câteodată, de dorit ca organizarea și culisele să fie făcute de
altcineva, dar lucrul ăsta se întâmplă foarte rar la noi, cu foarte puțini.  

3. Dintre mijloacele de promovare nu îl exclud pe nici unul, deși prefer, așa cum am spus,
întâlnirile directe, nemediate, fie ele lansări, recitaluri, interviuri sau conferințe. Am făcut emi-
siuni radio sau de televiziune sau on-line, dar cred că întâlnirile cele mai adevărate sunt cele
cu publicul alături pentru că doar atunci faptul de cultură are maree și nimb. Da, am facebook,
sunt prezent pe site-uri (deși nu am unul), dar prefer oricând să îmi privesc în ochi publicul, să
îl citesc în timp ce el mă ascultă, să mut potențiometrul în funcție de mișcările sufletului său.
Asta nu se poate reproduce niciodată. E o mișcare de vibrații care te schimbă și pe tine cel ce
te exprimi. 

Lucian Vasiliu
1.Eliberați, relativ, de pandemia devastatoare, aflați în câmp minat putinian, dar cu orizont de

așteptare pacifist, mărturisesc, de Sfintele Paști (fără îndemnul agrar „Paște fericit!”), că anchetele
revistei „Neuma” mă bine antrenează, ele fiind necesare într-o lume derutată.

M-am cufundat, în contextul recentelor vecinătăți explozive, în recitirea cronicarilor, a ex-
cepționalilor Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga,
spre a înțelege mai bine Ducatul Polono-Lituanian, litoralul greco-otoman-țarist al Pontului Euxin,
Transnistria sau Crimeea tătarilor Hoardei de Aur!

Cărturarii, scriitorii, condeierii morți sunt, deseori, mai vii decât ne imaginăm în comoditatea
noastră postmodernă!

Îmi reproșez, deseori, deficitul de atitudine față de avalanșa de anomalii, strigătoare la cer,
pornind de la gramatica limbii materne și până la intoxicările incomensurabile, pe varii paliere de
exprimare cotidiană. Ne copleșesc ignarii, demagogii, escrocii, grafomanii, plagiatorii, agresivii
etc. În compensare, avem parte, din fericire creștină și de substanțială „lume bună”!

Accentuez ceea ce am mai scris: în ultima vreme prefer substantivul SCRIPTOR celui de scri-
itor, deseori compromis (ar fi mult de adnotat). Scriptor, de la Aron Pumnul cetire, din Cernăuții
de odinioară! A se vedea Lepturariu rumânesc, cules de�n scriptori (n.n.) rumâni (5 volume, Viena,
1862-1865).
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Scriptorul este voce publică, deseori incomodă. Este mai aproape de spiritul profund al Scrip-
turilor și mai departe de experimente frivole, precum „corectitudinea” politică sau neomarxismul.

2. Cu trecerea anilor, am devenit foarte selectiv la capitolul participării la evenimente cul-
turale publice. Scena contemporană e cam saturată de improvizați, de veleitari, de excentrici.
Spiritul critic elogiat de Ibrăileanu este în (in)suficiență vizibilă. Mezalianțele fac ravagii.
Capetele limpezi, lucizii, creativii cad în depresie.

Reprezentând editura Junimea și revista Scriptor, sunt cât se poate de activ în zone cul-
turale mai puțin frecventate, precum România de Est (Chișinău, Bălți, Cernăuți) sau în școli, în
biserici din satele limbii române. Nu mai pun la socoteală forumuri ale cărților, în reluare aștep-
tată, precum Bookfest, Arca lui Gutenberg, Librex, Gaudeamus, colocvii, festivaluri. Clubul Ju-
nimea-Scriptor de promovare a cărților și a spiritului civic, aflat la ediția 150, după o
întrerupere pandemică, însumă un public substanțial, numeric și valoric.

3. Cultivăm valoarea, sancționăm impostura, îndreptăm cuviincios. Toate mijloacele de
promovare sunt binevenite, de la afiș la emisiuni radio-TV.

Personal, prefer dialogul, interviul, taifasul, chestionarul, divanul, ancheta!

George Volceanov
1. Unii scriitori sunt avizi de publicitate, se agită, își trimit cărțile spre recenzare cât mai

multor reviste literare. Alții se mulțumesc cu publicitatea făcută prin social media. Facebook-ul,
blogurile sunt utile și am recunoscut public că ediția Shakespeare pe care am coordonat-o a
beneficiat de un excelent PR-ist în persoana prietenului meu Horia Gârbea. Ca traducător,
până nu de mult, erai condamnat la anonimat, dar iată că și traducătorii capătă tot mai multă
vizibilitate prin prezența la lansările organizate în librării, în cadrul târgurilor de carte sau (în
condițiile pandemiei) on-line. Nu-mi reproșez deficitul de prezență publică: anii 2014 și 2016
(ani internaționali dedicați lui Shakespeare) m-au adus în „lumina reflectoarelor” (adică, la
radio, TV, în presa scrisă) chiar mai mult decât mi-aș fi dorit.

2. Întâlnirile cu cititorii sunt întotdeauna o experiență plăcută. Am avut parte de câteva
minunate lansări de carte organizate de Editura Humanitas Fiction, la care, alături de tra-
ducător, au participat personalități de seamă ale culturii contemporane și nume mari ale
teatrului românesc. Și nenumăratele lansări de care s-a bucurat ediția Shakespeare sub um-
brela Editurii Tracus Arte mi-au prilejuit amintiri plăcute. Ca universitar, am avut posibilitatea
de a promova munca „echipei Shakespeare” și prin conferințele internaționale ce reunesc nu-
mele mari ale shakespeareologiei mondiale. Trăgând linie, cred că fiecare scriitor trebuie să
participe, cât de cât, la promovarea propriei imagini. Dar la fel de important rămâne rolul
edi  turii – inerția Editurii Paralela 45 în promovarea ediției Shakespeare a și dus la relocarea
acesteia din urmă în ograda Editurii Tracus Arte. Au urmat lansări în capitală și în provincie, în-
tâlniri cu studenți din mai multe institute de învățământ, iar ediția a câștigat mult la capitolul
vizibilitate. În condițiile pandemiei, nu mi-am putut lansa și promova cele două recente mono-
grafii dedicate lui Shakespeare (Întoarcerea la Marele Will, 2020 și Un Shakespeare pentru mile-
niul trei, 2021). În mod paradoxal, acestea n-au trecut neobservate, primind mai multe
nominalizări (la) și premii prestigioase, care au contribuit la popularizarea lor cât zece lansări...
însă abia de-acum încolo va începe promovarea lor și pe viu, prin întâlniri cu cititorii (la Festi-
valul Shakespeare de la Craiova, la Târgurile Bookfest și Gaudeamus). E drept, a existat deja un
eveniment memorabil, întâlnirea cu studenții distinsului meu coleg Adrian Papahagi, la Uni-
versitatea Babeș-Bolyai, la Cluj, în decembrie 2021.

3. Prefer evenimentele live, cu participarea publicului, îmi place interacțiunea cu cititorii,
mi se pare normal să vreau să văd ce reacții le stârnesc vorbele mele. E mai incomod să te
adresezi luminiței roșii de pe o cameră de filmare montată pe un trepied sau microfonului
dintr-un studio de radio. În plus, revăzând / reascultând emisiuni și interviuri TV, radiofonice,
postări pe youtube etc. îmi dau seama că, sub imperiul emoției de moment, am tendința să
devin incoerent. Într-un interviu scris, revii, ștergi, reformulezi; într-unul înregistrat fără mon-
taj ulterior, apar bâlbe, anacoluturi, dezacorduri, alte hibe care nu fac cinste autorului și nu
prea ajută nici la promovarea operei discutate. Ergo publicitatea e o sabie cu două tăișuri.
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Varujan Vosganian
1. Bănuiesc că sintagma „scriitorul român viu” e doar rezultatul unei ironii macabre. Deși, dacă stau

să mă gândesc bine, și scriitorii români răposați au făcut uneori câte ceva pentru a atrage atenția
asupra lor. Există scriitori români care au avut, mai ales în ultimele decenii, un impact deosebit, mult
sporit față de cel pe care îl avuseseră în timpul vieții. Și nu mă refer doar la cei persecutați și cenzu-
rați, precum I. D. Sârbu sau Ion Negoițescu, ci la cei care au putut publica fără opreliști. Iată doar
câteva exemple: Max Blecher, Mihail Sebastian, Vigil Mazilescu.

Revenind acum la scriitorii în viață, cred că trebuie să deosebim între scriitorii care doresc să
atragă atenția asupra lor și care nu doresc acest lucru, pentru că sunt și scriitori care, temperamen-
tal sau principial,  nu tind către o relaționare directă cu publicul ori indirectă cu opinia publică, prin
intermediul rețelelor de socializare sau mass-media. Oricât v-ați mira, există asemenea cazuri, chiar
printre scriitorii valoroși. Un exemplu, deloc singular, îl constituie chiar prietenul meu Ștefan Agopian.

Nu cred că „a atrage atenția asupra sa” e formularea cea mai potrivită pentru dialogul cu cititorul.
Cel care dorește să atragă atenția asupra sa se presupune că folosește căi extraliterare, căci, la drept
vorbind, orice scriitor își publică scrierile ca ele să fie citite, adică să capteze, să atragă atenția citi-
torului. Chiar dacă, așa cum s-a întâmplat cu Zarathustra lui Nietzsche, se publică doar în câteva zeci
de exemplare destinate prietenilor și inițiaților. Desigur că scriitorii implicați în acțiuni civice, pre-
cum Zola în afacerea Dreyfuss, și dobândind astfel o anume notorietate, au o șansă în plus de a fi în
atenția cititorilor. Cei care au un comportament extravagant, controversat care, ca Pascal Bruckner
(vezi romanul „Luni de fiere”) sau Michel Houlebecq (vezi declarația „religia cea mai tâmpită este is-
lamul”, care a stârnit un imens scandal și care s-a tranșat, totuși, în favoarea lui) , abordează teme
sensibile, uneori la limita pudorii sau a precauției, au o rețetă sigură de a capta atenția. Sau, așa cum
este cazul lui Salman Rushdie sau Orhan Pamuk, ale căror scrieri rănesc vanitatea  unora, dar stârnesc
simpatia multor altora. 

Există și o altă cale de a atrage atenția, și anume implicarea nu doar civică, ci și politică. Probabil
că cel mai celebru caz contemporan este cel al lui Mario Vargas Llosa, aflat în fruntea forțelor con-
servatoare în campania prezidențială din Peru. Lui i s-a opus, doar ideologic vorbind, columbianul
Gabriel Garcia Marquez, un intim al lui Fidel Castro.

Am experimentat și eu acest tip de „atragere de atenție”. Mă întrebați dacă am resimțit un deficit
de atenție publică? Să mori de râs. La mine a fost exact pe dos, am beneficiat (nu știu dacă nu cumva
verbul a beneficia nu trebuie pus între ghilimele) de un exces de prezență publică. Ba chiar aș zice
că scriitorul din mine și-a făcut cu greu drum prin notorietatea publică pe care o dobândisem. 

Imi amintesc de o scenă din Tartarin în Alpi, în care protagonistul Tartarin din Tarascon se de-
dubla într-un Tartarin alpinist, gata să înfrunte înălțimile, și un altul, în haine de casă, zgribulit sub pă-
tură. Am trăit și eu o asemenea dedublare, între omul politic și scriitor, o afacere relativ avantajoasă
pentru primul, dar mai degrabă păguboasă pentru cel de-al doilea.  Să ne înțelegem, eu n-am avut
nicio problemă să fiu, în același timp, ministru de finanțe și poet, ba chiar aș fi putut să prezint buge-
tul în versuri, sau măcar ca pe un poem în proză, dacă s-ar fi putut admite așa ceva din partea Con-
siliului Legislativ. Problema era, însă, a cititorilor care nu puteau da deoparte omul politic pentru a
păstra ca interlocutor doar poetul.  Ba chiar, neputând să treacă peste respectul ipocrit datorat sen-
atorului, îmi spuneau „domnule poet”, ceea ce e redundant, căci poetul e un domn al simțirii, nu mai
are nevoie de nicio domnire în plus. Dar, așa cum poetul din mine a venit pe lume înaintea omului
politic, până la urmă, tot poetul a supraviețuit.

2. Îmi place să particip la evenimente în care interacționăm cu cititorii. Adesea, lecturile publice
se petrec în cercul strâmt al scriitorilor, noi citim, noi ascultăm. Asemenea comuniuni intra-scri-
itoricești sunt mai degrabă gesturi de politețe decât lecturi propriu-zise, căci scriitorii țin doar să se
audă pe ei înșiși, pe ceilalți îi ascultă doar în dorința perversă de a constata că scrierile altora sunt mai
proaste decât ale lor.

Rolul autorului e să scrie. Desigur că el are și obligația de a-și prezenta opera în public, dar pro-
movarea reală a operei nu se face prin autor. Scriitorul, oricât ar fi de săltăreț, nu poate să sară din-
colo de umbra lui, adevăratul renume  începe în absența autorului.

3. Îmi place să vorbesc publicului și să-mi citesc poeziile în public. Uneori chiar le recit. Dar cele
mai frumoase prezentări sunt cele la care eu lipsesc. Cum a fost, pildă, lectura publică organizată în
21 aprilie 2015 de către Festivalul Internațional de Literatură din Berlin.  când capitolele șapte și opt
din Cartea șoaptelor, în peste douăzeci de traduceri, au fost prezentate în lecturi publice în vreo două
sute de orașe din patruzeci de țări.



Paradoxul ontologic al Sfântului Anselm
privind existența lui Dumnezeu:

„Dacă mai există un singur om care nu
crede în existența lui Dumnezeu, înseamnă
că Dumnezeu este imperfect. Deci, există”.

Aporie mai mult decât inteligentă: de-a
dreptul genială! Fără ea și fără altele ase-
menea ei, religia n-ar fi doar mai săracă în
înțeles, ci incredibilă, pur și simplu...

*
Mircea Cărtărescu dixit:
„O carte adevărată nu este cea care-ți dă

o plăcere estetică infinită, ci cea care-ți
schimbă viața”.

Hopa! Nu cumva acest motiv aparent
simplu, dar adevărat și profund în esența sa a
fost intuit în urmă cu niște mii de ani de
filosoful Platon? Și nu cumva acest motiv, iar
nu altul, a stat la baza convingerii lui Platon
că poeții trebuie alungați dintr-o cetate
ideală?

Pentru că, boieri dumneavoastră, a oferi
o plăcere estetică – fie și infinită – n-are
într-însa nimic primejdios, pe când a schimba
într-un fel ori altul viața omului (și mai cu
seamă a oamenilor), da...

*
Finalul, scris negru pe alb, al filmului re-

cent al lui Pedro Almodóvar Mame paralele,
citat din scriitorul și jurnalistul uruguayan
Eduardo Galeano:

„Nu există o istorie mută, oricât de mult o
pârjolesc, indiferent cât o frâng, indiferent cât
de mult mint. Istoria umanității refuză să
închidă gura”.

Nițeluș cam romantică, dar greu de con-
trazis în semnificația sa de ansamblu, ale-
gația lui Galeano stă-n picioare. Sau, cel
puțin, pare a sta în picioare, chiar dacă eu,
unul, nutresc serioase îndoieli în ceea ce
privește adevărul său de fond. Personala-mi
încredere în infailibilitatea istoriei umanității
rămâne mai de- grabă o iluzie și o speranță
decât o chestiune de convingere. Nu mi se
pare deloc că istoria operează cu certitudini,
ci mai curând cu generoase posibilități. Sau
în cel mai bun caz, cu probabilități. Nimic mai
mult, insă...

*
O definiție pe cât de poetică, pe atât de

adevărată a lui Tudor Arghezi:
„Actorul, prin natura meseriei, e numeros

ca un hotel”.

*
Proverb semit:
„Un om care râde se aude mai tare decât

un om care plânge”.
Aceste vorbe înțelepte îmi aduc, nu știu

de ce, aminte de faptul (despre care am mai
scris) că, în toată viața lui, Iisus n-a fost auzit

râzând niciodată, în timp ce plângând, da.
Desigur, tragicul destin al Mântuitorului era
scris în Cărți și El își știa soarta. Era însă acesta
un motiv și aceasta să fi fost o explicație? De
ce nu s-ar fi cuvenit să se audă mai puternic
printre contemporanii săi glasul lui Mesia?

*
George Orwell, autorul romanului O mie

nouă sute opt zeci și patru în care Fratele cel
Mare proclamă, printre altele, drăgălășenii de
genul „războiul este pace, libertatea este
sclavie, ignoranța este putere” a avut grijă să
atragă atenția cititorilor săi mai puțin inteli-
genți sau mai neatenți:

„Vedeți că eu am scris un avertisment,
nicidecum un manual!”

Rezultatele avertismentului s-au văzut cu
ochiul liber de-a lungul timpului...

*
D-ale finanțelor și artei:
Bugetul filmului Titanic (altfel o peliculă

respectabilă din punct de vedere artistic,
regizată, scrisă, co-produsă și co-montată de
James Cameron) a fost mai consistent decât
cel întrebuințat pentru construirea pachebo-
tului cu același nume, cel mai mare din lume
la ora lansării sale la apă.

O punere în relație temporală fără nici o
legătură de altă natură: Titanicul s-a scu-
fundat în data de 14 aprilie 1912, cu mai
puțin de 2 luni înainte de moartea lui I.L.
Caragiale (9 iunie același an.)

*
O vorbă nu foarte profundă, însă demnă

de ținut minte a lui Haruki Murakami:
„Poate că muzica nu va schimba lumea,

dar cu siguranță îi va schimba pe cei care o
ascultă”.

Niște oameni schimbați – de muzică sau
de orice altă formă de artă – nu sunt însă
oare doar apți, ci și susceptibili, capabili și
chiar potriviți să schimbe lumea cu pricina?

Întrebarea este, fără îndoială, retorică așa
că nu presupune în chip obligatoriu un
răspuns. Dar nici nu-l elimină...

*
Un medic german de la finele secolului

al XIX-lea (zice-se că celebru, dar al cărui
nume l-am uitat) dădea epidemiei o definiție
cu totul diferită de înțelesul conferit ei în
zilele noastre:

„Epidemia este un fenomen social cu
multe aspecte medicale”.

Greșea neamțul de-acum un veac și ceva
ori greșim noi cei care socotim că lucrurile
stau mai degrabă viceversa?

E o întrebare – dacă nu cumva mai mult
decît atât.

*
Eurovision 2022, Torino, Italia. Una dintre

cele mai jenante ediții ale concursului de
muzică ușoară de pe bătrânul continent, care
a cunoscut Slavă Domnului, destule mo-
mente cu care organizatorii n-au prea avut
motive să se mândrească. Ceea ce s-a pe-
trecut însă anul acesta la – chipurile – juri-
zarea întrecerii muzicale patronate de EBU
(European Broadcast Union) a întrecut toate
așteptările (despre cele mai rușinoase dintre
ele vorbesc).

Desfășurat la mijlocul sau la marginea
greu de definit a unui război nebulos, anga-
jând într-un fel sau altul aproape întreaga
planetă, așa-zisul concurs muzical s-a ames-
tecat grosier cu acesta (cu războiul, adică),
compromițându-le pe amândouă. Melodia
cu care s-a prezentat pe scenă la Torino
viitoarea câștigătoare, Ucraina, a fost una mai
mult decât banală, ca să nu folosesc termeni
mai drastici. (Cât despre interpretarea or-
chestrei Kalush și a solistului Oleg Psiuh nu
mă pronunț întrucât nu despre chestia asta
a fost vorba în propoziția italo-competi-
țională din acest an, așa cum n-a fost în nici
un alt an din motivul elementar că Euro-
visionul a fost și rămâne concurs de creație,
nicidecum de interpretare). Oricum, este de
menționat că piesa Ștefania (profund comu-
nă, de altfel) n-a justificat cu nimic bucuria
victorioasă a cântărețului gratulat de niște
organizatori penibili cu numeroase puncte
nemeritate, dat fiind faptul că au fost scoase
dintr-o pălărie colorată, dar achiziționată pe
bani falși. Dacă solistul entuziast dincolo de
măsură ar fi comis, de exemplu, gestul nobil
de a refuza premiul acordat nu pentru per-
formanța artistică, ci din considerente po-
litice (de înțeles oarecum, dar fără legătură
cu spiritul unei competiții adevărate), o lume
întreagă l-ar fi aplaudat fără rezerve.

În circumstanțele calpe ale ultimei ediții
a Eurovisionului, însă, cei care au șmecherit
rezultatul concursului n-au făcut nici pe
departe vreun serviciu de imagine și nici de
oricare altă natură Ucrainei. Dimpotrivă...

*
Observațiune la îndemână:
În ultimii ani, O.N.G.-urile, răsărite într-o

vreme prin România ca ciupercile după ploa-
ie, au prins să dispară fără nici un fel de
explicație din peisajul nostru social. Unde,
oare?
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Unomcarerâde,
unomcareplânge...

GELU NEGREA
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Există în Mantaua lui Gogol un
pasaj în care, în stilul său catife-
lat-ironic, vorbeşte despre „per-

soanele importante” din societatea pe ters-
 burgheză, mai vechi sau „devenite recent”,
pe care le apropie însă acelaşi comporta-
ment menit a le distinge de ceilalţi cetăţeni.

Oamenii aceştia „importanţi”, dar, poate,
„mai puţin importanţi în comparaţie cu alţii
mai importanţi, pentru că întotdeauna se
găsesc oameni pentru care cei neimpor-
tanţi sunt importanţi în ochii lor”, cum
spune Gogol, au în comun strădania de a-şi
amplifica personalitatea, folosind nume-
roase mijloace. Cum ar fi, de exemplu, arată
Gogol, „severitatea”; prin care cei „mai de
jos”, cum apar în ochii lor, trebuia să simtă
cine-i şeful, cine comandă şi cine trebuie să
execute fără crâcnire ; pe cine e obligatoriu,
dacă nu să venereze, măcar să linguşească
cu meşteşug. 

Între timp, şi metodele, dar şi aria de
acţiunea a persoanelor importante s-au ex-
tins, a cuprins noi teritorii, iar, în România,
deşi aceasta a depăşit de mult statutul de
„gubernie” sovietică, personajele mai sus
pomenite s-au multiplicat monstruos de la
an la an, ajungând, acum, în deplină libe-
rate, să ne păgubească de o viaţă socială
normală. De la înălţimea fotoliilor ministe-
riale şi a jilţurilor parlamentare, dar şi de pe
scaunele mai puţin impozante ale „dregă-
toriilor” locale, vremelnicii ocupanţi ale
acestora privesc în jos cu olimpiana de-
taşare a celor desprinşi de contingent, încât
mii de ani ne-ar trebui să-i mai putem
ajunge. În feudele locale, şefii peste consi-
liile judeţene, având pâinea şi cuţitul buge-
telor, cer primarilor să joace după cum le e
cheful şi interesul, asezonat, desigur, zonei:
de la sârbe la geamparale şi de la căluş la
bătuta pe loc. Primarii, la rândul lor, nu se

lasă mai prejos, dirijând cu folos corul co-
lindătorilor, care, băieţi subţiri, împart da-
rurile cu „centrul” după preceptul biblic „dar
din dar se face raiul”. Local. 

Gogol spune că în „sfânta Rusie”, totul se
baza pe imitaţie ; de la umilul copist pierdut
prin vreun târg prăpădit, la secretarul de
departament guvernamental, toţi îşi în-
suşeau umili lecţia de dresură care ocrotea
mintea de efort şi psihicul de complicaţii.

Dar, după cum ştim, epoca ţaristă, pe
care o caricaturizează marele scriitor, a fost
înlocuită brutal cu dictatura atroce a sovie-
telor, instaurată de revoluţia bolşevică a
marilor satrapi Lenin şi Stalin, desigur, noile
„persoane importante” ale „sfintei Rusii”.
Aceştia, cu ajutorul „neprecupeţit” al altor
„persoane mai puţin importante”, ca să pre-
luăm din nou formularea lui Gogol, între
care nu pot fi uitaţi Troţki, Beria şi Iagoda,
dar la fel de motivate în sălbăticia dez-
lănţuită împotriva poporului rus, au dus,
aproape duioasa „severitate” a epocii ţariste,
pe cele mai înalte culmi ale abjecţiei uma -
ne, lăsând una dinte cele mai adânci şi ne-
vindecate răni ale secolului XX. Secol în
care, şi românii au suportat o prea îndelun-
gată apăsare a unei alte „persoane impor-
tante”, de fapt, putem spune, „maltratând”
puţin limba română, aşa cum individul în
cauză o făcea „zi de zi, ceas de ceas şi în pro-
porţie de masă”, cea mai importantă per-

soană; cea care, cum ştim, mişca soarele
dea supra României, ridica nivelul de trai
până unde românii nu-l mai puteau ajunge
şi învârtea ca pe-o morişcă personală poli-
tica mondială.

Şi iată, am ajuns la ultima mare „per-
soană importantă” a acestor însemnări,
care, cum se poate constata, se străduieşte
cu o încrâncenare dincolo de limita uma-
nului, să le pună în umbră pe toate celelalte
amintite. Desigur, cu acelaşi sprijin total al
celor ce-l înconjoară.

Despre „noul ţar groaznic” al Rusiei s-a
scris enorm : articole de presă, analize - in-
clusiv psihice şi psihologice – studii, cărţi.
S-a spus totul şi încă a mai rămas ceva. Ceva
ce, probabil, mintea umană încă nu cu-
noaşte. Ceva ce depăşeşte sfera raţională.
Ceva ce istoria umanităţii va consemna ca
făcând parte din petele albe ( sau, mai de-
grabă de-un negru terifiant) ale planetei. 

„Amplificarea” monstruoasă a persona-
lităţii acestui om, pe care toate „persoanele
importante” din lumea largă ( şi aici ghile-
mele au un dublu sens) l-au tratat ani de zile
cu o lejeritate condamnabilă,  a dezlănţuit,
acum , sub ochii noştri şi în acest secol, una
dintre cele mai mari drame ale istoriei. 

Terifiant este faptul că, dacă ceilalţi călăi
ai omenirii îşi asumau direct metodele cri-
minale, ca pe un fapt firesc al politicii lor
inu mane, acest (ne)om a pus în funcţiune
un întreg arsenal al ticăloşiei, o tactică a
manipulării de-o perfidie inimaginabilă, o
ştiinţă a disimulării care încă adoarme raţiu- 
nea a milioane de oameni, producând
efecte dramatice.

Neliniştitoare este constatarea că, dacă
despre „ceilalţi”, îngropaţi în praful istoriei,
ştim (aproape) totul, faptele celui de-acum
sunt încă într-o dureros de imprevizibilă de-
rulare…

„Persoane
importante”

liViu cAPşA              

Joi, 5 mai 2022, la Centrul Cultural din Oltenița a avut loc inaugurarea
Clubului Profesionist de Lectură. Cu acest prilej, un public numeros, for-
mat cu precădere din elevi, a asistat la lansarea a patru volume de li tera -

tură apărute la Editura Neuma, în prezența autorilor: Gabriel Chifu și artistul plastic
Mircea Bochiș, Plăcuțele din Medio Monte, album de poezie al celui dintâi, ilustrat
cu imaginile lucrărilor artistului, Răzvan Voncu, Stele pitice, proză, Horia Gârbea,
Amintiri cu poduri, poezie și Liviu Capșa, amfitrionul manifestării, cu Zona de indul-
gență, volum de poezie. Evenimentul l-a avut ca moderator pe Cristian Pătrășco-
niu, redactor la revista România literară. Volumele au fost prezentate, ca și autorii,
de domnul academician Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din
România, care a făcut și o amplă pledoarie pentru lectură în general. Autorii prezenți
au prezentat la rândul lor, pe scurt, creațiile confraților și au avut scurte momente
de lectură din cărțile lansate. Evenimentul s-a bucurat de un frumos succes. 

Inaugurarea Clubului 
Profesionist de Lectur[ Olteni\a

Pre
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În vremuri în care scriitorul nu prea este persoană publică,
eventual una de nivel minim și cu importanță zero, ceea
ce-i rămâne, în afară de sufletul pus în paginile cărților

sale, este să-și dea timp și putere să le scrie. Indiferent că face
din scris activitate nocturnă echivalată de mulți, poate prea
mulți, unui hobby sau transformă totul într-o nebunie pe care
este dispus să o arunce disprețuitor în fața lumii, are datoria, mai
ales în oglinda sa, să-și scrie rândurile. Dacă cerul îi spală efor -
turile cu ploi liniștitoare sau cu tăvălugul unui diluviu de
nepăsare care să șteargă totul, inclusiv amintirea sa în conștiința
omenirii, nu ar trebui să-i fie un lucru de interes, întrucât nu șade
în puterea lui să-și asigure nici posteritatea, nici iubirea
mulțimilor. Așa cum le place multora să spună, toți vor fi judecați
fie de vreme, fie de istorie.

În același timp, însă, împătimitul inițiat în tainele scrisului
simte, dacă nu cumva realizează, că una din puterile cu care a
fost înzestrat de providență (sau blestemat de destin, ar zice alții)
este aceea de a judeca la rândul său timpurile, istoria, eveni -
mentele și, de ce nu?!, chiar oamenii. Iar oamenii, indiferent dacă
au datoria sau nu, căderea sau nu, au libertatea să judece, la
rândul lor, vremurile pe care le trăiesc, figurile proeminente din
domeniile de care au cât de puțină știință și lucruri sau fapte care
de multe ori le depășesc puterea de înțelegere, în virtutea con -
vingerii personale nu numai că dreptul la opinie ar fi inviolabil
cât, mai ales, că opinia lor este plină în principal de dreptate. În
definitiv, nu degeaba își afirma pasional Churchill iubirea față de
democrație declarând că va lupta mereu pentru dreptul fiecăruia
de a nu-i împărtăși opinia.

Raționamentul ar putea provoca o oarecare confuzie pentru
că, pe cale logică, dacă spunem că scriitorul este dator să-și
judece vremurile, dar la fel au libertatea să o facă și oamenii, ar
însemna că toți scriitorii sunt oameni (nimic mai adevărat într-o
asemenea afirmație), dar și că toți oamenii sunt scriitori. Ceea ce
nu este, de asemenea, departe de adevăr, având în vedere
valurile nemărginite flămânde de afirmare într-ale literelor care
pun mâna pe condei, în România și pretutindeni, considerând
că viața personală este de maxim interes și confundând, în
același timp, capriciul cu delirul de grandoare. Dar nu este deloc
condamnabil nici modul înfierbântat în care frizerii își susțin
punctul de vedere într-ale politicii externe, nici felul în care
pensionarii susțin un partid unic care le umple tigaia, transfor -
mând banca din fața blocului într-o moromețiană poiană a lui
Iocan în care se fac și se desfac lucruri și în care curg păreri tot
mai înflăcărate însoțite de sumețire de mâneci. Până la urmă,
oamenii sunt oameni. Adică – de ce să nu admitem? – scriitori,
având în vedere că fiecare își scrie propria poveste, propriile
gânduri și chiar propria conștiință într-o întâlnire flecară, mai
mult sau mai puțin scurtă, la un pahar de drojdie sau la o gură de
aer curat.

Problema ar putea fi identificată, oarecum, în condițiile care
par să împingă încet dar sigur lumea în brațele haotice ale
certitudinilor iraționale tocmai în virtutea drepturilor pe care le
invocă. Dreptul și libertatea de exprimare au condus în timp, spre

exemplu, la o normalizare a stării de conflict din țara vecină.
Normalizare strict în sensul în care aceasta a fost decăzută la
stadiul de oportunitate de șuetă, subiectelor comune abordate
în fața unui pahar – aventurile amoroase, gonflate sau nu ca
număr și ca intensitate, frumusețea femeilor, mai mult sau mai
puțin exagerată, retrogradarea echipei Dinamo și alte asemenea
– adăugându-li-se certitudinea fiecărui vorbitor, perfect infor -
mat, sigur pe punctul său de vedere și excluzându-l pe al altora,
că războiul se va sfârși curând, sau că va degenera într-o confla -
grație mondială în funcție de interesele Marilor Puteri (oare de ce
o asemenea exprimare are izul mucegăit al trecerii timpului,
rămânând un clișeu valabil vreme de sute de ani?) sau că, așa
cum afirma temător George Soros, este posibil ca civilizația să
nu supraviețuiască războiului ruso-ucrainean.

Problema, ca atare, constă inclusiv în foamea cu care oamenii
încearcă să-și impună punctul de vedere, opiniile și convingerile
pe care, din nou problematic, le formează ascultându-i pe alții ca
ei sau înghițind pe nemestecate subiecte de presă aruncate în
ochiul consumatorului mai ceva ca nisipul răscolit de o furtună în
deșert. Nu drepturile democratice obținute de-a lungul timpului
sunt realul motiv pentru care se declanșează tragediile, ci încă -
pățânarea celor mai mulți de a le aplica în mod greșit sau, și mai
rău, încrâncenarea celor care nu le pricep cu adevărat sensul (de
sfidarea lor în mod conștient nu este cazul să se pomenească) de
a impune dorita permisiune să abuzeze de ele. Dacă ar fi să
aruncăm o privire asupra lumii, nu cu mult timp în urmă, în Franța,
Tribunalul administrativ din Grenoble a sus pendat o dispoziție din
regulamentul de funcționare al piscinelor din oraș, care permitea
ca femeile de confesiune musul mană să poarte burkini. Cu
siguranță, opinii pro și contra cu duiumul, ba că ar fi discriminare,
ba că, în definitiv, pe teritoriul european sunt preferați bikinii, deci
regula ar trebui respectată. Și indiferent de care parte a baricadei
s-ar situa cei care au mereu dreptul la o opinie, un observator
detașat nu ar ajunge la altă concluzie decât că bătută într-un piron
înfipt în fruntea Pă mântului ar trebui să atârne o etichetă cu un
singur cuvânt: intoleranță. Una alimentată de accese care pot
ajunge să frizeze cruzimea, numai bune să demonstreze că o
complicație a pandemiei nu a fost, pentru destui, spălatul pe mâini
ci înrăirea și spălatul pe creier. Cu atât mai mult cu cât explozia de
jurnale pandemice din domeniul literaturii, alături de versuri
nespălate la gură și alte autobiografii de două parale, devine mai
înspăi mântătoare ca o deflagrație atomică, făcându-i pe cei care
mai au obiceiul de a-și arunca privirea spre viitor, dincolo de
prânzul de mâine, să se întrebe care dintre somnuri ar fi mai bine
să primeze – cel al rațiunii sau cel de veci. Cel de veci nu ga -
rantează nimic, nici măcar amintirea. Cel al rațiunii garantează că,
atâta timp cât ne vom uita în jur cu priviri împăienjenite, omenirea
nu va fi capabilă să legifereze, alături de cel de-a avea o opinie și
libertatea de a o exprima, un drept de care se pare că avem tot
mai multă nevoie: dreptul de a ne înșela. Puterea de-a accepta și
înțelepciunea de a vedea când o facem ar trebui găsite, totuși, în
noi înșine.   

Dreptul de a ne în§ela
răZVAn niculA
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ăsta-i locul de care vorbeați – zise șoferul. 
Taxiul s-a oprit la marginea drumului. Priveam în jur, din ma-

șină. Mi se ivi priveliștea – edificiul cu ale sale cupole verzi și ne-
numărați porumbei în jurul lor. Venind mai aproape, am găsit
curtea plină de porumbei care mâncau semințe azvârlite de oa-
meni. 

Pe vremuri, se numea „Cimitirul porumbeilor” – mai zise șo-
ferul, care mă urmărea. – A devenit altarul omului sfânt care a lo-
cuit în oraș. Clădirea din colț îi era cameră de rugăciune în
trecutul întunecat și îndepărtat. 

Mulțime de oameni se perindau prin fața acestei clădiri, in-
trând și ieșind necontenit. 

Sute de oameni merg în pelerinaj în fiecare zi  – a continuat
el. – Aici, oamenii se roagă pentru morți, cei bolnavi, pentru să-
nătate, cuplurile fără copii, pentru bebeluși. Îl determină pe
imam* să-i binecuvânteze și să citească din Coran**, cerând in-
vocația. Plimbându-se prin grădină, ei aruncă semințe și fac un
pelerinaj la mormintele oamenilor sfinți. 

Priveam un stol de porumbei zburând pe cer, chiar dacă îl as-
cultam. Erau la fel precum îi descria tata în album: gri-albăstrui,
alb cu negru, unul mai pufos și mai blând decât altul, dacă asta
poate oferi un aspect semnificativ.  

Voi fi în mașină, - zise șoferul, pregătindu-se să intre.  – De
n-aș fi avut alergie la aerul toamnei, v-aș fi însoțit, însă, din pă-
cate, statul multă vreme afară mă face să strănut. 

Suflându-și nasul, s-a îndreptat spre mașină. M-am apropiat
de porumbeii ocupați cu ciugulitul semințelor. Se băteau pe
mâncare, câteva boabe rămăseseră pe pământ. Și la ei, ca și la
oameni, cei slabi vor fi dați la o parte, norocul e de partea celor
care se mișcă mai iute. 

Pe o parte a altarului, o bătrână slabă vindea semințe. N-o vă-
zusem, inițial. Oamenii luau semințe de la ea într-o pungă de ce-
lofan. Când am dat cu ochii de ea, am cumpărat și eu câteva.
Porumbeii m-au înconjurat imediat ce au văzut că împrăștii se-
mințe pe jos. Au coborât și cei care zburau pe cer și s-au alăturat
cârdului. Într-o clipă, eram printre nenumărați porumbei. Uitând
de frică, unii dintre ei îmi ciguleau grăunțele cu tot cu palmă, alții
mi se urcau pe pantofi. 

Imediat, sacul din mâna mea s-a golit. Obosit, m-am așezat.
În spatele meu, se afla un cimitir. Altarul și cimitirul erau sepa-
rate printr-un zid lung și era clar vizibil prin crăpătura din mijlo-
cul pereților de cărămidă. Cred că era o moschee lângă ea,

pentru că imaginea unei semilune din cupru de pe o cupolă în-
altă stătea înclinată către est. 

Cât am stat pe bancă, uitându-mă la porumbei, mi-am luat
camera și le-am făcut câteva fotografii. Apoi, deschizând ser-
vieta, am luat din ea albumul tatei. Am comparat porumbeii din
jurul meu cu cei desenați în album. M-am uitat printre notele și
datele scrise sub picturi. Fiecare pictură avea sub ea o notă și o
dată. De exemplu, sub imaginea unui porumbel gri purtând data
„04.06.1995”, era scris: „Dragul meu, copilul meu a mers astăzi
pentru prima dată la școală.” Dedesubt, era o pictură cu un po-
rumbel alb, cu data „02.11.2001”, cu mesajul: „Ieri, m-am uitat la
cer, prin fereastră. M-am simțit ca și cum te-aș fi văzut, Albă-ca-
Zăpada.” Între acestea, cea care atrăgea atenția cel mai mult era
a unui porumbel grăsuț, alb cu negru. Tata datase cu „07.06.2006”
și notase: „Azi am cumpărat ciocolată de la magazin, pe ambalaj
era poza unui porumbel, exact ca tine, Fluffy.” 

Când n-a mai rămas nimeni în fața camerei de rugăciune de
care vorbea șoferul, m-am dus acolo. Înăuntru, stătea în cameră
un imam cu turban pe cap și cu barba albă, iar Coranul și măr-
gelele de rugăciune se aflau pe o masă din fața lui, acoperită cu
catifea albastră. 

Poftiți, domnule! – zise imamul, întâmpinându-mă călduros. 
Aș dori să recit Coranul pentru spiritul tatălui meu. – am zis,

văzându-i privirea întrebătoare. 
A început să recite din Coran. Ascultându-l, parcă îl vedeam

pe tata: mi-am readus în memorie ultimele sale zile din secția de
oncologie a Spitalului Memorial Northwestern din Chicago. Pe
atunci, stăteam adesea cu tata care era întins în pat, în ultimele
sale zile, cu cancer la creier, cu părul căzut complet. Era slăbit și
avea ochii înfundați. Întotdeauna stătea întins ținându-mă de
mâini; când i-am dat o lingură de supă sau de apă, s-a uitat la
mine plescăindu-și buzele și clipind din ochi.  Întotdeauna voise
să spună ceva, dar nu mai putea să vorbească, doar șuiera. 

Într-o zi, starea i s-a înrăutățit. Cum nu m-am mișcat de lângă
el, am luat telecomanda televizorului din perete și schimbam ca-
nalele, să-mi fac de lucru. La un moment dat, tata șuieră cu voce
joasă, ridicând mâna dreaptă, de parcă ar fi țipat. Erau porumbei
la televizor. La început, am crezut că vrea să schimb pe alt canal.
Când am făcut asta, a devenit nervos și mâinile au început să-i
tremure. 

– Dă înapoi pe canalul cu porumbei! – zise mama, apropi-
indu-se de tata, încercând să-l liniștească. 

Sherzod Artikov
Porumbeii tatei

traducerea din uzbecă în engleză:
niGorA dedAmirZAYeVA

traducerea din engleză în română:
FlorentinA loredAnA dAliAn 
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După ce am revenit pe canalul ăla, tata s-a liniștit văzând po-
rumbeii. Dar mâinile tot îi tremurau, iar falca tremurătoare părea
gata să atârne, de nu i-ar fi ținut-o mama. 

Ramadan, ți-a fost dor de porumbeii tăi? – a întrebat mama,
încercând să-i citească gândul și strângându-i maxilarul. 

Tatei i-au țășnit lacrimi din ochi, a încercat să spună ceva, dar
n-a făcut decât să geamă. 

- Cred că tatălui tău îi e dor de porumbei, - zise mama, ui-
tându-se la mine – În Marghilan, unde ne-am născut, era un loc
numit „Cimitirul porumbeilor”. Tatăl tău și-a petrecut copilăria
acolo. Chiar și tinerețea. Erau nenumărați porumbei. Tatăl tău îi
adora și își petrecea mult timp cu ei. M-a dus și pe mine acolo de
multe ori. Când mergeam, întotdeauna hrăneam porumbeii,
aruncându-le grăunțe și visam ore-n șir. 

Tata stătea întins și liniștit, ascultând-o pe mama. La un mo-
ment dat s-a uitat atent la gura ei, apoi, la porumbeii de la TV.
Ascultându-i cuvintele, el a înțeles, mai mult sau mai puțin ce
spunea ea, și probabil de aceea lăcrima amar și încerca să se ri-
dice, șifonând cearșaful pe marginea patului. 

După ce a terminat de recitat, imamul și-a deschis mâinile
pentru invocare. Am făcut și eu la fel. 

- Nu e nimic greșit să întrebi, - zise imamul, privindu-mă. –
Fiule, arăți ca un străin... 

- Sunt din Statele Unite, - i-am zis, prezentându-mă. - Dar sunt
uzbec. Părinții mei s-au născut acolo. Au locuit în Marghilan un
timp și au emigrat în vremea „anilor de reconstrucție”***. 

- S-au mutat înainte de obținerea independenței, așa-i? – m-a
întrebat. 

Cerul era întunecat și norii pluteau în albastru. Frunzele în-
gălbenite ale unui platan din fața camerei de rugăciune se aș-
terneau pe pământ. Călcând pe frunze, mi-am amintit de
copilăria din Chicago. Tata spunea că nu mă născusem când s-au
mutat în SUA. Mă iubea mult, deoarece el fusese crescut într-un
orfelinat. La fiecare sfârșit de săptămână, fie ne duceam să
vedem meciurile de basket ale echipei „Chicago Bulls”, fie la
muzee naturale. De asemenea, mergeam mult la cinema. 

Noaptea, adormeam cu povești și povestiri. Ori de câte ori era
liber de la muncă, obișnuia să mă cheme în camera lui și să mă în-
vețe uzbecă și să joc șah. La acea vreme, mă impresiona pentru că
era un om vesel și mulțumit. În plus, era și foarte glumeț. 

Chiar și crescând, n-am sesizat la el sentimente omenești co-
mune, cum ar fi dorul. E drept că, uneori, când ne întorceam de
la meciurile „Chicago Bulls” sau beam vara ceai pe terasă, inima-i
părea că vede un stol de păsări pe cer. Se întâmpla să se cufunde
rapid în tăcere, de parcă și-ar fi pierdut limba în timp ce spunea
o glumă sau o poveste interesantă și schimbarea stării sale con-
tinua pentru câteva zile. Uneori îl vedeam pe tata deschizând
larg fereastra și uitându-se departe. Dacă păsările ar fi zburat pe
cer, tata le-ar fi văzut mișcările și le-ar fi auzit țipetele. 

A lucrat pentru o firmă care făcea comerț cu diamante. Lucra
chiar și acasă, din pricina programului său încărcat. Uneori îl pri-
veam din cadrul ușii sale și-mi plăcea să-i urmăresc munca, șter-
gându-și sudoarea de pe față. Muncea din greu, dar, în același
timp, își lua o pauză și scria în album. Apoi, am realizat că făcea
desenele porumbeilor în același timp. 

După „plecarea” lui, am răsfoit acest album în fiecare noapte.
Văzând nestinsă lumina din camera mea, mama venea adesea în
cameră și priveam împreună albumul, ochii umplându-i-se cu la-
crimi. Însemnările și datele de sub fiecare pictură erau mai sfâ-
șietoare decât desenele porumbeilor. Cu cât le citeam mai mult,
cu atât mă simțeam mai azvârlit în fluxul memoriei. 

Cred că tatăl tău ar vrea să se întoarcă în țara natală, - zicea
mama în astfel de momente nefericite. – Vrea să vadă porum-
beii.

Începuse să burnițeze ușor. Octombrie, aici, e ca și în Chicago
– înnorat și ploios. Cum a început ploaia, oamenii veniți la altar
au început să se împrăștie. Văzându-i plecând, porumbeii păreau
triști. Se uitau unii la alții de parcă n-ar fi înțeles nimic și priveau
gânditor în spatele oamenilor care le aruncaseră grăunțe. Chiar
atunci, s-a „rupt” cerul și m-am adăpostit în mașina parcată la est
de altar, ca să nu capăt vreo răceală. Șoferul, care mă așteptase
destul, moțăia în mașină. S-a trezit brusc atunci când am deschis
ușa. 

Ați fost aici? – întrebă, frecându-și ochii. 
Pe drum, ploua din ce în ce mai tare. Ștergătoarele nu mai fă-

ceau față. Văzând perdeaua de ploaie, mă gândeam cu îngrijo-
rare la porumbei. Mă gândeam că i-a prins ploaia. După un timp,
m-am asigurat în sinea mea că trebuie să existe un loc în care să
stea. Dar nu mă puteam opri din gânduri. Încă un gând a început
să-mi licărească în minte: dacă exista sau nu un adăpost pentru
nenumărații porumbei. 

Ați uitat ceva acolo? – mă întrebă șoferul când l-am rugat să
întoarcă. 

Când m-am reîntors la altar, am ieșit repede din mașină.
M-am grăbit către grădina care devenise raiul porumbeilor. Dar
nu mai era niciun porumbel, nici pe pământ, nici pe cer, de parcă
ar fi dispărut undeva fără urmă. Am stat o vreme în ploaie, ne-
știind ce să fac. 

Ai uitat ceva?
Imamul, închizând ușa camerei de rugăciune, m-a întrebat

același lucru. 
Unde au plecat porumbeii? – l-am întrebat în schimb. 
Imamul a privit în jur, de parcă n-ar fi înțeles. 
Nu s-au dus nicăieri, - a zis cu voce calmă. – Privește acoperi-

șul! Au cuiburi acolo. 
M-am uitat pe acoperiș. Prima dată, n-am observat adăpos-

tul. După un timp, am văzut un pasaj lung și îngust. Pasajul era
închis și avea mai multe deschideri pentru a permite luminii să
intre. Porumbeii erau închiși și priveau ploaia prin ferestre. 

Sunt ei în regulă acolo? – am întrebat, deși îngrijorarea îmi
dispăruse. 

Desigur, - mi-a răspuns, ștergându-și fața udă cu o batistă. –
Au trăit acolo ca o familie de mulți ani. 

Când m-am întors la hotel, hainele-mi erau ude leoarcă. Când
m-a văzut intrând, unul dintre servitori mi-a întins un prosop. În
timp ce mă ștergeam, i-am comandat managerului o convorbire
cu America. Mi-a format imediat numărul pe care i l-am dat, fă-
cându-mi legătura cu mama. 

Mamă, - am îngânat, când vocea familiară a mamei s-a făcut
auzită prin receptor. – Am mers să văd porumbeii tatei. Sunt la fel
cu picturile sale din album. 

Mama a dat să spună ceva, dar vocea n-a ajutat-o. Doar plân-
sul i se auzea, stins, în receptor...

_______

Note: 
*Imam – lider religios musulman
**Coranul – cartea sfântă a musulmanilor
***Anii de reconstrucție – anii între 1988 – 1990 în Uniunea

Sovietică. 
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Antecedentele lui Mircea Mihăieș
în domeniul operei lui James
Joyce și a altor autori dificili, între

care William Faulkner, nu doar că pre-
vesteau, ci aproape impuneau o încoronare
de tipul acestui volum-eveni ment. Din pă-
cate sau din fericire, profesorul de la Tim-
ișoara și proaspătul laureat al Premiului
Național Tudor Arghezi de la Târgu-Jiu a
cîștigat cam tot ce se putea dobîndi în ma-
terie de premii literare. Așa că al treilea tom
al său despre James Joyce (Finnegans Wake,
628. Romanul întunericului, Editura Polirom)
nu prea mai are ce să-i ofere pe partea
aceasta. Dar compensațiile morale date de
diplome și medalii nu cred că ar putea
echivala cu satisfacțiile oferite nu numai de
încheierea și publicarea unui asemenea
volum, dar nici de cele ale cercetării palpi-
tante și pline de învățături care în mod sigur
a dus la realizarea cărții. Multe nopți trebuie
să fi petrecut exegetul în compania eroilor
lui Joyce, crîșmarul HCE și necuprinsa lui
soție ALP, dar n-a fost fără folos, pentru noi,
cititorii, mai ales. 

În cele 880 de pagini mari, Mircea Mi-
hăieș spune într-un chip foarte atractiv -
documentat și rezemat pe citate semnifica-
tive, dar niciodată prețios sau obscur –
povestea romanului din urmă al marelui ir-
landez. Este o poveste extrem de palpitantă
și în multe privințe pilduitoare, pe care orice
exces de pedanterie scolastică sau de des-
fășurare seacă a erudiției ar fi stricat-o. Un
lucru ireparabil, căci este greu de crezut că
s-ar mai apuca și altcineva de o asemnea în-
treprindere decenii de-a rîndul. 

În cazul lui Ulysses (Ulise) ne rezemăm
încă pe traducerea din 1984 (adică apărută
la 64 de ani de la ediția princeps) a lui
Mircea Ivănescu. De Finnegans Wake, la 83
de ani de la ediția primă, nu pare nimeni
dispus să se atingă. Titlul însuși, așa cum ex-
plică Mircea Mihăieș, e practic intraductibil
pentru că nicio echivalență nu ar prinde (pe
cît îmi pot da eu seama) toate accepțiunile
și menține toate ambiguitățile numirii ori -
ginare. Cei care să fi citit la noi această operă
se numără probabil pe degetele unei mîini,
dacă nu cumva Mircea Mihăieș o fi singurul
care a făcut-o. 

Lectura ar fi teoretic posibilă, eu însumi
am descărcat de pe internet un fișier în care
rîndurile și paginile respectă riguros așe -
zarea din originalul de 628 de pagini. Însă
nu e chip, chiar pentru un vorbitor nativ al
limbii engleze, să cuprindă toate trimiterile,
aluziile, jocurile lexicale, nici chiar să de-
sprindă prea ușor un fir epic. De altfel pe
autor nu l-a interesat să fie explicit ci, dim-
potrivă, să creeze ambiguități încă din titlu.

Dacă admitem – și trebuie s-o facem - că
orice lectură este o traducere pentru sine,
de către cititor, a textului propus de autor,
provocarea lui Joyce din Finnegans… nu
poate fi asumată.

Se pune atunci întrebarea de ce ne-ar
interesa o carte de 880 de pagini despre o
operă de 628 pe care n-o vom (putea) citi și
pe care n-a citit-o aproape nimeni? Răspun-
sul ar putea fi dat de primul om care a es-
caladat Everestul și a justificat gestul său
aparent inutil: pentru că există. Dar acesta
nu ar fi adevărul întreg. Finnegans Wake ex-
istă nu în sine, ca vîrful din Himalaia, ci
anume ca o provocare - aș numi-o chiar o
sfidare - la adresa cititorilor, a literaturii, a
obișnuințelor de lectură, a confortului „plă-
cutei zăbave” a cititului. La întrebarea de ce
a scris Joyce Finnegans… și de ce Mircea Mi-
hăieș a găsit potrivit să-i dedice ani din viața
lui și mai ales să scrie despre el, un răspuns
ar putea veni de la un personaj autohton:
ca să se mire proștii! Răspunsul trebuie doar
rotit puțin, mai precis cu 180 de grade: ca
să se mire deștepții. Pentru că proștilor le-ar
fi indiferente asemenea sforțări, întinse pe
ani întregi (1923-1939 în cazul lui Joyce,
care va muri, după 20 de luni, la nici 59 de
ani). 

Volumul lui Mircea Mihăieș, al treilea
dedicat lui Joyce, de-a lungul unei activități
de zece ani de căutări, este important și in-
teresant pentru mai multe motive. Bene -
ficiile lecturii sale sînt directe și indirecte.
Cele directe: cititorul se poate familiariza,
dintr-o sursă extrem de avizată și pe baza
unei bibliografii vaste, pe care el însuși n-ar
putea s-o cuprindă, cu o operă canonică,
dintre cele aflate la vîrful piramidei litera-
turii secolului XX. Contează foarte mult,
într-o călătorie, calitatea ghidului. Mai ales
dacă e vorba de o călătorie abisală. Ni-l
putem imagina ușor pe Dante bîjbîind prin
Infern fără călăuzirea lui Virgiliu. O plimbare
prin Roma sau Firenze, că tot am vorbit de
Dante, lasă turistul năuc dacă nu a citit
înainte istorie, preferabil cîteva tratate se-
rioase, nu doar recomandări despre tratto -
riile cele mai potrivite. 

Al doilea folos direct este un studiu
amănunțit al unei opere despre care oricine

Mai multe nop\i cu HCE §i ALP
HoriA GârbeA
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trebuie să înțeleagă dificultatea, vecină cu
imposibilitatea, de a o citi direct și pricepe.
Iar al treilea ar fi că, prin intermediul lui
Mircea Mihăieș, același cititor – și o bună
parte din volum la asta se referă – poate pri-
cepe nu doar biografia și „poietica” lui Joyce,
dar o mulțime de detalii de context (timp,
spațiu, personalități) de care este legată
scrierea acelui „Work in progress”. 

Din punctul meu de vedere însă, be -
neficiile indirecte aduse de lectura cărții lui
Mircea Mihăieș sînt încă și mai mari.
Finnegans… marchează începuturile unui
nou model literar, privit cu neîncredere și
neînțelegere chiar de cei mai luminați și mai
favorabili autorului dintre contemporanii
acestuia. Criticul face pe larg expunerea
situației, într-un fel justificate de noutatea
absolută a experimentului lui Joyce. Primii
pe care îi contrariază pînă la îndepărtare cel
care scrisese Ulise sînt chiar fanii săi. Pe de
altă parte, cum arată criticul, care face, în
paralel cu referirile la operă, și o biografie a
prozatorului, existența lui Joyce nu a fost
comodă. Un succes de public și de casă al
lui Work in progress nu i-ar fi stricat. Joyce
alege să înoate împotriva curentului, cînd
era mult mai ușor și profitabil să se lase dus
de apă. Este o lecție importantă. 

Tot indirectă, dar însemnată, este în-
vățătura care transpare din scanarea de
către Mircea Mihăieș a laboratorului artistic
al lui Joyce. Este limpede că romanul aces-
tuia nu poate avea urmări nemijlocite. Un
epigonism strict sau chiar o pastișă nu pot
fi concepute. Dar modul de lucru al artistu-
lui poate fi investigat și reconstituit. Nu mai
puțin, referirile criticilor contemporani la
Finnegans Wake, de care Mircea Mihăieș
uzează în mod extins și asupra cărora face
observații amănunțite, sînt edificatoare
pentru felul în care funcționează relația
autor-operă-critică și înapoi la autor, ce
reacționează la critică. Asemenea circuit ar
fi puțin relevant dacă nu s-ar referi la ele-
mente literare de prima mărime. Dacă n-ar
fi vorba de Joyce și de romanul lui, de cri tici
importanți ai epocii, iar de partea cea laltă
de Mircea Mihăieș care explică perfect in-
teligibil și în cunoștință de cauză situația,
textul nu ar avea aceeași importanță pen-
tru cititorul său. Exegetul îl urmărește pe
autorul său preferat cu atenție și cu exi-
gență și îl pune în lumina înțelegerii citi-
torului. Astfel, el notează într-un loc că
„Rîn durile lui Joyce (despre relația cu Po -
und) sînt bine ticluite, dar nu respectă nici
pe departe adevărul”. Astfel avem un alt tip
de folos de la volumul lui Mircea Mihăieș:
intrarea subtilă în psihologia autorului, ceea
ce este interesant în măsura în care numi-

tul autor nu este deloc fitecine, ci James
Joyce.

În alt pasaj, criticul observă că un text
explicativ al lui Joyce este „la fel de dificil
precum textul criptat” și detectează „un caz
unic de scriere în care interpretarea devine
parte obligatorie a creației”. Și mai departe:
„cititorul e invitat să citească nu doar cartea,
ci și mintea lui Joyce”. În toate ocaziile, au-
torul dă dovadă de subtilitate și recurge
chiar la formulări parabolice pentru a fi
elocvent, inteligibil pentru cititor. „Obiectul
misterios”, se referă el la roman, „poate
părea (…) un construct impenetrabil, din
categoria ozeneurilor”. Reconstituirea rațio -
namentelor lui Joyce este extrem de dificilă
și criticul e obligat să lucreze cu probabi -
lități, reconstituirea făcîndu-se „pe baza
unor date precare” sau necesită faptul „de a
imagina în întregime contextele”. Este clar
așadar că, pentru un cititor obișnuit, și care
se luptă în primul rînd cu lexicul și sintaxa
romanului, misiunea este absolut imposi-
bilă. Meritul lui Mircea Mihăieș este că des -
cîlcește - pînă la un punct, accesibil greu
chiar și lui – atît intențiile autorului cît și în-
fățișarea obiectivă a operei. Prin aceasta,
așa cum arătam, cititorul are acces atît la
scrierea în sine, cu realitatea ei și even-
tualele decodificări, cît și la mecanismul
premeditării și creației unui autor voit abisal
și, în același timp, mînat de un spirit ludic,
pasionat să întindă curse și să născocească
șarade. 

Mircea Mihăieș consideră că Finnegans
Wake este cartea „din care nu poate fi eli -
minat niciun cuvînt”. El apreciază totuși A
Shorter Finnegans Wake de Anthony Bur -
gess (1968), ce-i drept mai ales pentru pre-
fața autorului. Asemenea viziuni compri- 
mate nu sînt neapărat și simplificate și nu
ajută necondiționat la decriptarea operei,
fie că încearcă s-o reducă la tramă, eventual
parodic, precum The Complete Works of
Wllm Shkspr, fie că doresc să o simplifice le -
xical, ca în seria No Fear Shakespeare. Tre-
buie să remarcăm că în cazul autorului
nostru lucrurile se produc invers: el extinde
cercetarea privind scrierea romanului lui
Joyce și a textului însuși  la un volum mai
mare decît cel al cărții-sursă. Putem aprecia
că și așa Mircea Mihăieș dă dovadă de o re-
marcabilă putere de concentrare, aspectele
pe care le abordează fiind atît de complexe
încît e greu de crezut că le-a putut trata pe
toate într-un număr de pagini rezonabil. 

Este sigur că literatura română și cititorii
ei aveau nevoie, în absența, care se va pre-
lungi probabil multe decenii, a unei tra-
duceri a lui Finnegans Wake, de o carte
precum cea a lui Mircea Mihăieș. Cred că

demersul său dificil din toate cele trei vo -
lume pe care le-a dedicat lui Joyce consti-
tuie un îndem și o încurajare pentru ca alți
cercetători erudiți. Acela de a aduce în
spațiul cultural românesc autori importanți,
canonici și să le ofere interpretările ample
și nuanțate de care aceștia au nevoie. Des -
chizînd dulapul monografiilor dedicate
marilor autori străini vom vedea mai de-
grabă schelete a căror prezență ne mustră
pentru lipsa noastră de silință în această
materie. Deși, la drept vorbind și citînd, ceea
ce a realizat Mircea Mihăieș este o pro -
blemă (și) de gust, nu (numai) de silință.  

Un merit al volumului la care mă refer
este indiscutabil acela de a provoca și de a
demonstra că „se poate”. Ascensiunea unui
pisc aparent inaccesibil este, în afară de
reușita în sine, pilduitoare și stimulativă.
Citind Romanul întunericului, lectorul e ispi-
tit să se apuce, de a doua zi, să citească el
însuși Finnegans Wake sau măcar opere
echivalente în privința complexității. Sau să
pornească și el la descifrarea unor capo -
dopere pentru care să ofere publicului o
înțelegere cît mai largă. Este un impuls
nobil pe care lectura unei cărți admirabile îl
provoacă negreșit. Lumina lui Mircea Mi-
hăieș sporește taina, nu doar a lui Joyce, ci
a literaturii și artei, aceasta înțeleasă în mo -
dul cel mai general. Cartea sa nu epuizează
interpretarea lui Finnegans… și nici a operei
lui Joyce. Ci lansează provocări și deschide
căi de continuare a cercetării. Acesta este
un alt beneficiu, unul de gradul trei cum ar
veni, al apariției volumului/volumelor lui
Mircea Mihăieș. 

Aștept cu maximă curiozitate ce va
urma. Criticul este animat de o neliniște cre-
atoare care stîrnește optimism și, ar fi de
sperat, emulație. Trilogia despre Joyce este
probabil doar o etapă. Lucrînd, meșterul nu
își realizează doar opera în sine, ci și unel-
tele pentru lucrul ce va urma. De aceea, este
de așteptat și de bănuit că instrumentarul
care s-a ascuțit în realizarea trilogiei îi va fi
de folos autorului în abordarea altor scrieri. 

Finnegans Wake, 628. Romanul întuner-
icului este un titlu care îl onorează pe au-
torul său, dar și cultura română, prea săracă
în asemenea abordări. Literatura noastră
suferă prea mult de orgoliul rănit de a nu
avea recunoașteri (de exemplu un premiu
Nobel) și acordă nedrept de puțină atenție
operelor din care ar avea ce învăța. Sensul
lucrării lui Mircea Mihăieș este de două ori
didactic : odată pentru că ne învață multe
despre un scriitor care a răsucit șurubul
prozei și apoi pentru că oferă o lecție asupra
felului în care se cuvine cercetat și valorificat
un asemenea scriitor. 
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AndreA H. Hedeș

Melancolia cu-al ei soare negru (I)

Întunericul este una din temele ma-
jore ale literaturii. Cosmogoniile au
tratat problema întunericului, de cele

mai multe ori asociat cu haosul. Miturile
dezvoltă această idee, de la cele babilo ni -
ene și sumeriene la cele tibetane, egiptene
și, mai târziu, elene. Cărțile morților, Zeii ce
stăpânesc și controlează întunericul, sim-
bolurile precum noaptea și fiicele ei dar și
precum Hades-ul. Pentru că „Pământul era
pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape
era întuneric”, primele cuvinte ale lui Dum-
nezeu au fost: „Să fie lumină!”. Întunericul,
însoțit de șarpele haos, are însă valențe „fer-
tile”, dezechilibrând, obligă creația să iasă
din starea de echilibru și să înceapă dansul
evoluției. În epocile mai apropiate, întune -
ricul a continuat să fie de interes pentru li -
teratură, prin simboluri precum corbul, vră- 
jitoarea, vampirul. Bufnița, pasăre a nopții și
a înțelepciunii își pierde conotațiile pozitive
devenind pasăre vestitoare a morții. Dar cel
mai mult a fost asociat întunericul cu răul
prin conotațiile de coloratură creștină care
au marcat civilizația europeană, cultura ei,
fapt vizibil și în literatură. Răul absolut este
diavolul iar acesta cunoaște unele din cele
mai variate și mai complexe dezvoltări în
rugăciuni, texte esoterice, poeme și fabule,
piese dramatice, în capodopere în care este
înfățișat „direct” sau sugerat prin întreg
cortegiul de simboluri aferente: Faust al lui
Gothe, piesa shakespeareane al cărei nume
nu se pronunță, Divina Comedie a lui Dante
sau, mai recent, Maestrul și Margareta sunt
doar câteva dintre capodoperele care, fără
ideea de rău absolut, fără tema întunericu-
lui, nu ar fi atins desăvârșirea. Noaptea, în-
tunericul, ca loc fertil, haosul ca spațiu al
tuturor posibilităților, devine oglindă a in-
conștientului pentru psihanaliza aflată în
fază emergentă. O lume întreagă de posi-
bilități se deschide și lucrul a infleunțat lite -
ratura de atunci încoace. Romanul întuneri- 
cului, cum îl numește Mircea Mihăieș, Finne -
gans Wake, capodopera lui James Joyce,
cartografiază nocturnul și viața nocturnă,
inconștientă, oniricul, fantasmele, ducând
ideea de roman, la un alt nivel. Întunericul
este una din cele mai importante teme în
literatură, piatră ungulară în arhitectura
oricărei opere. Este și firesc, romanul, ră -
mâne, totuși, o oglindă purtată de-a lungul

unui drum, iar drumul umanității merge
une ori alături, alteori împreună cu întune -
ricul și cu răul. Sunt, de altfel, puține realizări
literare ridicate din lapte și miere, iar acelea
au apărut mai degrabă în zona lirică decât
în cea a prozei. „De multe ori, mi se pare că
noaptea este chiar mai bogat colorată
decât ziua.” îi mărturisea Van Gogh surorii
sale. Artiștii au remarcat și au aprofundat
acest adevăr iar scriitorii au făcut le fel, cu
toate dificultățile pe care exprimarea în scris
le presupune, la distanță de imaginea care
face cât o mie de cuvinte.

Un scriitor care tratează tema întuneri -
cului  într-o manieră profund personală, cu
totul aparte, este Gabriel Chifu. Faptul este
cu atât mai remarcabil cu cât lirica sa nu
este câtuși de puțin contaminată de negrul
nopții, chiar și atunci când tratează teme
profunde. Dimpotrivă, întâlnim în poezia sa
complexe teme solare, strălucirile albastre
ale cerului, ale mării, ale verii aproape ireale,
lumina iubirii (iubirea, în toate etapele ei, de
la primăvara plină de promisiuni la dezo-
larea hibernală a sfârșitului), iar visul nu
închide poarta speranței. Nu este însă vorba
de o poezie a fericirii, a inimii ușoare, ci una
în care, sub mătasea lumii ca un miracol,
profunde reverberații sapiențiale, conferă
structura de rezistență a acestei construcții,
doar în aparență diafană, care este poezia
sa. Și totuși, întunericul, acel întuneric, nu
ajunge aici, nu trece pragul liric, autorul
reușind să mențină această separare de bun
augur între cele două teritorii. Proza lui
Gabriel Chifu, în schimb, este una în care în-
tunericul nu vine ca atare, ci încărcat de în-
treaga istorie de semnificații pe care am
schițat-o foarte sumar la începutul acestui
comentariu. Întunericul, ca o povară cultu -
rală cu care, precum Sisif, omenirea luptă de
secole, migrează întâi prin spori în geografia
cărții. Nevăzut, nebănuit, se insinuează prin
nenumărate micelii, care, pe nesimțite, de -
vin tentacule, iar atunci când personajele și
cititorul deopotrivă realizează pericolul,
acesta deja a devenit stăpânul lumii, domn
și personaj central deopotrivă. Întunericul
crează un cerc, al infernului, desigur, în care
lumea devine captivă. Răul începe să se
manifeste și fățiș, foarte concret și „real”, ia
chip uman și pedepsește orice aspirație
către legile morale și divine, instaurând un

imperiu al obscenității terorii. Mai mult, este
personaj și univers ce glisează din roman în
roman, începând cu Maratonul învinșilor și
ajungând până la În drum spre Ikaria, (și
avem convingerea că va fi o constantă și a
romanelor viitoare), într-o transmigrație li -
terară a terifiantului. În romanele sale răul
este o prezență coșmarescă ce acoperă și
înglobează umanitatea fără scăpare, pre-
cum atmosfera, dar cu valențe întoarse,
otră vite. Răul este floarea ce crește în în-
tuneric, monstruoasă, trimițându-și razele
negre în personajele romanelor, personaje
pe care le dezumanizează. Romanele, fieca -
re cu existență independentă, privite din
perspectiva cititorului care are, astăzi, la dis-
poziție, întregul raft Gabriel Chifu, par cla -
vicule ale unei Magna liber monstrorum de
diversis generibus, ale unei Mari cărți a dife -
ritelor tipuri de monștri. În spatele acestui
univers infernal, autorul realizează înspre in-
terior celebra și misterioasa mișcare a omu-
lui (posibil astronom?) din gravura lui Ca- 
mille Flammarion, privind, de această dată,
prin atmosfera terestră înspre lume și nu în-
spre univers, înspre lumea coruptă și nu în-
spre universul în care toate „dansează” con- 
form legilor mecanicii celeste. Cu aceeași
curiozitate umilă privește scriitorul, nu spre
corola de minuni a infinitului, ci înspre car-
navalul negru în care sunt prinși semenii săi.
E nevoie de un act de curaj pentru această
intimă apropiere și de o judicioasă practi-
care a îndemnului nosce te ipsum. Precum
Chiron, vindecătorul rănit, Gabriel Chifu
manifestă o infinită înțelegere, cea mai
caldă empatie față de ceea ce e omenesc și
o neverosimilă cunoaștere a abisalelor inte-
rioare ale omului și ale răului deopotrivă,
necesare pentru conducerea acestui joc
misterios cu miză supremă care este fiecare
din romanele sale. Între ele, reeditat recent,
Cartograful puterii (ediție revăzută și adău -
gită, Cartea Românească, Grupul editorial
ART 2022, ediție princeps în 2000). (va urma)

N.B.: Titlul cronicii reproduce un vers al
lui Gérard de Nerval, traducere de Octavian
Soviany.
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Se vorbeşte în ultimii ani despre
cartea-obiect, despre însoţirea
textului de imagini vizuale,

despre o nouă etapă în care trebuie să
îmbinăm litera cu arta plastică, astfel încât
cititorii să rămână apropiaţi de cultură.

Volumul „Plăcuţele din Medio Monte”,
apărut la Editura Neuma, însoţeşte cu -
vântul cu imaginea, poeziile semnate de
Gabriel Chifu fiind însoţite de plăcuţele din
plumb ale artistului Mircea Bochiş, mai pe
înţelesul nostru, gravate într-un mod apar -
te în aceste lucrări.

Îmbinarea aceasta fericită a adus deja
la realizarea unor evenimente în care car -
tea-obiect a fost însoţită şi de o expoziţie,
pe lângă vocea autorului celor 70 de
poeme alese din creaţia lui Gabriel Chifu
putând admira şi aceste lucrări inedite,
purtând semnătura lui Mircea Bochiş.

„În cazul meu – ne avertizează artistul
– poemele lui Gabriel Chifu s-au trans -
format în imagini. Citind poemele am
început să văd. Primele imagini au fost ale
unor plăcuțe de plumb găsite într-un loc
nedefinit (l-am denumit Medio Monte)
care au înscrise pe ele poemele sau frag -
mente de poeme, iar pe partea cealaltă –
ilustrația artistică”, spune artistul Mircea
Bochiş. „Totul capătă un suflu de poveste
veche, parcă sumeriană, a întâlnirii, con -
fruntării și regăsirii celor doi creatori în
actul facerii și desfacerii poemului. Poeziile
cele mai intense, astfel renăscute în ma -
terie de către cei doi autori, sunt, cred, cele
reproduse cu scrisul de mână subțire al
autorului, al poetului pe câte un colț sau
margine de colaj-ilustrată-poștală pe care
plasticianul o restituie poetului însuși
înapoi”, scrie Vasile Dan în România Literară

Element esenţial, lungul, devine el în -
suşi o creaţie prin încrustarea versurilor
pe el, simbolurile ce însoţesc fiecare
plăcuţă trebuind, de asemenea, desci -
frate fiecare în parte, iar Letter poemul
este o altă reac ţie vizuală, o carte poştală
trimisă au to rului, „un unicat artistic de
ilustrare a poemului”. Totul a pornit de la
un gând al artistului Mircea Bochiş în
urma citirii poemelor lui Gabriel Chifu,
acela de a le aşeza într-o altă formă, într-o
viziune plastică.

Am văzut, în turneele literare pe care
le-am avut în Paris, expunerea poemelor
pe simezele galeriilor însoţite de imaginea
scriitorului, însă ideea aceasta a ascultării
la propriu a liricii nu am mai întâlnit-o şi
nici aceea a unor cărţi poştale cuprinzând
versurile scrise de mână a poetului. Există
o fuziune între simbolurile din poezie şi
plasticitatea acestora, începând cu primul
poem ales – „Dumnezeul poeţilor”: „Ca
beţivii, avem și noi ăștia, poeții,/ un Dum -
nezeu al nostru care nu ne lasă,/ care ne
ține în viață și în plutire/ fără să simțim că
de fapt/ ne-am prăbușit și o dâră de
sânge/ni se scurge din tâmplă”.

Multe poate realiza poetul cu ajutorul
cuvintelor şi multe poate zugrăvi artistul
cu ajutorul penelului sau al dălţii, toate
făcându-se însă conştienţi fiind de talanţii
daţi de Cel de Sus, puterea artei fiind ca
aceea a mersului pe ape din scrierile
biblice: „Creierul lui Dumnezeu/ e seiful/
iar poemul acesta e parte din el”.

Arta se face cu sacrificii şi, precum în
legenda lui Meşterul Manole, poetul este
conştient de consumul de energie pe care
îl ai aşezându-ţi gândurile în atelierul de
creaţie, pe foaie: „multe nume şopteşte
moartea/ dar cel mai drag îi este numele
meu/.../ în mijlocul câmpului/ ochiul meu
stă singur/ alb/ golit de orice imagine care
s-a întipărit în el/ ca un copac ce şi-a
pierdut toate frunzele”.

În inima poetului, bucuriile sunt aşe -
zate precum „stau globurile de sticlă în
bradul de Crăciun/ şi da, cum stau în pa -
ginile cărţii versurile nepieritoare/ şi da, da,
cum stau pe bolta cerească stelele/ şi, da,
da, cum stau pe pereţii bisericuţei icoa -
nele/ aşa stau în inima mea toate aceste
emoţii, miriade”.

Asumarea poetului, a misiunii pe care
o are, este una cât se poate de profundă:
„noaptea, în ceasurile puţine cât dorm/ din
capul meu ies visele/ în tăcere de neoprit/
se împrăştie prin oraş/ schimbă configu -
raţia cartierului”. Şi pare a ne spune, dintr-o
lume a lui, poetul: „rătăcit în mine, ferecat
în mine/ mă uit cu jind la voi cum vă vedeţi
senin de vieţile voastre”.

Mai amintim, din multitudinea de ver -
suri care ar putea fi selectate, poezia

dedicată părinţilor: „mama mea nu mai e, a
plecat/ tatăl meu nu mai e, a plecat/ fratele
meu nu mai e, a plecat/ doar eu aici
pribeag, bătut de vânt/ rătăcit printre
cuvinte/ pe care nu sunt în stare,/ să le
adun în propoziţii/ doar eu neînţeles şi fără
să înţeleg/ doar eu visând la ei/ ca la un
ţinut aurifer/ ca la o patrie înrourată/ din
care am fost izgonit”.

S-au scris deja mai multe cronici la
acest volum de sărbătoare, amintind aici
doar un gând din România Literară, spus
de Angelo Matchievici: „Este aici meritul lui
Mircea Bochiș de a face să iradieze aceste
poeme, de a le conferi ceva din farmecul
artefactului arheologic, din contem pla -
tivul epitafului, din inluminura vechilor
epigrafe. Astfel, nu doar citim aceste
poeme, ci le și vedem și, la rigoare, le-am
putea pipăi literele de bronz, le-am putea
cântări în palmă ca pe niște tetradrahme
cu o senzualitate de numismat sau le-am
putea privi prin imaginea cartolinei, le-am
putea mângâia suprafața odată ce au fost
încorporate în obiect”.

Scriind în registre lirice diferite, Gabriel
Chifu, proaspăt premiat al Festivalului
„Lucian Blaga”, îşi dovedeşte acurateţea
proiectelor sale prin versuri ce surprind
imagini ce rămân în mintea cititorilor,
potrivindu-se pentru încheiere un citat din
poezia „Fără titlu”: „fiecare cuvânt/ de
îndată ce-l pierd din vedere/ devine
obiect”. Un volum ce merită a fi aşezat în
bibliotecile noastre, pentru că nu este unul
oarecare, ci unul în care viziunile artistice
sunt complexe -  „Plăcuţele din Medio
Monte”.

Poezia de pe simezele sufletului 
menuţ mAximiniAn 
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În simbolismul bogat și complex al
fântânii și al apei, legate insepara-
bil, concentrează Gabriel Burlacu

temele noului volum Fântâna vieții (Edi-
tura Neuma). 

Fântâna, apa, viața dezvoltă conotații
ce decurg din credința poetului în lu-
crurile care transcend realitatea, legând
lumea aceasta, pe care o simțim ca fiind
singura reală, concretă, de dimensiuni pe
care doar le intuim, concretizate în meta -
fora fântâna vieții. Portal posibil spre
aceste dimensiuni intuite este fântâna, pe
care mitologia o asocia coborârii în infern,
în străfundurile ființei și ale vieții, genera-
toarea renașterii, a morții sacrificiale, ur-
mată de o reînviere simbolică.

Apa, lichidul vital, „Din apă ia naștere
totul/ Inclusiv norii care plutesc pe Cer/ Și
toate cresc, trăiesc și mor pe Pământ.”, în-
treține nu numai viața în formele ei de
manifestare concretă, dar, ca lichid vital al
creației, este inspirație ce nutrește orice
faptă a omului, în concretul vieții și în ide-
a litatea ei.

Pentru Gabriel Burlacu, fântâna vieții
se pare că este poezia care, prin cuvânt
revelatoriu, transferat în metaforă și sim-
bol, poate dezvălui inefabilul, înlesnind
accesul la metafizica vieții. Poezia este o
geneză, o nouă creație, pe care poetul o
așază în formele sale, ca un dar care fini -
sează lutul până la  a ajunge artefact,
obiect sau operă. O definiție a poeziei:
„Poezia mea este/ Când catifelată, când
rugoasă/ De multe ori mă tem/ Că singu-
rul ei cititor sunt eu.”, prinde fulguranța
conceptului de poezie, în genere, pentru a
o particulariza în notație proprie, relevând
o relație intrinsecă a creatorului cu ima -
ginarul în care fotografiază realitatea, „cu
frumusețile și urâțeniile ei”, răsfrângând,
odată cu frumosul, și urâtul existențial. 

Totuși, Gabriel Burlacu nu insistă pe
estetica urâtului, nu face din aceasta,
dominanta lirismului său, nu reconver -
tește un limbaj, nu pictează imagini gro -
tești, menținându-se în postura unui foto- 
graf care face poze ale realului, translate
în cuvântul care poate prinde discor-
danțele și dizarmoniile. Când se implică
prea mult în realitate, poezia are un proza-
ism accentuat, tinzând spre antipoezie, ca

în acest portret al demagogului: „Până să
fie puși în funcții/ Pe baza aderenței la
partid/ Partid care clamează meritocrația/
Sunt belicoși și gureși/…/ Dar mai apoi
sunt dovediți/ Că-s mincinoși notorii/ Pla-
giatori, falsificatori de acte”, o poezie care
e mai mult pamflet, în care lirismul ca
stare de emoție suferă invazia prozei grele
fără transcendenața ideii.

Modalitatea de exprimare poetică
este, preponderent, clasică, tradițională,
în virtuțile prozodiei clasice, Gabriel Bur -
lacu regăsind muzicalitatea necesară care
să-i susțină ideatica, în tendința de a se
constitui ca viziune personală asupra
lumii și a cuvântului. După ce inclusese în
spațiul intim al propriei case/camere,
spații livrești: „Deasupra patului/ Demult
am un tablou semnat de Bernea/ Cu o su-
perbă floare albă de castan”, care rese-
mantizau interiorul, aducând un colț de
lume într-o altă lume, doar a sa, el înre -
gistrează nașterea lucrurilor, în forma lor
concretă, fizică, și în cea imaterială, în
plasma cuvintelor, realități care se supra-
pun în imagine poetică: „Cuvânt cu cuvânt
poezia se scrie,/ Sunet cu sunet ia naștere
cântul,/ Frunză cu frunză copacul se
înalță,/ Zi cu zi copilul crește,/ Cărămidă
cu cărămidă casa se ridică”. 

Lucrurile pe care le înregistrează și le
reține sunt părți ale lumii celei aievea,
imagini ale ei, filtrate de ochiul empatic al
privitorului sau răsfrânte în jocul secund al
artei. Sentimentul universal care le unește
este iubirea, „o iubire mare, nouă”, capa-
bilă să întrețină viața, prin dionisianismul
fremătător al iubirii corporaliste, și aspi-
rația spre un ideal de puritate, prin apoli -
nicul ordonator al iubirii curtenești.

Spectacolul lumii, creație divină, se de-
senează ca spectacol muzical al naturii, în
care susurul apei, vuietul valurilor, șuierul
vântului, cântul păsării, orăcăitul broaștei,
lătratul câinelui, zumzetul albinei, foșnetul
pădurii sunt instrumentele unei ample or-
chestre prin care muzica sferelor coboară,
concretizându-se într-o simfonie terestră
ce se oferă în plenitudinea ei. În clepsidra
timpului, clepsidră lichidă, asociind trecerea
cu heracliteanul panta rhei („Lichida clep-
sidră e veșnică/ La fel ca timpul pe care îl
măsoară.”), trecerea este insesizabilă, nu

smulge poetului lamento-uri tragice. Ati-
tudinea este senină, de contemplare a tre-
cerii. Universul i se pare perfect, fiecare
avându-și locul, rolul și misi unea lui, con-
cretizare a ideii Eccleziastului, referitoare la
toleranță, la locul fiecăruia sub soare. 

Pe cerul poetului, senin, liniștit, ca-n -
tr-un tablou, fixat în eleatismul unei clipe
eterne, porumbelul alb, singurul „din lumea
păsărească fără fiere, fără amărăciune”,
așadar, fără ură, fără agresivitate sau vio-
lență, „pasăre divină”, plutește ca mesager
al divinului, „simbol al păcii, al iubirii”,
„mesager al Tatălui/ Pentru pământeni.”

Lirismul revine în grupajul Poeme
într-un vers, schițe, echivalențe ale unor
eternități de-o clipă, prin care, la modul im-
 presionist, Gabriel Burlacu fixează alte lu-
cruri în marele spectacol al lumii. Con- 
templarea lumii este atitudinea cere-l de-
finește cel mai bine pe poetul Gabriel
Burlacu: „Timpul aproape totul șterge/
Urme și amintiri.”, care sub specie aeternas
conchide, aforistic, primatul creației: „Cu-
vintele nicicând nu mor/ Așteaptă doar să
intre-n poezie.”, creație care unește con-
tingentul cu transcendentul în substanța
unică a poeziei: „Lacrimi din Cer/ Căzute de
la sfinți și îngeri/ Așezandu-se pe flori, pe
Frunze/ S-au prefăcut în picături de rouă.”

Poezia, fântâna vieții, se definește ca
sursa inepuizbilă a poetului Gabriel Burlacu,
locul mitic spre care se întoarce spre a
(re)descoperi viața poeziei.

Poezia, fântâna vie\ii
AnA dobre

Editura NEUMA
2022

GABRIEL BURLACU
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Ca mulți poeți ai acestui început de mileniu, Gabriel
Burlacu adoptă un stil eseistic pentru a comunica emoția,
versi)cîndu-și concepția. Autor foarte asiduu în ultima vreme,
acesta )ind al treilea volum care apare la Editura Neuma,
Gabriel Burlacu recurge mai rar la metaforă și mai adesea la o
parabolă care-i argumentează mai expresiv viziunile perso-
nale. Astfel, La partida de poker/ Ce s-a jucat în Univers,/ Eu cred
că marele perdant/ A fost Pământul. Carte după carte, poetul,
de curînd membru al Uniunii Scriitorilor, își adîncește medi-
tațiile și își îmbogățește universul liric.

HORIA GÂRBEA



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma

Nr. 5-6 (55-56) � MAI-IUNIE  2022
67

���

Poet și jurnalist, membru al Uniunii
Scriitorilor din Vietnam, Nguyen
Thanh Kim  a publicat 15 cărți de

poezie.
Antologia „Lumea viselor” (Poeme alese,

2021. Traducere din vietnameză în engleză
de Vo Thi Nhu Mai. Traducere din engleză în
română de Andrea H. Hedeș. Editura
Neuma 2021) cuprinde treizeci și patru de
poeme, rod al unei propensiuni esențiale –
reintegrarea într-un univers conceput ca un
tot. Conștient de șansa primită prin grație
divină, poetul exprimă, cu sinceritate și pro-
funzime, convingerea că suntem deopo -
trivă veghe și vis. Transfigurând rostirea lui
Nerval: „Să nu jignești pudoarea zeităților vi-
sului”, a intuit perfect analogiile visului cu
poezia: El a plecat fără ea/ privește spre lu-
minile străzii din depărtare/ ascultă cân-
tecul fagilor de aramă/ asemenea celor mai
frumoase versuri ce apar în vis” (Asemenea
celor mai frumoase versuri)

Debutul cărții, poematic, e semnificativ
prin responsabilitatea pe care o implică
actul scrisului, rafinat, uneori intenționat
ambiguizat, spre a solicita intuiția cititoru-
lui în calea de a înțelege sensul vieții, al
dăruirii, al jertfei spirituale: „Inocență și en-
ergie/ perspectiva mea asupra vieții/ sufle-
tul meu poate să tremure să se cutremure/
citind fiecare pagină de dragoste/.../ Viața
continuă să curgă/ Astfel de valuri ale ni -
micului/ Dragostea anotimpuri ale fericirii/
Unde sunt sentimentele mele adânci?”
(Dorința)

Poetul trăiește și scrie, sub semnul in-
tensității - o remarcabilă plinătate sufle -
tească. Eul poetic își imaginează o alcătuire
ce atinge esențe lirice dominate de virtuți
creatoare. Lirismul se constituie firesc, din
esențe în stare să particularizeze detaliul.

Titlul, „Lumea viselor”, se integrează de -
zinvolt în atmosfera volumului. Prin formele
articulate ale substantivelor, anunță sim-
bolurile în jurul cărora gravitează motivele
fundamentale: timpul - clipa, în raport cu
veșnicia -, iubirea, natura, viața, familia, pri-
e tenii, țara.

Poetul mizează pe elemente-piloni, pe
o anume dinamică a macrocosmosului:
soarele, luna, luceafărul. Impresia generală
care se degajă este cea de ascensiune, atât
în sens material, cât și afectiv, spiritual.
Soarele, martor al stihiei, se convertește din
simbol al luminii în inversul lui – procedeu
extrem de sugestiv: „o sămânță încolțește
în soare” (În drum spre priveliștile din Tam/
Quan/ To Tam Quan for Sightseeing). 

De la clipa de fascinație și până la tris-
tețea metafizică, Luna  generează în sufle-
tul poetului modalități de cunoaștere și

autocunoaștere, de percepere subiectivă a
timpului, pe baza unui transfer fin percepti-
bil: „Luna ca o floare/ ne luminează sufletul
cu mireasma/ nu știm sigur unde s-a scurs
timpul/ luna nu a fost nicicând mai puțin
strălucitoare” (Luna).

Teluric și cosmic interferează în pura
posibilitate a sensurilor iar meditația tul-
burătoare într-un  limbaj autonom este la
fel de misterioasă ca înțelegerea universului
în lumina Luceafărului: „Târgul cu dragoste
unde este târgul cu dragoste/ …/Zgo-
motele calului în valea îndepărtată/ tropăi-
tul copitelor sale/ luceafărul/ strălucind
peste tiparele naturii”.

În genere, poezia este realizată prin
metafora subtilă, dar mai ales prin sugerare
vie și printr-un suflu specific. Din această
perspectivă, imaginarul reprezintă organi-
zarea într-un spațiu inedit a relațiilor eului
creator cu provocările temporalității:  „În
vise mă simt profund tulburat/ trecutul nos-
tru s-a dus de mult trebuie să mărturisesc”
(Uneori).

Condus de unele imperative ale spiri-
tului, propune subiecte diverse, de fapt
pretexte pentru exprimarea înaltelor trăiri,
urmează pașii unor căi diferite/ întor-
tocheate ale asociațiilor. Acestea, asociați-
ile, utilizate cel mai adesea, surprind prin
prospețime numai când poetul lasă câmp
deschis imaginației: „Viața noastră oceanul
adânc întunecat rostogolindu-se/ nes-
fârșite litere grațioase căutându-și înțele-
sul/.../ Frunza tânără de primăvară lăstă- 
rind clopo ței/ oh uh copii cântă versurile
timpului nostru.” (Versurile timpului nostru)

Cu o admirabilă dezinvoltură își ex-
primă gratitudinea, fervoarea și prețuirea
față de unele spirite remarcabile, care l-au
condus la reflecții valorizatoare. În acest
sens, cinci poeme sunt scrise cu dedicații
speciale.

Artistului Bui Xuan Phai (1920-1988),
pictor de factură expresionistă, în ulei, îi
dedică poemul „Împreună cu picturile artis-
tului din vechiul cartier din Hanoi”: „emoțio-
nantele sale descrieri ale vechilor străzi?
Hang Be, Hang Muoi, Hang Giay, Intersecția
Phat Loc/ sufletul său iubitor de artă e în-
duioșător plin de pasiune/ vreunul dintre
voi își amintește de el?”

Scriitorului Nguyen Hong (1918-1982) îi
dedică poemul „Cu gândul la un mare scri-
itor” a cărui operă „e plină de plânsul per-
sonajelor/ cu strigăte de indignare puter- 
nice și cu lacrimi/ afecțiunea și dragostea
sunt pretutindeni.”

Traductibilitatea unui limbaj într-altul
este la fel de aproape de înțelegerea uni-
versului mitic prin mit, în ce privește comu-
nicabilitatea universală a spiritului mamei
căreia îi dedică poemul „Mama”: „Câte fire
de păr alb ai?/ după ce ai trecut prin atâtea
greutăți ale vieții…” cauzate de război, de
secetă și de griji.

Un poem tulburător este cel dedicat po-
etului Hoang Cam (1922-2010), „Treji la
primăria/ communal house Diem”, o mu-
tație în conștiința de sine a omului: „o viață
de greutăți/ o viață de tăcere/ o viață de pa-
siune/ inima sa/ un cântec de dragoste.”

Poetului vietnamez Lam Quang My, dar
care locuiește în Varșovia, îi dedică poemul
„Cocoș cântând peste nemărginitul ocean”,
în care exprimă sentimentele trăitorilor de-
parte de țara natală:  „Un poet scriind de-
spre Hanoi/ emoționat de cântecul coco- 
șilor în zori/ sunetele sunt atât de familiare
periferiilor orașului/ dar tu ești în Varșovia/
mereu atent la un ecou al cântecului co-
coșului”

Poemele lui Nguyen Thanh Kim sunt
rodul trăirilor din interior, dar și din exterior
ale posibilităților de a cunoaște, de a per-
cepe viața în esența ei și de a-și asuma
natura într-o metafizică integratoare: „Să
legi literele e mai greu decât să ții nisipul/
Care se strecoară printre degete. El tra-
versează experiențe existențiale, se con-
fruntă cu sine și cu ceilalți, cu timpul, cu
iubirea, cu natura, cu istoria, cu universul.

Strategii discursive originale conferă
unicitate limbajului poetic, particularizân -
du-l. 

Structura de adâncime a cărții este
tălmăcită, cu artă, în poemul final, eternă
căutare a celuilalt prin cel mai înălțător sen-
timent uman: „-Iubirea noastră va avea un
final fericit?/ Tăcere/ Foșnetul frunzelor din
coroana copacului” (O conversație).

Nguyen Thanh Kim impune conceptul
de poeticitate, revelat cu succes în dinamica
liricii contemporane.

Un poet aparte
nicoletA mileA

Editura NEUMA
2021

NNgguuyyeenn TThhaannhh KKiimm

POEME ALESE, 2021

TTrraadduucceerree ddiinn vviieettnnaammeezz[[  îînn eenngglleezz[[ ddee 
VVOO TTHHII NNHHUU MMAAII

TTrraadduucceerree ddiinn eenngglleezz[[ îînn rroommâânn[[ ddee 
AANNDDRREEAA HH.. HHEEDDEE±±

Colec\ia 
Me�ong

LLUUMMEEAA
VVIISSEELLOORR

Nguyen Thanh Kim s-a n[scut în 1948 în provincial Ha Bac
din Vietnam. Este poet §i jurnalist, membru al Uniunii Scriitorilor
din Vietnam. Poemele sale vorbesc cu prec[dere despre
frumuse\ea unei profunde triste\i §i nostalgii fa\[ de familie §i
p[mântul natal. A publicat 15 c[r\i de poezie, principalele titluri
fiind: Lumina soarelui pe malul râului (1981), Zmeul (1990),
Pasiunea (1994), Dorin\[ pentru r[gaz (1999), Memorie f[r[
vârst[ (2006), Lungul râu §i lumina soarelui la amiaz[ (2020).
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Osurprinzătoare, ingenioasă şi
crudă radiografie a lumii româ-
neşti de azi face Horia Gârbea

în roma nul Crime la Elsinore (Ediţia a treia,
definitivă, Neuma, 2022); fo tografia aces-
teia e lumea teatrului - clădire, instituţie,
director, actori, spectatori, regizori, sce-
nografi, colaboratori de tot felul, scîndura
scenei şi culisele acesteia, sponsori şi bi-
nevoitori, escroci şi profitori -, pe care
Horia Gârbea o cunoaşte foarte bine, din
ipostaza de dramaturg şi spectator califi-
cat, comentator al fe nomenului teatral
contemporan. Umorul este ceea ce se nu-
meşte „la qualité maîtresse“ a prozei lui
Horia Gârbea, tema-pivot şi materialul din
care se construieşte romanul: ludicul e
miezul vieţii textu lui, toată lumea joacă
(şi) în afara scenei (Virgil Motancea zis Gil,
de exemplu, „îşi permitea furii teribile, ju-
cate, caraghioase, provocat de fleacuri“)
pentru că, iată, „lucrurile inevitabile din
viaţa omului au o aparenţă înşelătoare, de
joc“. Umorul lui Horia Gârbea ilustrează
foarte bine definiţia dată de un filosof din
secolul trecut: „du mécanique plaqué sur
du vivant“; fixează absurdul, se îndreaptă
către lume cu o ironie demolatoare pe
care o atribuie, uneori, singurului perso-
naj „simpatic„ din carte, Camil Deleanu, in-
giner, chinuit de soţie să meargă la teatru
„din obligaţie, ca la şcoală“, pentru a fi vă-
zută (iată cum percepe spectatorul terori-
zat o scenă dintr-un spectacol de după
revoluţie, cînd se dăduse drumul la goli-
ciuni: „Deleanu, inginer trăit pe şantiere,
om falnic şi iubitor de rotunjimi muiereşti,
rabdă și el destul de greu mascarada. Pe-
nisuri strîmbe, sîni scofîlciţi în treizeci de
ani de succese discutabile, fese femeieşti
cît cupola Mitropoliei, pîntece care fuse-
seră sărutate cu deliciu pe vremea lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, iar acum încer-
cau să se ascundă sub faldurile în cădere
liberă ale țîţe lor se arătau spectatorilor.
Stîrneau nu excitaţia pe care şi-o visau, ci
oroare şi ilaritate de ineditul anatomiei, ca
într-un vagon de circ ambulant, în faţa
borcanelor cu foetuşi multicefali“); ade-
sea, însă, ironia trece în sarcasm: „Univer-
sităţile fată anual, ca şoricioaicele, saci
placentari imenşi cu regizori, actori, critici
teatrali. Orice chioară bubuită de pe la Fi-

zică atomică, fiece coa dă strîmbă de pro-
moţie, absolventă prea-tîrzie de Petrol,
Gaze, Mi ne, Ape sau Păduri devine musai
om de teatru. Dacă nu la magazinul de
pile al universităţilor statale, atunci în par-
ticular, pe banii bunicuţelor. Facultăţi par-
ticulare de teatru funcţionează în orice
cătun“ etc.

Lumea românească de azi e în Călă-
raşi, „aproape de braţul Borcea“, într-o
peşteră culturală, cum spune autorul om-
niscient, fotografia e făcută în Teatrul
Naţional de acolo, „Străbunul Dromiche-
tes„ (numit astfel pentru că, la inaugurare,
în vechiul regim, singurul actor localnic
mai cunoscut se numea Nichifor Pârâlău,
iar „patrimoniul pîrîit, între băşină şi mi-
tralieră, era incompatibil cu ideea de fron-
tispiciu“), provincia fiind o oglindă fidelă
a centrului; tipologiile, de la bietul actor Ia-
cint Manoil, ilustrînd ceea ce ar fi nobleţea
dîmboviţeană, adică, „un amestec de lec-
turi pospăite, snobism şi inteligenţă na-
tivă soră cu prostia, sub care o femeie ce
ar fi stat mai mult pe-aproape ar fi ajuns
să cunoască şi o mîrlănie rece, de serviciu“,
personaje deformate cum sînt cele din ad-
ministraţia publică, de felul Aluniţei de la
Primăria Capitalei, protagonistul, regizorul
Ivan Cosma care face montări cu un „trai
inferior-dunărean“, cu şase reprezentaţii la
se diu, apoi, un turneu la Bucureşti, cu o
sală aranjată, presă, criti că favorabilă şi, es-

croc care ştie să se descurce de minune în
lumea grobiană de după 1990, duce trupa
cu spectacole submediocre în toată
lumea, avînd reţeta succesului prin criticii
de acasă care însoţesc teatrul sau pe cei
de „dincolo“, sensibili, şi ei, la o masă, „o
colaborare“, un aliş-veriş, precum un „tea-
trolog“ inventat din Bilbao, Jorge Váldez
pe care „montarea lui Cosma «îl răscolise
în acel colţ al inimii unde pînă atunci nu
fusese loc decît pentru Peter Brook»„, în
sfîrşit, publicul snob care suportă orice
numai să nu se spună că e „lipsit de cul-
tură“, actorii care „se clasificau mai lesne în
actori de detergenţi şi actori de şam-
poane„, cronicarii năimiți „de prinşi din co-
munism cu o slugărnicie fripturistică“. De
ce, cum, Crime la Elsinore pe afişul Tea-
trului Naţional „Străbunul Dromichetes“
din Călăraşi? Ivan Cosma face „un colaj din
toate crimele premeditate şi sinuciderile
accidentale din operele lui Shakespeare şi
trînteşte un măreţ spectacol ce ar fi zgu-
duit Europa ca un cutremur cu epicentrul
la Călăraşi“.

Horia Gârbea s-a născut în zodia lui
I.L.Caragiale pe al cărui bunic din insula
Kefalonia îl chema Karaialis, adică, pe ro-
mânește, oglindă neagră: Horia Gârbea
așază o oglindă neagră în faţa societăţii
noastre de azi, îi arată hidoşenia şi kit -
sch-ul, contrafacerile, ca într-o gazetă ru-
sească, lipsa de orizont.

Întâmpl[ri într-o pe§ter[ cultural[
ioAn HolbAn

Editura NEUMA
2022
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ROMAN

Romanul prezintă în mod ofen-
siv și caustic lumea teatrului

românesc în ultimii ani ai secolului
XX. Scăpată de cenzură, această lume
se întoarce la o „democratizare“ care
este doar un primitivism comic, gro-
tesc și absurd. Toate personajele sunt
negative, atinse de viciu și nebunie, de
orgolii sterpe și incompeten'ă absolută.

Colectia HORATIO
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Nicăieri apartenența Luminiței Za-
haria la spiritul copilăriei nu-i mai
vădită ca în această apetență a sa

spre jocul de-a inocența. Imaginarul o nă -
pădește chiar și atunci când în fața ei se des-
fășoară o vedere uimitor de reală. Atrasă de
sfera artisticului, personalitatea ei creatoare
valorifică într-un sens nou existența. Arză-
toare pasiune! 

În proaspătul volum apărut la Editura
Neuma, Vremea lui floppy disk (omonim po-
emului Pe vremea lui floppy disk), poeta se
autodenunță – accesând arta interpretărilor
valorificatoare - introducându-se pe sine în
ficțiunea sa:  „poeții sunt cei mai copii copii/
când scriu, în mare transă, poezii/ atât de se-
rioși, bățoși, de parcă/ ar naviga, pe fluvii
mari, în barcă/ atunci n-ai voie să-i atingi,
pudoarea/ le crește mult, odată cu valoa -
rea/ și nici nu știi: să-i pupi, să-i oblojești,/ să
le citești, cu ton scăzut, povești/ să-i urci pe
soclu, împingându-i blând/ de funduleț?
Să-i iei la tine-n gând/ ca pe o haină haute-
couture – sau poate/ să îi propui pentru
eter-  nitate?...” (nehotărâre)

O adevărată antropofagie spirituală stă
la originea voluptății poemelor, în care un
fel de supraexistență domină existența în-
săși. Ele, poemele, reliefează totodată reve-
lația indisolubilă dintre văzut și nevăzut,
dintre sensibil și inteligibil. Farmec al clipe -
lor, al esteticului alambicat în retorte rafi-
nate și simple în același timp, de o teribilă
exiguitate, revenind stereotip, cucerind citi-
torul nu numai prin însăși universul tematic,
ci și prin registrul semantic și stilistic.

În centrul acestui univers este el/(ea)
poetul, aspirant la un mod special de idea -
ție, neacceptând generalizarea sau roboti-
zarea gândirii logice. Fascinantă și ameți- 
toare, simulând vârsta copilăriei, descătu -
șată, oferă un autentic spectaculum mundi.
De aici, viziunea: „tratați poetul holistic/ el
nu e suma părților sale/ și nicidecum ușor
de disecat/ părțile lui moi sunt mai moi/
decât ale voastre/ să luăm de pildă liga-
mentele încrucișate/ele formează o tapi -
serie nemărginită/.../ (un pont: meseria lui
de bază/ e aceea de salvamar)” (poetul)

Multiplele identități ale poeziei ludice
creează o galerie întreagă de „personaje”:
poetul bun, poetul rău, poetul premiat,
poetul savant, cititorul, prințesa, prințul,

mama, Brutus, fata babei, fata moșului, Ana,
vecinul Hamilcar, exorcistul, criticii de film,
clovnul clasei, domnul regizor Covrigel, băr-
batul care nu-ntreba de ce,  reporterul tu-
peist, ctitorul de univers, don-juanul de
serviciu,  etc.  Și pretutindeni pulsează di-
vinitatea ca  spirit unificator, protector.

Adaptată ritmului interior al poetei este
fuga de singurătate și regăsirea inocenței
pierdute  de convivii săi. Repetată în tona -
lități diferite, aceasta devine liant între do -
rință și certitudine.

Virtutea onestității?! O emoție puter-
nică se degajă din poemul singurătăți, ilus-
trativ pentru un univers axiologic în expan- 
siune: „dacă unești doi oameni singuri, ce
rezultă?/ un ditamai omul și mai singur/ sin-
gurătatea în formă absolută/ care e și proas -
tă, și slută” 

Luminița Zaharia, cel mai adesea, se
folosește de meșteșuguri non-conformiste,
pe care le stăpânește cu artă. Sunt multiple
modalitățile raportării la fenomenul literar,
toate conducând aici către o cosmogonie
poetică secondată de valențe etice. Cu o in-
finită voluptate, introduce sentimente, vir-
tuți, valori consacrate, expresie a voinței de
creație: adevăr, durere, iubire, pasiune etc.,
toate ducând la o re-semnificare a exis-
tenței. Copilăria, ca stare  invocată este co-
substanțială universului liric.

În condițiile în care timpul adaugă sen-
suri noi în evoluție, poeta le surprinde ine -
ditul, le caligrafiază ritmul firii punând în
valoare sentimente în stare pură. Versul este
scurt, concentrat, deosebit de sugestiv,
pentru că accentul este pus pe devenire.

Realitatea propriei conștiințe convertită
metaforic se identifică într-un fel cu trăirea
febrilă a actului de creație: „cine sunt eu?
unde sunt eu? ce sunt?/ strig în deșert mis-
tuită de soare/ rana din suflet se transformă
subit/ într-un deșert și mai mare” (un deșert
și mai mare).

Poeticitatea din volumele anterioare
dobândește aici noi echivalențe. Este de
fapt acum o prelungire, trecutele obsesii
n-au dispărut, ci au căpătat doar chipuri noi.
Setea de puritate și dorința de împlinire
sunt surprinse așa cum între poet și imagi-
nar e o apropiere dusă până la contopire.
Conotația sensurilor simbolice se prelun -
gește în dimensiunea interogativă: „chiar nu

știați că focul are mamă?”; „Dar iubirea?
Cum se gestionează ea?”; „Tu nu știi că orice
lucru condiționat/ e de rău?”; „Să mă ega -
lizez?”; „Ai întâlnit poetul /care seamănă leit
cu poezia lui?”; „Îți amintești de mine/
copil?... îți amintești gesturile mele/ cuvin-
tele, râsul, pofta de joacă?” etc.

În plan estetic, volumul se remarcă prin
interpunerea epicului cu liricul și prin savoa -
rea stilului. Pledează cu argumente convin -
gătoare, șocante, în orice caz cu patos,
într-un limbaj de cele mai multe ori ironic
de o puternică sugestivitate și de o savoare
cuceritoare.

Nu de puține ori poeta devine sen-
tențioasă, emite reflecții, gânduri (e mult să
spunem cugetări sau maxime). Deși unele
sunt banale, altele, dimpotrivă, dovedesc
un spirit de observație ascuțit, ele fiind ex-
presia unor convingeri indubitabile:  „totul e
chimie, chiar și proslăvita poezie”; „totul e
reversibil pe lume/ numai sufletul nu”.

Bogăția lingvistică folosită de Luminița
Zaharia, varietatea vocabularului în care se
topesc, în mod admirabil forme lexicale
străine de limba autohtonă alese cu grijă,
după necesitățile poemelor, constituie ca -
lități, care se adaugă celorlalte, de structură
și compoziție: „floppy disk”, „good poet, bad
poet”, „to do list”, „roller coaster” etc.

Atitudinea interogativă presupune pre -
zența partenerului de dialog, fie el real sau
imaginar, conferind scrierii caracter auten-
tic. Poezia Luminiței Zaharia este o continuă
rostire adresată unui cititor implicat, parte
din „joc”: „cu ce-ai rămas din cartea mea/ ce
versuri te-au lovit în moalele capului/ ce
personificări te-au mâniat./.../ cât loc am
ocupat în viața ta/ în această oră a cărții?”
(dragă cititorule).

Poemul final este reprezentativ pentru
eliberarea de rigorile clasice, ca de fapt în-
tregul volum. Elementele de conținut și de
formă specifice se constituie într-o artă
originală de autoreglare prin feed-back. 

Imaginarul poetic bogat, sinceritatea
discursului natural, expresia eului cel mai
adesea dublată de ironie sunt atributele
fundamentale ale creației Luminiței Zaha -
ria, cuceritoare și inconfundabilă.

Identit[\i ale poeziei ludice
nicoletA mileA
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PoetaLuminițaZaharia -onumesc
așa cuconvingere, deși a scris și proză
- oferă un volum surprinzător. Ea este
efectiv în vervă și trece cu brio exa-
menul jocului de-a inocența. Mai de-
grabăeseuri ironiceversi-cate, textele
salenustaupegânduri să aleagă între
good poet și bad poet. Încă de pe vre-
mea lui �oppy disk, ele s-au aliniat de
partea cea bună.

HORIA GÂRBEA
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Pe Luminița Zaharia am perceput-o
întotdeauna ca fiind o poetă ve se -
lă, vioaie, sociabilă, plină de ener -

gie. O poetă care, dacă nu ar lua peste
picior neajunsurile vieții și ale societății, nu
ar fi ea însăși cu adevărat. Și poate că este
cea mai adecvată soluție, de vreme ce ac-
ceptarea și resemnarea anulează orice
urmă de vitalitate, odată cu estomparea
dorinței de a depăși obstacolele ivite. 

Vremea lui floppy disk, volum de poe -
zie, publicat la editura Neuma, în anul
2022, vine ca o confirmare a faptului că
nuanțele ironice se potrivesc cum nu se
poate mai bine poeziei autoarei, atâta
timp cât sunt corect dozate, ajustate și in-
serate în text, ceea ce presupune, de
asemenea, o artă procedurală nu tocmai
facilă și la îndemâna oricui. Mi-am amintit
de floppy disk, acea dischetă a copilăriei
mele, un dispozitiv de memorie externă,
utilizat pentru stocarea de date. De
atunci, industria de profil a tot evoluat
într-un ritm alert, așa încât omul a fost
nevoit să se supună unor update-uri
repetate, pentru a ține pasul cu noile
modificări. Unii ar putea spune că există
o prăpastie între atunci și acum, în timp
ce alții au creat punți care să facă traver-
sarea mai ușoară. În cea de-a doua cate-
gorie se află și Luminița, ea construind căi
de acces între trecut, prezent și viitor, prin
poezie. 

Adesea, ea dă impresia că se joacă în
poezie, cu poezia, de-a poezia, când, de
fapt, totul este foarte atent calculat. Putem
vorbi despre un joc inteligent al cuvintelor,
despre sfidarea moravurilor, a simplelor
obișnuințe,  dar și a morții: cînd moartea dă
tîrcoale pe la uși/ tu construiești un teatru de
păpuși. Iată cum omul, în măreția sa trecă-
toare, găsește soluții de a riposta îm-
potriva a ceea ce i-a fost scris, încă înainte
de a se naște. Nu suntem noi, cu toții, ac-
tori pe marea scenă a lumii, actori în pro-
priile vieți și în viețile celorlalți, nu jucăm
fiecare rolurile care ne-au fost atribuite de
Creator? Mai mult de atât... nu încercăm
noi înșine să fim creatori de personaje, să
schimbăm oameni, credințe și mentalități,

să ne facem propriul teatru de păpuși, în
care să mânuim păpușile așa cum noi
dorim, conform propriilor interese? Pe
de o parte, vorbim despre tendința de
manipu lare, în pofida amenințării morții,
a faptului că toți vom ajunge ceea ce de la
început am fost: țărână. Din alt punct de
vedere, însă, putem vorbi despre condiția
artistului, a creatorului de artă, fie ea lite -
rară sau de altă natură. El sfidează moar -
tea, ripostează în fața ei prin conținutul
artistic creat, prin opera care va rămâne
după ce el se va fi stins. O formă de a râde
de moarte, de a-și continua existența, prin
opera artistică. Dacă în prima poezie for-
mula de adresare este la persoana a II-a,
autoarea adresându-se oricărui potențial
ascultător sau cititor direct vizat, tratând în
aparent răspăr teme profunde, grave, la fi-
nalul textului, cu măiestrie, readuce aten -
ția către propria persoană, dar nu oricum,
ci băgînd cititorul în ceață, în alt mister: și,
la final, ca să dormiți mai bine,/  întorc o fu-
migenă către mine (fumigene).

Lupta dintre good poet și bad poet este
satirizată cu mult farmec, așa încât nimeni
să nu se simtă jignit, ci, mai degrabă, să nu
se poată abține de la un zâmbet. Lumea
literară a devenit un fel de câmp de luptă,
unul deschis, la vedere, al tuturor posibi -
lităților. Fiecare își etalează propria operă,
fiecare se promovează ca fiind cel mai bun,
aducând argumente cât mai plauzibile.
Între ei, cititorul, cel care ajunge să nu mai
facă diferența dintre poezia de calitate su-
perioară și cea de calitate inferioară, după
foarte multe lecturi, turmentat și nemai -
știind ce să creadă, cade el însuși pradă
maniei: și, -ntr-un tîrziu, cu nervii-ntinși, săr-
manul/ extenuat, cu ființa toată-n vrie/ de-
cise ferm ca, sigur, de la anul/ să se apuce
(bănuiți?!) să scrie... (good poet, bad poet).
Și toată această luptă, pentru ce? În fond,
poezia nici nu e o chestiune de viață și de
moarte, ci doar o entitate vulnerabilă, fra -
gilă: și poezia ca un pisicuț speriat de dulăi/
în colțul cel mai ascuns/ de lumină (ca un
pisicuț speriat de dulăi), iar adevărul, mult
proclamatul adevăr, oricum ar putea lipsi
cu desăvîrșire/ din dicționarele lumii, atâta
vreme cât curînd și tu vei afla/ că adevărul e
numai și numai/ o invenție idioată/ a ta
(adevărul).

Textul pe vremea lui floppy disk aduce
în atenția publicului aspecte contempo-
rane dăunătoare  pe care toată lumea le
cunoaște, dar puțini le recunosc, în con-
trast cu ceea ce însemna imaginea de sine,
în perioada în care influența social media
încă nu transformase atitudinea și com-
portamentul social și virtual al omenirii: se-
menii nu dădeau like-uri de milă/ pozele nu
se retușau în photoshop// chiar viața mea/
(...) erau autentică, netrucată/ pentru impre-
sie artistică/ de moment// (...) eu semănam
cu mine/ tu semănai cu tine. Mai exact,
exista o anumită autenticitate a imaginii
propriei persoane în societate, nu o bătălie
pentru o falsă perfecțiune sua o falsă feri-
cire, ambele cât mai vizibile și mai promo-
vate pe rețelele de socializare. 

Despre arta poetică, Luminița are pro-
priile convingeri, convingeri pe care, fără
dar și poate, le susține cu argumente
demne de luat în considerare. Poetul e un
salvamar, el salvează lumea prin creația sa,
o finalitate care este superioară oricărei
încercări de disecare a structurii acestuia,
în numele științei. Așadar, orice dezbatere
despre structura unui poet, ar fi sortită
eșecului și ar fi complet inutilă. Dintre toți
oamenii, în opinia autoarei, poeții par a
forma o categorie aparte, o eventuală
analiză competentă necesitând o abor-
dare holistică: tratați poetul holistic/ el nu e
suma părților sale// părțile lui sunt mai moi/
decît ale voastre/ să luăm de pildă liga-
mentele încrucișate/ ele formează o tapiserie
nemărginită (poetul). Autoarea adresează
o întrebare, cititorului: ați întîlnit poetul/
care seamănă leit cu poezia lui? Da, cu cer-
titudine, i-aș răspunde. Și mă refer inclusiv
la Luminița, pentru că poezia pe care o
scrie îi seamănă leit, pentru că scrie așa
cum respiră, pe același ton, cu aceeași in-
tensitate, cu același entuziasm, așteptând
ca poezia și viața ei toată/ să-i treacă prin
fața ochilor îngîndurați/ așa cum toate mi-
nunile/ trec (instabil).

Deși Luminița Zaharia declară că nu
prea și-a găsit locul în lume: nu am avut
niciodată/ vocația fericirii (și e păcat) și con-
sideră că totul e chimie/ chiar și proslăvita
poezie (totul e chimie), eu cred că, în cazul ei,
fericirea înseamnă însăși bucuria de scrie. 

Un artist p[pu§ar al poeziei  
FlAViA AdAm
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Volumul de poezie al poetei Stela Anghel, Mirabile dictu,
apărut la editura Neuma (Cluj-Napoca), anul acesta
(2022), în cadrul colecției ARCA, reprezintă un demers

lirico-analitic al actului de a ființa, act extins comprehensiv și sim-
bolic pe trei domenii ontologice convergând spre cristalizarea
individualizantă a eu-lui creator, profund subiectiv și reflectiv
(cognitiv și vizual), îndreptat atât înspre interiorul cuprins de/în
cușca corporalității umane, cât și înspre percepția spațio-tem-
porală a exteriorulului. Astfel, deși volumul se împarte, sub im-
periul constrângerilor dublei dimensionalități a papirusului
(modern), în trei categorii tematice - Palimpsestele din Palmyra,
Jurnalul călătoriilor (ne)premeditate și Secunda cât veacul. Cu pri-
eteni -, acesta este clar menit a fi înțeles și integrat eului cititor in
mod sincron, fie aplicând schema lineara a lecturii clasice, fie
modularitatea lui Cortázar, ghidată doar de jocularitatea citiroru-
lui, simultan în actul lecturii și în intimitatea constant upgradată
a actului reflectiv. 

Prin prisma unei stilistici complementare și în contratimp de-
nominal cu titlul volumului, conținutul acestuia se pliază pe prin-
cipiul funcțional al lui mirabile visu, cu tot ceea ce presupune
acesta, - fizicul perceptiv al vizualității împletit cu subiectivitatea
ochiului minții -, dar și filtrat comunicativ de mirabile dictu. Călă-
toria eului creator prin labirintul autocunoașterii începe prin în-
sușirea palimpsestică a firelor narativ-ontologice, Palmyra fiind
aleasă drept locus prim în procesul construcției dimensiunii tem-
porale (Palimpsestele din Palmyra). Aici, timpul ființării se scurge
printre pergamente, papirusuri și inscripții atemporale, cu
portrete capturate grafic, însuflețite de poveștile pe care le-ar
putea spune, dar și printre coloane și columne suple, care țâș-
nesc spre orizonturi verticalizate, ca o punte între teluricul per-
sonajelor din trecut și al subiectivității lirice din prezent, pe de o
parte și cerurile locuite de divinități, pe de altă parte. Acestora li
se adaugă o serie de elemente ce contribuie la arhitectura tem-
porală creată în această primă parte, precum frescele dinamice
ale unor scene de mult trăite, pteronul multiplicat ce definește
spații deschise (pteroma) în care se aud ecourile viețuirilor din
timpuri apuse, geisonul, cu dubla sa menire de a proteja îm-
binările columnelor și de a face legătura cu nivelul ultim, înfășu-
rat de fragmentele papirusurilor-model, pietre, statui și statuete
oferind, artistic, chipuri ce pot fi accesate din prezent. Iar toate
acestea sunt cuprinse în variate topos-uri palimsestice ale exis-
tentei - sanctuare protective; altare de sacrificiu; temple, cu prac-
tica religiozității, indiferent de forma divinității adulate; grote
întunecoase, în relație de antinomie cu ruinele expuse intem-
periilor vremii; amfiteatre inchis-deschise, cu magia acusticii per-
fecte, evocând și animând proiectiv idei care, altfel, ar rămâne
prinse, inert, în discursuri din pergamente, manuscrise diverse
(chiar și aparținând, post-modernist, unui antierou) și tăblițe su-
flate de vânt. Similar, hexatilurile, octosilurile si decasilurile per-
mit arabescurilor vizuale să se suprapună celor lingvistice și
măștilor să își recapete identitatea, iar fâșiile de timp, memoria
lucrurilor și a ființării se transformă în crepidoma ce asigură con-

gruența solidității, utilității și frumuseții ontologice. Astfel,
spațiul, redat reiterant, se subsumează procesului de construcție
a timpului.

Încheind trena temporala, Deșertul peripatetic, realizează
transferul către dimensiunea spațială conturată în Jurnalul călă-
toriilor (ne)premeditate - fiecare poem expune privirii cititorului
incursiuni topografice ramificate, definind trăsăturile spațiului fi-
ințării: Toledo - aventura, suspans, îmbrățișare, vibe spaniol;
Angkor - chipuri desfigurate, rătăcire „Aș putea să îmi petrec
zilele/ din peșteră în peșteră,/ din oraș în oraș,/ din deșert în
deșert.”; Hamburg - iz maritim și de lied în căutarea sinelui;
Trinidad-Tobago - peisaj tropical torid; Agadir - ploaie de cuvinte
peste orașul uscat; Himalaya - regăsirea eului în urma asperității
hoinărelii la altitudini de necuprins; pelerinaje ale sufletului călă-
tor, febrilitatea imaginativ-creativă: Sylhet-Kedarnath, Badrinath-
Sankara, Corfu&Kerkira, Seuilly-Lyon, Bactriana-Ecbatana (cu
multe alte peregrinări subsumat suprapuse: „de la Saxartes la
Tien-Tsin,/ de la marea Aral la Marea Caspică,/ de la Persepolis
până în Țara Marzilor,/ de la Oxus la Zariaspa,/ de la Khokend la
Ferghana/ și Sin-Kiang”); grădini ale meditației: Ghetsimani Gar-
den (cu accent pe procesul de creație, însuflețire, transformare a
golemului prin filtre astrale), gradina secretă din liniștea de la
țară, Grădina Mirabell germanic redată la Salzburg; Sikkim – săr-
bătorirea simplității; Petra – figuri în piatră identificate prin fil-
trul imaginației ghidate de cunoaștere și de întorsura capricioasă
a procesului asociativ, alături de what if („balet de stâncă”);
Masada – imagini curate, clare, centrate vertical de arbori an-
cestrali, cu iz exotic (măslini, palmieri); Marea Moartă – amalgam
de culturi și prototipuri existențiale; Amsterdam-ul culturalizat
în tipare; Negev - un derviș fanatic ce își prezintă fațetele în rotiri
vertiginoase; Tel-Aviv-ul cu ale sale valuri istorico-geografice; Sin-
tra - castel abandonat în care sinele se percepe dislocat prin fil-
trul oglinzii; Town Wall - un spațiu intim al lecturii: lectura lumii,
lectura sufletului; Piața Navona, reiterând euforia procesului cre-
ativ necezurat; Novarik - efectul emoțional-curativ al călătoriilor;
La Rochelle - cu imagini topite în toropeala sfârșitului de vară,
încercând a captura memoria căldurii soarelui („Locuiesc în blân-
dețea de miere a soarelui.”); Bethleem - piatra de temelie ce
schimbă cursul istoriei umanității; atracția deconstructivistă a
spațiilor balcanice din vecinătate (familiare, dar defamiliar-
iza(n)te): Kavarna, Balchik; Vanuatu - în completarea vulcanicei
exprimări a sinelui din Piața Navona; Lahore - și firele improba-
bile pe care legenda florii de rodie le țese între culturi diferit con-
figurate (Anarkali și Cele trei rodii aurite culese de Ispirescu din
folclor, Anarkali și Ana lui Manole); Dhaka cu al său efect hipnotic
generat de mătrăguna mistică a lumilor pe care ni le putem
închipui și locui; Amman - unde eul narator și eul-memorie se în-
tâlnesc pentru a crea trasee de urmat, „labirintul cuvintelor” și
„harta minții”; Munich - rațiunea constantă a ființării; Kirun - sub
influența arșiței nemiloase și a fetei morgana; incursiunile
fremătătoare din Lisabona, urmate de „vulnerabilitatea timpu-
lui” în Paphos, în fața stâncii Afroditei și mecanismul încetinit al

Efervescen\a fiin\[rii
cArmen-nArciSA Albert
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istoriei de la Roma; pe plajele pietroase de la Khyber, învăluită
în povestea emoțiilor trăite în Çeșme; San Pietro evocând un
spațiu sacru, suspendat în lumea atee; dâra de „praf auriu, întins
până în soare” a Călărași-ului natal; Giethoorn-ul irațional și
Buenos Aires-ul  acoperit de cicatricele real-narative; Kalaw - și
arabescurile „unei lumi fără idoli”; mirajul ezoteric de la Pa-
mukkale și labirintul artistic de la Louvre, Paris oprind pledoaria
toposurilor identitare.

Al treilea și ultimul palier ontologic contruiește, prin înglo-
barea eurilor creatoare (indiferent de statutul lumii în care
creeaza - reală sau ficțională), o paletă palimsestică radiantă,
eliminând, însă, principiul excluderii suprapuse și optând pentru
includerea (complet) vizibilă a acestora, mai degrabă în stil de-
constructivist, dar aflat preponderent mai puțin sous rature -
Anne Michaels („Nu știu să citesc ce se ascunde/ dincolo de fire
și noduri”), Brahms („Primele măsuri sunt cântate cu fluiditatea
apei.”), Rembrandt („Fiecare linie vorbește copleșită de admira-
tori.”), Eminescu („Am înțeles târziu/ de ce-mi este prieten Emi-
nescu.”), Angela Vallvey („sa eliberez clipa,/ să devin de paie ca să
aprind mari focuri.”), Caesar („Nu privim lucrurile cum sunt,/ ci
așa cum am vrea să fie.”// „Muzica țâșnește din brațele statuilor.”),
Iris Murdoch („Mă cheamă fulgerele/ care dănțuiesc laolaltă cu
valurile.”), Marguerite Yourcenar („Visez stele care iau chipul li-
belulelor,”), Christian Andersen („Ninge/ cu flori de miozotis”),
Salinger („Este un adolescent egocentric și lucid,/ sărac și liber,/
fricos și imatur”), Salman Rushdie („secretul grotei din sertarele/
uitatelor umbre,/ de pe fundul oceanului.”), Emil Cioran („răsuflă
din prima secundă,/ nu încă.../ nu încă.”), Haruki Murakami
(„Suferința manuscriselor dispare ca prin minune.”), Julien Green
(„Era un timp euforic/ […]/ în peștera cuvintelor.”), Lidia Jorge
(„Va trebui să uit ploaia aceasta,”), Raymond Aron („Prezentul
creează trecutul,”), Ralph Waldo Emerson („cărarea inimilor în
răsfăț”), Vibrazzioni („Time passes dazzingly/ through our dream -
scorching souls,”), Jonas Kaufmann („să mi se toarne-n priviri
uimire”), Katarine de Mattos („fântâna de cuvinte ale lumii”),
Czeslaw Milosz („Memoria este forța noastră”), Virginia Woolf
(„un imperiu de cristal”), Ford Madox Ford („regiment de festive
erori.”), William Shakespeare („pe ghilotina strofelor,”), Adunis
(„sunt expediții către interior, ca și poezia.”), Antoine de Saint-

Exupery („că a iubit deșertul.”), Eugen Ionesco („Ascult obsesiile
lor onirice”), The Great Alexander („Pare o inimă sincer sacra-
mentală.”), Benedetto Croce („limbajul învingând inerția/ unei
eternități confortabile”), Marco Mengoni („Mi-e sete de vers”),
Pablo Neruda („ca să rupi în bucăți/ așteptările.”), Lordul Jim
(„memoria vântului”), Mircea Sântimbreanu („am legat caii de
carul solar.”), Michel Tournier („Eva a ales”), Ion Barbu („Endimion/
cel care crede în morți extatice”), Ara Malikian („de clipa - demon
cu dinții de fier.”), Iuliu al II-lea della Rovere („Locuiesc în inima
literei omega,”), Leopardi („Sărutul meu fixează stele-n cer”), Cas-
par David („în carnavalul saturnaliilor”), Benedetto Antelami („cu
sunete de toropeală melancolică”), Sebastiano Ricci („când ziua
apare ca un războinic puternic”), Ovidius („doar un revers noc-
turn,/ tras de patru cai negri,”), Eric Fottorino („care rostește pla -
titudini deja asumate”), Stephen Koch („toate - pilonii de bază ai
statului invizibil.”), Jean Monet („Pe amândoi ne pasionează
poezia,/ povestea care se abate de la calea gândirii.”), David Gut-
tenfelder („Suntem personaje/ pentru oricine altcineva/ în afară
de noi.”), G.M. Le Clézio („cu voluptatea timpului/ scăpat din
spațiu”), Nietzsche („în nălucirile estetice ale postmodernismu-
lui”), Thor („îmi dăruiește timpul apelor,/ […]/ Mi-a trimis tunete
ce înșiră o poveste”), George Bacovia și Lord Byron („peste pomii
de înfloresc în vis.”), Pierre Menard („zilele noastre atât de cu -
minți.”), Nasser („Vântul ridică valuri de nisip”), Marin Preda („în
viața ca o oglindă de ocazii,”), Idea Vilarino („echilibrul unei
amin tiri”), F. Scott Fitzgerald („În visul unei penițe”), Daphne du
Maurier („pentru a cutreiera o altă dimensiune.”), Alphonse
Daudet („E-o fericire în nebunia  vocalelor și a consoanelor”),
Tahar Djaour („Port o povară de amintiri,/ […]/ în răzvrătirea
zeilor”), Pablo Alboran („Refuzăm zilnic să fim măreți,”), George
Orwell („un complot în interiorul complotului.”), Ümit (cuvântul
personificat - „unde vara nu se sfârșește niciodată,/ unde ibricele
de cafea strălucesc în zori,/ așteptându-ne.”).

Volumul se înfățișează cititorilor într-un banchet conturat pe
desfătări lingvistico-imagistice încărcate de timpuri și topos-uri
eclectice, de subiectivități asumate identitar, permeate constant
de Ahile-motiv recurent, indiferent de fundalul cultural al poe -
melor. Mirabile dictu: timp, loc, sine.

STELA ANGHEL

Editura NEUMA
2022
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Pe un drumplin de epifaniipornește Stela
Anghel, căutând să

descifreze palimpseste, grămezi de pergamente și inscripții

lapidare, țesute în covoarede
piatră. Este într-adevăr saluta

r pentru

un poet să cunoască lucrurile și cauzele lor, dar la fel de minunat

este să le relateze:mirabile dictu! Stela Anghel con
struiește povești

lirice și oarecum încifrate pe care le propune c
ititorilor ca pe niște

probe ale labirintului. Tot ea le dă și $rul de urmat și harta ajută-

toare: baletul desenelor face
din istorie/ o armonie semireală. Cu

multe versuri memorabile, cu apetit pentru livresc, volumul Stelei

Anghel este o realizare demnă demultă atenție.

HORIA GÂRBEA
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Între imaginea imensității nocturne
din prima poezie, noaptea ca o mare,
(„acum că noaptea e vie/ o barcă se

răstoarnă în vis/ și păsările nu văd/ și apele
nu se tulbură…”) și ultima, șoimul („dimi -
neața/ ca o cădere în somn/ lumina/ mi -
reasma ei crudă/ subțire/ soarele/ o căpiță
în flăcări/ în preajma căreia/ planează un
șoim/ aproape real”), se derulază povestea
lirică a Flaviei Adam din Anotimpuri impare
(Editura Neuma), conștientizare a limitelor
și aspirație spre cer, printr-o iubire care des -
chide anvergura aripilor pentru zborul din -
tr-o geografie fizică într-una sacră, mitizată
de însuși modul de a privi lumea și destinul
omului, inclus, vitruvian, în roata timpului. 

Simbolismul anotimpurilor, asociat vârs -
telor, pune povestea în ecuația unei relații
deficitare cu timpul. Tema eului domină
lirismul, confesiunea poetei atinge, de mul -
te ori, sinceritatea absolută a spovedaniei,
relevând intenția clarificării de sine. Flavia
Adam vorbește despre vârste – biologică și
spirituală, simte că se află pe un drum al
sinelui, experiențele sunt interiorizate și, în
această reflectare, conștienizează un con-
tratimp al trăirii, al armonizării cu celălalt, o
sugestie a acestui contratimp, oferind însăși
metafora din titlu, anotimpuri impare, epite-
tul impare distilând ecouri eminesciene cu
aluzie la singurătate, la nenorocul plopilor
fără soț (Vremea potrivită, Învățam să fiu
fericită, Jogging).

Există un contratimp resimțit dureros în
reflectările eului în relația distorsionată cu
ceilalți (Ce spun alții..., Pulbere și nisip, Puls).
Dacă, față de acestea, există posibilitatea
unei detașări, a unei retrageri într-o sin-
gurătate asumată, în iubire, contratimpul
este dureros, cumulând atâta tristețe, încât
„mâinile celorlalți n-o cuprind.

Unele momente, ca în Arancia rosa, se
unicizează prin impactul asupra trăirii în
clipă, a cărei frumusețe se fixează ca-ntr-un
tablou impresionist: „Dimineața zilei de 19
octombrie/ frumusețea ca ritual/ de a dis-
părea printre oameni”, căreia i se suprapun
singurătățile eului și ale celorlalți: „singură-
tatea mea/ printre singurătățile tuturor/
imaginea/ cu umbrele noastre”, odată cu lu-
mina revelatorie: „și eu/ și soarele/ năpădit
de-o crustă sărată/ și-aceste cuvinte trecute
prin moarte/ ca printr-o apă/ în care tocmai
se scaldă/ un înger”, aceea care conduce la
iluminare.

Iubirea, experiență ființială dominantă,
asociată motivului cuplului, se sublimează
într-o iubire unicizată prin trăire proprie,
căci, pentru orice îndrăgostit, povestea lui
este unică, întemeietoare a unui destin, prin
care aspiră să se armonizeze vibrației idea -
lului.

Dacă timpul își relevă discordanțele și
dizarmoniile, lăsând, dureros, senzația unui
contratimp, spațiul se deschide într-un in-
finit, pe care poeta îl populează cu imaginile
propriei ficțiuni. Un spațiu sacralizat astfel
este Tabor, un Tabor al ei, locul unde pri -
mește, ca pe un dar, revelația iubirii ca sen-
timent pancosmic, iubire care o include,
mai ales, în dimensiunea iubirii curtenești, o
iubire idealizată. Contratimpul resimțit este,
acum, al iubirii corporaliste, dionisiace, fre -
mătătoare, care și-a epuizat promisiunile. În
proiecție interiorizată, pe ecranul interior,
iubirea devine filmul personal care deru -
lează, imagine cu imagine, o călătorie în
viață și în destin: „trăiesc ce nu am trăit/
adorm pe malul mării și mă trezesc/ acope -
rită cu flori// cu tine îmi beau cafeaua în
zori/ cu tine impart/ amiaza de toamnă/…
/ ce simți/când corpul meu îți cade în brațe/
ia-mi teama du-o departe/ acolo mila e
verde/ noi suntem ușori și curați…” Retrăind
momentele, aduse în prezentul trecutului,
cli pele se îmbogățesc, nutrite de simul-
tanei-  tatea trăirii din prezentul prezentului
în prezentul trecutului: „trăiesc cum n-am
mai trăit/ mi se pare/ că iar începe să ningă/
tu te apropii din nou îmi vorbești/ și gura ta
e numai mătase”.

Contemplată, iubirea devine creație
proprie, transfigurare a  trăirilor și sublimare
a lor în poemul ființei, un poem al lucidității,
care relevă din nou caracterul impar al ano -
timpurilor, contratimpul existențial: „m-așez
și cuvintele se albesc/ și vocea-mi încărun -
țește/ și brațu-mi încărunțește/ și brusc
încheieturile capătă greutate”. Iarna vieții,
imaginată proiectiv, din perspectiva celor
39 de ani, pe care-i numără în evoluție tem-
porală, aduce imagini previzibile la care se
raportează cu tot bagajul de sentimente,
din care nu lipsește mila, pe care o conști-
entizează și care o include într-un destin
colectiv: „e iarnă și-s crengi năpădite de
muguri/ și oamenii se-ntind și-nfloresc/ …/

mă uit la ei și mila mea ajunge la cer/ și știu
că-n gândul acesta/ nu-i nimeni să se culce
flămând”. Creația: „scriu dimineața scriu
seara scriu noaptea/ o fac pentru că altfel
nu pot și nu știu”, scrisul, scrierea, devin o
soluție existențială, mod personal de a re-
zolva contratimpul în trăire, în iubire.

Cu fiecare trăire și disecare a ei în in-
finitezimalele virtualului, într-o autoscopie
de o copleșitoare sinceritate, spațiul fizic,
profan, înaintează în sacru. Lumea poetei
este o lume în care Dumnezeu pășește,
aducând imensitatea gândului în imensi-
tatea intimității profunde. Dumnezeu nu
azvârle săgeți, Dumnezeu se revelează, teo-
faniile poetei o armonizează cu ea însăși,
descoperindu-i, astfel, profunzimile, nu
pentru a cădea în ele, ci pentru a se regăsi.
Singurătatea omului, cosmică, se anulează
în sentimentul armoniei divine: „cel mai fru-
mos e când ninge/ și știu că asemenea pisi-
cilor blânde/ Dumnezeu nu azvârle să- 
geți/…/ cresc lent mă las în cada cu spu -
mă// îmi pare rău pentru bradul/ ce în
curând va fi culcat la pământ/ am și eu pă-
catele mele/ sunt fericită nespus de fericită
că încă/ mai pot să vă iert”, contratimpul din
relația cu ceilalți: „am devenit ceea ce alții
au vrut și nu a fost îndeajuns/ am devenit
ceea ce alții-au dorit și brusc bucuria/ s-a
transformat în munți de nisip”, se  dizolvă în
devenirea de sine: „sunt ceea ce sunt/ cu
toate că mâinile voastre mă-mbracă/ de săr-
bătoare/oamenii singuri/ rămân la fel de
singuri chiar și când scriu”, în acea niet-
zscheană să devii ceea ce ești, conotând alt
sens al singurătății – singurătatea creației/în
creație, asumată ca dar și har. „Singurul cer
e în noi”, spune Flavia Adam, aspirând spre
dezmărginire, spre armonizarea cu sine,
acolo unde iubirea atinge, prin răsfrângere
în mântuit azur, idealul fiecăruia: „cele mai
bune zile încep mai târziu/ și dacă nu încep/
nu înseamnă că suntem defecți”. 

Sentimentul ireversibilei treceri, al fra -
gilității ființei, al efemerității, sugerată în
simbolul nisip, dar și în metafora firului de
păpădie sau a păpădiei în vânt, nu se pre-
lungește în sentimentul zădărniciei, atât cât
omului i se lasă șansa iubirii: „ți-am spus ești
o parte din mine/ dragostea noastră umple
stadioane și gări/ și când vin trenuri te caut
în toate/ și când se duc/ bucuria devine
nisip (…)”.

Imaginile păsării, zborului, lumina, dorul
pentru o iubire idealizată, trăită în dionisia -
nismul și apolinicul ei, în clipă și în contem-
plarea clipei mențin lirismul din Ano timpuri
impare la maxima tensiune a sincerității din
care, ca o ploaie binefăcătoare, adevărurile
eului cad și se transformă în poezie.

Contratimpul
existen\ei

AnA dobre

Editura NEUMA
2022

FLAVIAADAM
FLA

VIA
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FLAVIA ADAM este o poet[ aflat[ acum la deplin[ ma-
turitate. Textele sale au fost validate prin lecturi în fa\a
unor jurii prestigioase, la TURNIRURILE LIRICE organizate
de Uniunea Scriitorilor, la care a participat în echipa
c]§tig[toare, a Filialei Bucure§ti-Poezie. Dincolo de acest
detaliu, poemele însele au c[p[tat, prin interiorizare §i pro-
funzime, capacitatea de a impresiona, odat[ cu o larg[
varietate de st[ri §i nuan\e. Prin ceea ce se configureaz[ de
pe acum ca oper[, Flavia Adam se va plasa, în opinia mea,
în r]ndul autorilor de poezie de prim[ importan\[ ai primelor
decenii din acest secol.

HORIA GÂRBEA
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Raluca Faraon este nu numai o
remarcabilă poetă, ce demon-
strează o capacitate creatoare

de mare forţă şi inspiraţie, dar dovedeşte,
de asemenea, importante abilităţi de critic
literar, dispune de o excelentă putere de
analiză, măsură şi echilibru, punând sub
lupă multe volume de versuri şi proză, ale
unor autori diferiţi, ca valoare şi inspiraţie. 

În volumul de versuri „Alchimia me  -
mo riei”, apărut la Editura Neuma, Apahida,
2020, descoperim o poetă pe deplin for-
mată, stăpână pe mijloacele de creaţie, ex-
trem de riguroasă cu scrisul său, după
cum remarcă şi scriitorul Horia Gârbea pe
coperta a patra a cărţii. Acest lucru nu este
însă în detrimentul fiorului liric, al calităţii
textului, dimpotrivă, reuşind astfel să-i dea
o mai mare profunzime, să ofere cititorului
cunoscător o impresie specială. Poemele
se fac remarcate prin claritate, luciditate,
sensibilitate, prin trăiri ce ating o înaltă
tensiune interioară, aceste atribute con-
ferindu-le o frumuseţe aparte. În poezie,
totul se petrece altfel, chiar şi lucrurile mai
puţin fericite par delicate atingeri de su-
flet, căci poetul este un magician al cu-
vântului, al transmiterii emoţiei, iar Raluca
are darul, ca orice autor autentic, de a iubi
şi înfrumuseţa lumea. 

Fulguraţii ale gândirii şi trăirii, dar şi
versuri scoase din adâncurile fiinţei, sus -
ţinute de metafore rafinate, inspirat con-
struite, îi definesc creaţia. Ceea ce reţine
memoria e aurul existenţei, obţinut prin
magice tehnici, alchimii cunoscute doar
de creator. Memoria însetată trebuie hi -
dra tată spiritualiceşte, iar curiozităţii int-
electuale şi tactile este necesar să-i asi- 
gurăm hrana specifică:

„Curiozitate tactilă/ cauta-mă cu gura
uscată a beduinului/ gemând în deşert
după ploaie/ cu degetele soldatului fără

armă/ tremurând în faţa dușmanului/ cu
pielea arsă de soare/ a căutătorului de aur/
cu tălpile rănite ale pelerinului medieval/
cauta-mă ca și cum trupul tău/ ar fi o
alchimie a dorinței/ în interiorul unui râs
nervos/ care ne separă sângele în părți
egale”

Poezia este întotdeauna un început,
ceva ce ţine de sufletul fiecăruia, precum
şi dragostea, este iertare, revitalizarea sen-
timentelor, reînnoirea a tot ce ştii/ştim,
ceea ce îţi poate fi străin sau intim, ca
trăire, sens şi destin: „când citeşti o poezie
care nu îţi este dedicată/ când realizezi că
în inima ta stătea confortabil un bărbat/
care mângâie pe furiş o altă femeie/ eva -
dând când nu eşti atentă/ întorcându-se
cu un parfum liric necunoscut/ te trans-
formi în gorgonă-zeitate care scoate pe
nări poezii nervoase/ prin care calci în pi-
cioare timpul şi spaţiul/ iar memoria cărnii
o faci curată ca lacrima” (început).

Miturile şi legendele despre cai, aceste
fiinţe fabuloase, ale căror imagini aleargă
prin timp ca nişte fantasme, concurând
orice închipuire despre frumuseţe, ar-
monie, desăvârşire, ce se adapă din iu-
birea pe care le-o purtăm, îşi găsesc ecou
ce străbate îndepărtatele timpuri, ajun -
gând, în cele din urmă, în inima poetei,
pentru a împleti din el vers împărtăşit:
„lasă caii să tremure de sete/ să le cadă co-
pitele de dor/ alergând după izvorul ne-
muririi// le-am memorat fiecaruia rostul/
calul ce zdrobeşte fecioara în deşert/ sau
care amuţeşte de frică sabinele/ uite-l pe
cel care-l loveşte în pântec/ cu râsul ama-
zoanelor pe cavalerul pietrei/ unul scrie
rigor mortis pe extazul cărnii/ altul tropăie
pe neliniştea somnului// lasă hergheliile
să se adape/ din apa răniţilor şi-a singu-
raticilor/ tu povesteşte-mi despre cen-
tauri”.

Inima poetului este întrupată din cu-
vinte, întotdeauna, iar poezia este locul de
îmbrăţişare dintre bărbat şi femeie, acel
paradis, unde ajunge sufletul însetat de
propria-i poveste, în care Raluca Faraon
poposeşte, în aşteptarea-i cuminte la uşa
sobei, unde sunt depănate poveştile de
dragoste: „în poezie/ numele noastre se
scriu la fel/ durerile s-au intersectat în sân-
gele/ care şi-a uitat izvorul şi curge întot-

deauna/ circular/ într-o inimă de cuvinte//
tu rosteşti începutul poemului/ bărbat
care goneşte caii sălbatici/ până fac
spume la gură/ eu îl termin sfios/ femeie
care aşteaptă la gura sobei/ îmbrăţişarea
şi somnul”.

Raluca Faraon caută deliciul poemului
ca pe un vin obţinut din struguri amari,
vinul durerii şi-al patimilor adânci, vinul ce
a încrustat în memorie tălpile femeilor,
tălpi care au  zdrobit inima poetului, aşa
cum fecioarele străbune zdrobeau auriul/
rubiniul bobulului târziu, vinovat sau nu
de neliniştile propriilor căutări, consti-
tuind impulsul de-a bea „via întreagă” a iu-
birii: „beau din vinul aspru- / poem cu
struguri amari / în toamna sfârşitului de
lume- / gustul pelinului păstrează în mem-
orie/ tălpile femeilor care au zdrobit sufle-
tul poetului/ poet cu oasele încâlcite/ în
aştep tarea unui răspuns/ la o întrebare/
ni cio  dată rostită// beau până via în-
treagă/ se contorsionează/ şi ne sugrumă
unul altuia/căutarea” (vinoteca aşteptării). 

În volumul „Alchimia memoriei” de-
scoperim o sublimă înlănţuire de gând,
rost şi zădărnicie, un balans între durere şi
vindecare, între decenţa cuvântului şi dul-
cea lui sălbaticie, metafore alcătuind pi-
ramida vieţii. Inima fiind lăcaş etern iubirii,
acea iubire dintre înger şi înger, bărbat şi
femeie, ce dă lumină şi naşte poezie:
„rămâi aici în inima mea / trăieşte liniştit /
şi atinge-mi doar mie arterele cu sânge
sălbatic / respiraţia întretăiată soarbe-mi-
o fără teamă / pentru ca poezia să se nască
din noi ca un copil fericit / care ne îm-
brăţişează pe rând spaimele vinovăţiile /
şi goana spre moarte.” (început).

Poemele certifică şi susţin calitatea
volumului, în întregime, îi dau dinamică,
ritm, îi oferă un anume tâlc, candoare, lu-
mină interioară, Putem sesiza, în culoarea
generală a scrierilor sale şi nuanţe dra-
matice, pasul condeiului apăsat, călcând,
uneori, dureros, florile metaforelor şi ceea
ce sufletul său a zidit înlăutrul cuvântului
spre uitare şi iertare.

Lirica Ralucăi Faraon vorbeşte despre
sinele său şi-al celuilalt, este o oglindă în
care te poţi privi, te poţi recunoaşte, te
poţi accepta şi iubi.

Între durere §i vindecare
AnA ArdeleAnu

Editura
NEUMA

RALUCA FARAON

Alchimiamemoriei
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iO rigoare f[r[ ezit[ri domin[ poezia intens
cerebral[ a Raluc[i Faraon. Tensiunea textelor

sale vine din ciocnirea unui cartezianism neconcesiv cu o
natur[ pasional[, care î§i caut[ c[ile de exprimare cele mai
exacte §i solu\iile cele mai ra\ionale. La o scriitoare ce §i-a
sus\inut doctoratul cu profesorul Mircea Martin, dic\iunea
ideilor este calea obligatorie spre expresivitate. Critic literar
sagace §i concentrat asupra detaliului, când trece în poezie,
Raluca Faraon se las[ dominat[ de fantasme doar cât s[ dea
greutate metaforei ce se construie§te dup[ un plan atent
elaborat. ±i totu§i izbucnirea intui\iei pasionale, proprie
feminit[\ii, d[ na§tere celor mai puternice pasaje: „sângele
t[u a creat rana înaintea cu\itului/ sângele t[u a f[cut §an\
în memoria ispitei/…/ §i câte ape cumin\i strânsesem în piele/
§i cât p[mânt se lipise de oase/ ca sângele t[u în clocot/
s[-mi blesteme acum somnul/ §i s[ m[ strige pe nume:
femeie!”. Raluca Faraon este o poet[, matur[, lucid[ al c[rei
eu este r[scolit intermitent de nelini§tea fertil[ a senzualit[\ii
invazive §i a confrunt[rii cu inefabilul.

HORIA GÂRBEA
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Doamna Simona-Grazia Dima este poetă, eseistă și
publicistă, un nume cunoscut în peisajul cultural
românesc actual, remarcându-se prin cultură solidă,

profesionalism și discreție exemplare. Cel mai recent volum de
poeme al dumneaei se numește Havuz, a apărut în 2020, la Editura
Tracus Arte, și stă sub semnul modernismului de ecou barbilian, și
anume o oarece răceală parnasiană străbătută de flash-uri de
pasiune imprevi zibilă ce provine din observarea empatică a naturii
umane, cu vădită admirație și recunoștință pentru harul creator. 

Exemplară este construcția volumului, cu atenție specială
acordată începutului și sfârșitului, ce devin simetrice prin invocarea
cuvântului-cheie, care este și titlul cărții: havuz. Din punct de vedere
grafic, iată, cititorul poate să își imagineze obiectul desemnat, ca
un spațiu circular prin simetria incipit-final, iar versurile cuprinse
între aceste două poeme esențiale ar putea fi chiar Poezia care
țâșnește binefăcător în sus, ca o aspirație spre înalt și din care
cititorul poate să „bea”, să își ofere un moment de răgaz cerebral
sau emoțional. În primul poem care dă și titlul volumului, havuzul
este o sugestie a artei ca aspirație nobilă spre absolut – fântână
țâșnitoare până-n cer –, dar cu semnalarea pericolului artei de
dragul artei, suficientă ei înseși: pare-se, -ar dori/ să te rețină-n lumea
lor fără hotare/ cu ființe și cu cetățui străvechi și noi. Aproximativ la
jumătate (poemul 29 dintr-un total de 60) și în ultimul poem
(Havuz. Doar o intensitate verde), poezia devine muzică (un ideal
vechi, la care au aspirat în special simboliștii, dar și Ionesco credea
că muzica e arta absolută): E muzică, rotire și tăcere/ în marmura unui
havuz/ din care apa nu mai cade (p. 29) și E muzică – palpită/ o
bulboană,/ și nici un sunet după,/ doar raze/ pe marmura havuzului/
de unde nu mai țâșnește/ niciodată apa, însă necontenit/ răzbate-un
tainic vuiet (p. 80).

Sub semnul discret al artei poetice, sensul havuzului e dat de
căutarea unui înțeles al căutării, polifonice, pendulând între inti -
mism precaut, contemplarea esenței (un dor al ideii, nu al învelișului
ei semantic) și descriptivism sofisticat: poate există mai multe culori
ale mele pe rând. Concretul ia forme imprevizibile fie reci ca
marmura invocată de multe ori, fie cu iz de univers domestic, atavic:
miere, fagure proaspăt, izmă. Între aceste două extreme, crinul se
configurează ca un simbol a demersului creator ce tinde spre
absolut, dar care se insinuează întâi neclar (obscur miros de crin),
pentru ca apoi, precum apa ce țâșnește din havuz, să devină, în plin
proces de inspirație-creație, crin de metal în clocot. Poetul e un mag
al apei pure, definit, interesant, ca un ochi de apă tulbure care a știut
că nu-i nimic de înțeles,/ s-a făcut om și a pufnit în râs.

Lăudabil e faptul că, deși se simte preocuparea constantă
pentru artă, creație, în general, și pentru menirea artistului, în
special, Simona-Grazia Dima nu încearcă să ofere soluții, ci să
tensioneze prin ames tecul de abstract-concret și prin minimiza rea
subiectivității tema creației, mizând mai mult pe ambiguitate, pe
ceața aurie care ar putea fi starea de har a inspirației. E o invitație,
mai degrabă, la o căutare „împreună”: Să mă gândesc la ea (la
culoare, adică la Poezia în esența ei) ca la o ființă vie/ pulsând într-un
zid, pe când mă așteaptă/ numai pe mine. Să știu însă:e deja salvată
de-acolo,/ n-are trebuință de ajutor, se bucură doar să-i privească/ pe
ceilalți, iar ei s-o caute. 

Doamna Angela Baciu este poetă, pro zatoare, publicistă,
apreciată în spațiul cultural românesc și nu numai, iar
volumul cel mai recent al său – Spiegel scrie peste tot –

a apărut la Editura Charmides în 2021, cu același fior poetic
enigmatic ce străbate din fragmente eclectice, amestec de vis,
notație prozaică a faptului minor, mo nolog, false dialoguri sau
adresare directă ori fulgurații ne așteptate din cotidianul imediat. 

Norman Manea scrie pe coperta a pa tra: O culegere de
fragmente literare din atelierul sau budoarul unei foarte înzestrate
scriitoare care lasă frazele – adesea superbe – să-și încerce sau revele
magnetismul și misterele, într-o destinsă joacă a destinului. Frag -
mentarismul este o tehnică literară moder nă și postmodernă care
doar aparent creează impresia de ambiguitate. Angela Baciu știe
foarte bine ce face pentru că talentul său indiscutabil și expe -
riența culturală îi permit să creeze impresia de mic haos domestic
pentru ca, la final, să realizezi că ai fost martor la naș terea unui
univers perfect coerent. Un univers revelator și ușor straniu. Dar
așa este lumea. Iar un poet sensibil, inteligent și cu umor, care, în
plus, are ochiul format pentru detaliile care con tează, va ști să
creeze emoție cu ceea ce are la îndemână: televizor, Epopeea lui
Ghilgameș, natură și sacru, am ales la întâmplare: știi cum va arăta
azi cerul? nu îl văd nu îi pot vorbi nu îi deslușesc chipul aseară la știri
au anunțat tornade și vânt.// poate că avem nevoie din când în când
să ne împreunăm mâinile a rugăciune joi spuneai că te-ai spovedit
ce bine acum poate să vină primăvara și tu, enkidu, apucă-te să
vânezi lei!.

În general, fragmentele sunt pergamente valoroase ale me -
moriei afective, ale celei care contabilizează cronologic ritmul firesc
al vieții de zi cu zi, pe care se semnează sensibilitatea lirică. Este
extraordinar de dificil să păstrezi constant emoția delicată a con -
fruntării cu palpitul vieții când discursul literar e ca un montagne
russe de imagini, mărturisiri oarecare, vis și poezie pură. Angela
Baciu știe însă ce face și, deși pare câteodată că e scriere sub forma
unui dicteu automat, lectura întregului dove dește coerență și vi -
-zi une. Atrage de multe ori atenția la detalii. La pagina 38 e un
fragment descriptiv de tip portret, care, la o adică, poate fi citit și ca
o micronarațiune. El se termină brusc cu observația: Nebunul de pe
Pietricica doarme în șanț. Pagina următoare e poezie pură, dar prin
contrast: informație deturnată în limbaj sublimat, aproape supra -
realist: ați auzit de lăudărosul Pietro della Valle se spune că prin 1615
a vizitat orașul Instambul și a descoperit ca feaua neagră […] // nu mai
striga în urechea mea curge sânge a dispărut destinul din ceașca de
cafea.

Poezia din acest volum e remarcabilă prin vivacitate, senzația
de firesc și de au ten  ticitate. Neliniștea e mascată de umor și de
sensibilitatea observației directe a oamenilor, a vieții, a prezentului
care va deveni trecut și a trecutului care capătă sens prin reme -
morare și prin mistificare de bun augur care e traducerea în ficțiune.
Doar așa moartea poate fi un partener decent de dialog cu care
poți vorbi, eventual, la telefon. Doar așa zvonurile lumii ăsteia care
e mereu rea devin fiori care nu îngrozesc, doar că te dezmeticesc,
te pun pe axa corectă a lumii, acolo unde mieii trebuie lăsați să
zburde…

Doamne ale poeziei de azi
rAlucA FArAon
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Descoperirea timpului actual
de transfigurare a persoanei
umane într-o vale a plângerii,

determinată de alternanța pandemie/
război, se conturează în linii grave, care
necesită o regândire a conceptualizării ex-
istenței umane. În vremuri de restriște, de
suferință și durere, arta și literatura pot fi
cu adevărat un ajutor pentru spiritul
uman. De fapt, întotdeauna arta a avut și
continuă să dețină un rol de catharsis. În
special, se poate spune că Poezia este
medicamentul sufletului uman. Ea are
puterea de a reconstitui acea biserică in-
terioară a omului, acel locaș haric de re-
descoperire a eului lăuntric cu filiație
divină. 

În acest sens, se prezintă volumul de
versuri al Părintelui Eugen Barz, sugestiv
intitulat Fântâna lui Iacob, apărut la Edi-
tura „Doxologia”, Iași, 2020. Acest volum se
bucură de semnături aparte, o prefață re-
alizată de poetul Adrian Popescu și o post-
față a criticului literar Ioan Holban. 

Inspirația de sorginte religioasă con-
stituie acel fir roșu al volumului, fără a de-
veni o lucrare eminamente teologică, ea
rămâne o construcție poetică stil Poem –
Catedrală, fiecare poezie reverberând, în
sine, ecoul unei piese din acest monu-
mental ansamblu. Totul poartă semnul

trecerii dinspre noi spre celălalt, o îm-
binare a sufletelor în marea călătorie către
Dumnezeu. Alternanța schopenhauriană
eu – un altul devine pentru Eugen Barz al-
ternanța sui-generis: eu – aproapele meu.

Structura volumului prezintă un cres -
cendo al tumultului interior determinat
de degradarea lumii și a umanității în
aceste timpuri apocaliptice care produc
răni adânci spiritualității omului. Dar, prin
apelarea la simboluri și personaje biblice,
poetul Eugen Barz reușește să inducă o
linie de reconstrucție umană. Deschide
calea spre reîntoarcerea sufletului uman
la Paradisul Primordial, în acel loc deosebit
care ar trebuie să însemneze acasă pentru
persoana umană. Însă, ceea ce este deter-
minativ pentru poezia lui Eugen Barz
apare din construcția versurilor, care nu
imprimă o religiozitate pioasă, ci trans -
pune în limbaj eminamente poetic trăirea
spirituală autentică necesară redevenirii
umane la starea teandrică. 

Fântâna lui Iacob devine un liant între
vechi și nou, trecut și viitor. Ideea trans-
pusă de poetul Eugen Barz se conturează
ca fiind o punte între viețuirea actuală și
cea harică, biblică. Semnul purtat de om
este cel al transcenderii. Timpul și spațiul
devin premise ale unui nou paradis, Noul
Ierusalim, care va avea limbajul unificator

al poeziei. Totul se poate transpune și
transforma prin intermediul întâlnirii cu
divinitatea, prin rugăciune, dar nu într-o
formă care ar putea deranja literar, ci în
formularea unică a eului poetic: „Când ge-
nunchii mei/ au coborât/ la rugăciune,/
m-ai strigat/ cu numele/ așezat printre în-
geri./ Văzduhul răvășit/ avea miros/ de lună
curată.” (Întâlnire)

Perspectiva de simbioză armonizată a
religiozității autorului și a datului său po-
etic sunt bine prezentate în prefața volu-
mului de către poetul Adrian Popescu:
„Preotul nu-l contrazice pe poet, poetul nu-l
contrazice pe preot. Avem o armonizare a
credinței (nezgomotoase, ne-moraliste) cu
literatura, un construct estetic cu exigențele
și legile sale interne.” Interesant apare ideea
preotului care îi descoperă taine poetului,
precum afirmă criticul literar Ioan Holban
în postfața volumului: „Dar preotul îl învață
pe poet, îi arată calea”...

În această devenire, poetul este sin-
gur. Glasul său ajunge să fie precum al
profetului care strigă în pustie. Timpul ac-
tual a determinat o claustrare pe care po-
etul o resimte pentru întreaga omenire:
„Pe geamul/ ferestrei/ o pasăre/ de ceară/
desenează/ plânsul meu/ de unul singur.”
(Singur)

Această alienare față de lume este
une ori accentuată și de lipsa simțirii lui
Dumnezeu în apropiere: „Prăvălindu-mă,/
tân-  jeam la timpul / când Dumnezeu/ îmi
ținea/ ușa deschisă.” (Cădere)

În încheierea volumului de versuri
Fântâna lui Iacob, de Eugen Barz, preotul și
poetul devin una în ființare, prin chenoza
durerii, care denotă prezența Duhului
Sfânt, prin alegoria descrisă de pasărea
care cântă, constituind singura alinare
pentru devenirea actuală a lumii, care are
un ecou determinativ: „Cunosc o pasăre/
care își cântă zborul/ altfel/ în fiecare cuib,/
în fiecare lume,/ numai în propria/ durere,/
nu.” (Taină). Sau oare să fie glasul poetului
sau glasul lumii? Poate să fie strigătul
îngerului Apocalipsei sau plânsul de du -
rere al Duhului Sfânt față de degra darea
lumii actuale? Sunt întrebări la care cu si -
guranță ne va răspunde poetul-preot
Eugen Barz în volumele viitoare.

Între thanatos §i agape
Victor conStAntin măruțoiu
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Printr-un proiect mai aparte al
Complexului Muzeal Bistriţa-Nă -
săud cele mai frumoase elemente

ale portului tradiţional din ţinutul Bistriţa-
Năsăud au fost puse în evidenţă. De fapt,
vorbim despre o colecţie impresionantă a
Muzeului din Bistriţa care include peste
800 de cămeşi din toate zonele etno -
grafice ale judeţului aflate în patrimoniul
instituţiei bistriţene. Vorbim despre tot
atâtea poveşti aşezate, o parte din ele,
într-un album de colecţie „Cămeşa sunt
eu”, coordonat de muzeograful Gela
Neamţu.

Proiectul acesta a fost realizat în co -
laborare cu Asociaţia Culturală Patrimoniu
pentru Viitor, Asociaţia Saşilor Români din
Germania, Asociaţia Datura, Asociaţia
Centrul Romilor şi Comunitatea Evreilor
din Bistriţa. Din colectivul de redacţie au
făcut parte muzeografii Alina Ilia Sabo,
Mihaela Bolog şi Sorina Neagşu – ma -
nager cultural. Cămeşile selectate au fost
puse în lumină de fotograful Dumitru
Rotaru, iar textele ce însoţesc partea vi -
zuală sunt complexe şi sunt realizate de
specialişti în domeniu.

Despre cămaşa tradiţională sunt mul -
te poveştile din vatra satelor noastre, în
toate familiile femeia având grijă ca în
nopţile lungi de iarnă să coase pentru toţi
cei ai casei. De obicei, noile modele erau
etalate la Sărbătorile Pascale, atunci când
Lumina este prezentă mai profund în viaţa
oamenilor, aducând un plus de frumuseţe,
iar straiele de sărbătoare îşi fac locul în
prima  zi de Paşti, atunci când întreaga
comunitate admiră noile modele la care s-
a lucrat în secret.

„Tătă casa era îmbrăcată de mâna
femeii”, spune Reghina M., de 91 ani, din
Rodna. Cămaşa tradiţională „Este un loc al
memoriei, conferă puterea reamintirii,
chiar fără a cunoaşte sau a ne aminti deo -
dată. Cumva, este la intersecţia dintre
locurile memoriei materiale, tangibile
precum un monument sau o clădire şi
cele imateriale precum istoria sau datina.
Cămeşa este purtătoare de emoţie căci
are colosala putere de a construi imediat o
identitate”, scrie, în prefaţă, Gela Neamţu.

Proiectul ce are ca scop valorificarea
bunurilor culturale mobile din colecţia de
cămeşi a muzeelor bistriţene aduce în faţă
frumuseţea zonelor etnografice ale jude -
ţului nostru şi multitudinea de modele ce
au fost meşteşugite de mâinile ţărăncilor
noastre, varietatea de culori şi momentele
istorice ce au însoţit acest popor. Ne sunt
aduse, prin imagini, piese de patrimoniu
şi informaţii din colecţiile Muzeului

Bistriţa, a Muzeului Grăniceresc Năsău -
dean, Muzeul de Artă Comparată Sân- 
georz-Băi, Muzeul Mineritului Rodna,
Muzeul Casa Săsească Livezile, Casa Tra -
diţională de pe văile Ţibleşului, dar şi
trimiteri spre alte colecţii private, astfel
încât să avem o oglindă a lucrurilor mi -
nunate de pe aceste plaiuri.

Pentru oamenii de aici, portul popular
a fost încă de la început o oglindă a sufle -
tului lor, alb în esenţă precum puritatea şi
sinceritatea oamenilor, însă în timp ornat
cu diferite culori, modelele realizate cu
acul fiind parcă picturile unor mari artişti. 

În cadrul proiectului, s-a analizat şi
diversitatea multietnică şi multiculturală a
spaţiului bistriţean, toleranţa şi buna
înţelegere, alăturarea şi întrepătrunderea
de tradiţii, interculturalitatea şi aculturaţia.

Cartea aceasta, ce prezintă într-un
proiect aparte moştenirea noastră vesti -
mentară, este plină de mărturii ale unor
femei ce şi-au ştiut păstra, dar şi perpetua
portul, care niciodată nu şi-au părăsit
vatra satului şi care sunt liantul legăturii
cu străbunii. Traducerea textelor în en -
gleză, dar şi în germană, maghiară şi
romani dau consistenţă cărţii obiect în
lumea turistică, pe lângă partea vizuală,
cei interesaţi putând afla şi poveştile unei
lumi aparte din care fac parte oameni
vrednici, zugrăviţi în nemurire de Liviu
Rebreanu, George Coşbuc sau Ion Pop
Reteganul.

„La noi e despre chimeşă, cămeşă,
cept, ing, hemd, căci aşa spuneau cei a
căror măiestrie o admirăm adevăraţii crea -
tori de artă populară care ne umplu de
bucurie, mândrie şi nobleţe. În lumea
tradiţională, decorul vestimentar caracte -
rizează statutul social, indică locul omului
în interiorul grupului său şi oferă semne
care susţin comunicarea în interiorul
comunităţii”, afirmă muzeograful Mihaela

Bolog, susţinută de designerul vesti men -
tar Ştefania Borodi. 

Cartea vorbeşte despre structura cos -
tumului popular şi transformările acestuia
în funcţie de etapele istorice pe care le-am
parcurs, însă păstrând elementele de
bază. Prezenţa regimului militar grăni -
ceresc a influenţat portul din Ţara Nă- 
său dului, uniformizând cumva, mai ales la
bărbaţi, îmbrăcămintea. După anul 1852,
„femeile eliberate de munca şi grija gos -
po dăriei au început să se preocupe de
anumite detalii şi aspecte care au îmbo -
găţit atât decorul pieselor de port, cât şi a
celor textile care împodobeau interiorul
caselor”.

Despre gătitul caselor poate că ar
merita să fie realizat un alt proiect pentru
că de la camera în care locuiau membrii
familiei şi care era gătită la fel ca hainele
de zi cu zi, în culori mai sobre, până la casa
paradelor sau camera dinainte, ce era la
fel ca portul de sărbătoare, plină de cu -
loare, sunt elemente realizate în războiul
de ţesut de către femei care ar merita a fi
cunoscute.

Revenind la portul popular, cămaşa
femeiască era încreţită la gât, de cele mai
multe ori într-un croi simplu, însă cu două
variante, cea de lucru şi cea de sărbătoare,
cu o despicătură la gât în faţă, delimitată
de o bentiţă, sau în spate, cu ciupag,
având în zona noastră şi influenţele zo -
nelor limitrofe – Maramureş sau Bucovina.
Se făcea din pânză de cânepă, in sau
bumbac şi era aceeaşi pentru toate cate -
goriile de vârstă, diferenţa făcând-o ale- 
săturile aplicate peste cot, pe fodor sau pe
umăr, cămăşile purtate zilnic şi cele de
sărbătoare având şi o diferenţiere la ca -
litatea materialului folosit în ornamen- 
 tarea lor. Fetele şi femeile tinere aveau
culori vii şi nuanţe variate, iar femeile mai
în vârstă aveau un decor mai sobru.

Conform materialului prezentat de
Mihaela Bolog, ornamentica era făcută
prin alesături şi cusături cu acul, din bum -
bac, prin folosirea unor tehnici decorative
precum cruci, pene pe dos, păşituri peste
fire, asta dacă nu vorbim despre modelele
realizate în războiul de ţesut. „Cămeşa
femeiască ne încântă prin varietatea bro -
deriei, prin felul în care fiecare femeie a
ştiut să îmbine elementele decorative
folosite la desăvârşirea ei. Aceste cămeşi
impresionează prin tehnica de lucru,
alternanţa motivelor decorative, simpli -
tatea, dar în acelaşi timp frumuseţea şi
eleganţa decorului realizat în tiara sau
brodat cu bumbac, mătase şi mărgele” –
Mihaela Bolog.

C[me§a sunt eu
menuţ mAximiniAn
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Cele mai spectaculoase cămăşi băr -
băteşti din colecţia muzeului sunt cele de
pe Valea Someşului, cu croi tradiţional
simplu, cu mâneca largă, gura în faţă şi
„decor policrom bogat, realizat cu mătase,
bumbac sau mărgele colorate”.

Zona multietnică a Bistriţei nu a al -
terat elementele de port specifice fiecărei
etnii, dimpotrivă, le-a accentuat pe fie -
care, în acelaşi timp multe din elementele
deco rative ale cămeşii sau ceptului regă- 
sindu-se şi pe cămeşile celorlalte etnii.
Amintim cusătura păşitură de la tivul
gulerului care apare şi pe cămaşa tra -
diţională săsească, cât şi panglicile pur- 
tate în părul fetelor care au origini
maghiare. 

Despre portul săsesc, muzeografii bis -
triţeni spun că îmbină piesele de îmbră- 
căminte de tradiţie ţărănească, cu ele -
mente preluate din costumul naţional
burghez, de la oraş, iar portul maghiar
este caracterizat de amestecul portului
tradiţional, cu piese noi, orăşeneşti.

Câţi mai cunoaştem uneltele şi instru -
mentele necesare pentru tors şi țesut:
cujeici, fuse, răşchitoare, coconeţ, vârtelniţă,
urzoi, stative, suveici, sucale, ţevi, meliţe şi
piaptăne? Dar despre tipurile de orna -
mente folosite (geometrice, florale, zoo- 
morfe) sau  culorile predominante ( roşu,
albastru, verde, galben, maro, violet, dar
și negru și alb)? Mai ştim ce ţeseau buni -
cile noastre (pânză, cingeauă cu alesături,
draperii, fețe de masă, merindare, funduri
de pernă, cergi, vernici sau cenuşare din
bumbac, cânepă sau in, iar din lână țoluri,
cuverturi, procuțe, păretare, fețe de masă,
pănură, traiste)?  Cel mai cunoscut şi spec -
taculos element al costumului popular,
devenit brand al judeţului Bistriţa-Năsăud
(penele de păun fiind aşezate şi pe sem -
nul de intrare în judeţ) este clopul cu pană
de păun, purtat de bărbaţii tineri, neîn -
suraţi, la sărbătorile mari, la nunţi şi când
mergeau lătureni în alte sate. Obiceiul
purtării penei de păun cu mai multe
rânduri a apărut, în urmă cu circa 100 de
ani. Cămăşile femeilor erau „peste cot”, cu
alesături „în cruci”, „în păşituri”, cusute „pa
dos”, „alesă cu mărgele”, „nevedite” şi trase
în „ceară” (război de ţesut). Fetele aveau
de obicei „şâr” şi pe umăr, iar la mâneci
„cipcă”. Bărbaţii purtau cămaşă cu guler
pe care erau alesături cusute sau alese cu
mărgele. Feciorii aveau „şâr” atât la guler
cât şi pe umeri, la mâneci şi pe poală. La
capătul poalei era cusută „cipca”. Vara se
purta “pantaloni”pe picior”, confecţionaţi
în „ceară”, „în patru iţă” şi „izmene largi”, iar
iarna se purtau cioareci din pănură. În

picioare aveau cizme sau opinci. Curelele
(brâiele) erau din piele. Unii mai înstăriţi
purtau brâu cusut cu mărgele şi clop cu
păun în zilele de sărbătoare. Ceilalţi pur -
tau brâu simplu din piele şi clop simplu
„de păr” îngrădit cu „bertiţă” din mărgele şi
„bumbuşte”. Cei care se căsătoreau nu mai
aveau dreptul să poarte bertiţă. Pieptarele
erau fie cu ciucuri, fie brodate cu cunună.
Poalele femeilor se confecţionau din
pânză de casă. Zadiile se ţeseau în „ceară”
în diferite culori, fie din lână, fie mai nou,
din „şar” (fire sintetice). Existau două tipuri
de zadii:  „soţâi” (perechi) şi cu şurţ. Acesta
era uneori din postav pe care se brodau
manual diferite forme. Pieptarele erau
„alese cu mărgele” sau brodate în mătase
„cu cunună”. Frânghiile cu care se legau
zadiile se confecţionau tot în „ceară” din
care, pe lângă altele nu lipseau culorile
tricolorului românesc. Femeile aveau în
picioare opinci iar în zilele de sărbătoare şi
duminica purtau papuci din piele. Portul
ţărănesc actual al tinerilor este mai bogat
în broderie, trăsăturile esenţiale fiind
foarte bine păstrate. Fetele poartă „clop
subţire” iar unii feciori clop cu păun. În
picioare nu se mai poartă opinci decât
într-o foarte mică măsură şi în special de
cei în vârstă. 

Volumul vorbeşte şi despre momentul
unic pe care l-a trăit România, acela al
acreditării a două recorduri mondiale,
unul dintre promotorii acestui eveniment
a fost creatorul Virginia Linul, doctor în
istorie şi etnografie, care relatează întâm -
plările care au pus pe harta lumii Ţara
Năsăudului ca patrie a costumului popu -
lar. Bistriţa-Năsăud a intrat în Cartea Re- 
cordurilor, stabilind două recorduri mon -
diale „Cel mai mare număr de oameni care
poartă simultan portul tradiţional româ -
nesc” şi „Cel mai mare dans popular
românesc, realizat în sincron”, paşii unui
dans specific Ţării Năsăului – Roata de la
Runc.  În total peste 10.000 de oameni au
participat la eveniment  pe stadionul din
oraşul Năsăud. 

„În demersul meu, m-am bazat pe trei
elemente importante: bogăţia lăzii de
zestre a fiecărei familii, mândria a îmbrăca
cu cinste costumul popular şi dorinţa de
a arăta întregii lumi munca şi averea lor”,
spune Virginia Linul.

Istoricul de artă Vasile Duda include
elementele de pe costumul popular în
marea artă plastică, vorbind despre etno -
grafie, modernitate şi tradiţie: „Într-o lume
globalizată descoperim tradiţia ca pe un
remediu identitar, ca pe un avan post faţă
de presiunea în continuă schimbare a

prezentului, raportarea la moştenirea
culturală ne asigură liniştea continuităţii,
contactul cu o lume evocată idealizat prin
simboluri care accesibilizează o stabilitate
interioară”.

Vorbim astfel despre o moştenire
formală, o amprentă artistică a acestuia,
dar şi despre percepţia ei. „Cămeşile aduse
în expoziţie impresionează prin detaliu
stilistic, prin particularităţile zonale iden -
tificate şi mărturisesc indirect despre
munca individuală şi comunitară depuse
pentru realizarea acestor produse. Exem -
plele de artă vestimentară sunt expresia
unor sinteze plastice, dar şi mărturia
nivelului economic şi tehnologic, sunt
dovada existenţei unor momente festive
care reuneau comunitatea şi ofereau
contextul etalării acestor piese de costum
între funcţional şi estetic, între uzual şi
ideal” – Vasile Duda.

Expunerea pieselor vestimentare este
însoţită în album de lucrări realizate în
tehnici grafice prin care se interpretează
fenomenul artei populare ca filon de
tezaur, astfel vorbim despre lucrări ce se
află în patrimoniul Muzeului semnate de
Ana Iliuţ şi Hortensia Masievici Mişu,
„două artiste care au surprins în dis -
cursurile lor plastice, prin linii viguroase,
o cromatică intensă, teme ce reflectă fie
lumea satului românesc, în spiritul expre -
sionist al folclorului magic, fie pe cea a
copilăriei, structurate afectiv în jurul pre -
zenţei umane, caracteristici ce imprimă
viziunilor artistice nota de autenticitate,
bucurându-se de un larg prestigiu” – Alina
Ilia Sabo. 

„Cămaşa tradiţională la saşii din nor -
dul Transilvaniei – Holstgobbel, comuni- 
tatea maghiară - cămeşa cu tăietură din
Câmpia Transilvaniei – Eva Poenar Rus, -
cămaşa tradiţională romă – dr. Delia Gri -
gore, cămaşa – vălul trupului – Elisabeta
Scurtu,  Natalia Ţigăuan sunt alte subiecte
importante prezente în volum. Cămeşa
din Ţara Năsăudului dă o nobleţe aparte,
amintindu-ne de Regina Elisabeta, princi -
pesele Ileana şi Elena şi mai ales de Regina
Maria, cea care a promovat atât de intens
portul românesc.

Avem o bogăţie patrimonială aparte
pe care, iată, începem s-o conştientizăm
şi s-o promovăm. Povestea cămeşilor va
continua, cu siguranţă, prin proiectele
bistriţenilor pentru că este una care vine
din străini şi prin conştientizarea impor -
tanţei ei de către generaţiile actuale va
continua pentru a se putea bucura de ea
şi generaţiile viitoare.
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Fără intenția de a-i face concurență distinsului meu prieten
Ion Cocora, voi trece în revistă momentele care m-au
marcat ca invitat al celei de-a treisprezecea ediții a

festivalului lansat în anul 1994. O ediție pe care am așteptat-o cu
sufletul la gură, vreme de patru ani, cea anterioară desfășurân -
du-se, din cauza pandemiei Covid-19, doar on-line și constând
în retrospectiva unor spectacole esențiale. În acest an, între 19-
29 mai, festivalul a găzduit 160 de evenimente în 20 de spații din
oraș și nu numai. Agenda extrem de generoasă a cuprins nu -
meroase producții teatrale, spectacole muzicale (de la recitalul
Corului Madrigal și muzică de jazz până la mini-recitalurile unor
muzicanți stradali), seminare și dezbateri cu participarea unor
membri marcanți ai Asociației Europene de Studii Shakes pea -
riene și ai Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, work- 
shop-uri adresate studenților-actori, spectacole studențești,
lansări de carte, proiecții de filme artistice, câte și mai câte...
Practic, era cu neputință să participi la toate aceste evenimente,
programul bogat ducând la suprapuneri și, prin urmare, la
libertatea participanților de a opta pentru unul sau altul.

Festivalul a început în forță, cu 887, spectacol ce îl are ca
autor, regizor, scenograf și interpret pe Robert Lepage. Con -
siderat unul dintre cei mai mari regizori de teatru shakespearian
ai secolului 20, dar și regizor de concerte pop (Peter Gabriel) și
evenimente din lumea circului (cu Cirque du Soleil) sau a operei,
Lepage a optat, de data aceasta, pentru dramatizarea unor
episoade memorabile din copilăria sa. Schimbările rapide de
decor cu ajutorul plăcii turnante și a unei echipe de vreo 12-15
tineri, momentele multi-media, cu colaje foto, melodii de epocă
(de pildă, Nancy Sinatra și Bang, Bang), scurte videoclipuri, dia -
logul imaginar alternat cu confesiunea, monologul, adresarea
directă către public, alternarea prozei cu versurile rimate, unele
de-a dreptul memorabile, proiectarea frământărilor personale
ale copilului pe fundalul situației politice din Quebec („De Gaulle
e-n vizită-n Quebec și Franța / Își recunoaște vina, a greșit / Cu
două sute de-ani în urmă, când / Ne-a fost abandonat și părăsit.
// Urale, strigăte și stegulețe / Întâmpină cortegiul și obol /
I-aduce lumea președintelui, / Cu „Vive la France!” și cu „Vive
Charles de Gaulle!”), amintirea bunicii atât de dragi, distrusă de
boala Alzheimer, criza politică declanșată de secesioniștii din
Quebec, frustrarea puștiului de doisprezece ani, percheziționat
de militari în timp ce distribuie ziare prin cartier (Fac ciocu’ mic,
însă i-aș spune-n față: / „Boule, -am bombe-n cap, nu printre
ziare!”) au creat un spectacol fluent, memorabil, care a durat fix
două ore – rară performanță în cazul monodramelor. 

A doua zi, pe 20 mai, am asistat cu emoție la festivitatea de
decernare a titlului de doctor honoris causa aceluiași Lepage din
partea UNATC București, reprezentată de rectorul Liviu Lucaci,
actor al Teatrului Național din București. Discursul de acceptare
a fost cel al unui om modest, la fel de sincer ca și în piesa jucată
cu o zi în urmă. M-am bucurat să-l aud pe Lepage spunând că
monologul To be or not to be nu este rodul inspirației de
moment a unui geniu retras în turnul de fildeș, ci un text dictat

de necesități practice, mai exact, de faptul că actorii elisabetani
distribuiți în roluri multiple aveau nevoie de câte un monolog în
timpul căruia să-și schimbe costumele, și că pe Shakespeare îl
interesau mai mult încasările decât „înalta” poezie lăsată
posterității.

Jucat în aer liber, de la ora 22, în Piața Frații Buzești, spec -
tacolul cu A douăsprezecea noapte al Teatrului Logos m-a
decepționat la toate capitolele, deși în distribuție figurau actori
valoroși precum Andreea Roxana Neagu, Cristian Constantinescu
și Filip Popa...

În dimineața zilei de sâmbătă, 21 mai, s-au suprapus trei
evenimente care, au beneficiat, totuși, fiecare în parte, de un
public numeros: audiția spectacolului radiofonic Lumea-i un
teatru, noi suntem actorii, înregistrat de Emil Boroghină la Teatrul
Național Radiofonic în regia lui Gavriil Pinte; un seminar al
Asociației Europene de Studii Shakespeariene (ESRA), cu parti -
ciparea on-line a eminentului exeget britanic Sir Stanley Wells;
și lansarea de către subsemnatul a seriei Shakespeare interpretat
de Papahagi, în prezența autorului și a moderatorului Nicolae
Coande.

În după-amiaza aceleiași zile am vizionat Anatomii ale
dorinței, un triptic cu o selecție de fragmente din Othello,
Macbeth și Iulius Caesar (cu traduceri de Lucia Verona și Horia
Gârbea), în regia tinerei Irina Alexandra Banea: respectul pentru
textul shakespearian, mișcarea scenică, decorul funcțional rea -
lizat de Emil Banea au reprezentat atuurile acestui spectacol,
tinerilor actori rămânându-le să-și perfecționeze capitolele dicție
și impostație.

Seminarul ESRA din data de 22 mai a fost dedicat exclusiv
cărților de referință apărute de la anterioara ediție a festivalului
până în prezent. Printre acestea s-au numărat vasta monografie
Fantomele lui Shakespeare de Pia Brînzeu, dedicată unui număr
de 35 de rescrieri inspirate de piesele Bardului; volumul coor -
donat de Nicoleta Cinpoeș, Paul Prescott și Florence March,
despre rețeaua de festivaluri Shakespeare din Europa, publicat în
seria Arden Shakespeare la prestigioasa editură Bloomsbury, cele
două cărți lansate de subsemnatul în 2020 și 2021 (Întoar cerea la

Shakespeare la Craiova
GeorGe VolceAnoV
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Marele Will și Un Shakespeare pentru mileniul trei) și ediția
Shakespeare, Opere, Editura Tracus Arte, în întregul ei. La discuția
pe marginea ediției au participat Ioan Cristescu, di rectorul
Muzeului Național al Literaturii Române, Lucia Verona și Anca
Ignat – membre în echipa de traducători, Emil Boroghină – direc -
torul fondator al festivalului. Nu m-am putut abține să nu remarc,
cu acest prilej, atitudinea duplicitară a unor oameni de teatru: la
Craiova, în festival, de mulți ani încoace, toate supra-titrările
spectacolelor străine folosesc exclusiv textele noii ediții; la fel și
montările semnate de Silviu Purcărete, Peter Schneider și Charles
Chemin pe scena Naționalului „Marin Sorescu” din Craiova. Și
totuși... Romanița Ionescu (Ferdinand în spectacolul O furtună al
lui Purcărete, din 2012) folosește traducerea lui Tudor Vianu la
Iulius Caesar în spectacolul pe care îl regizează la Facultatea de
Teatru din Craiova!!! Și nu e singurul de acest fel...

După-amiază a urmat fabuloasa montare Pericle a trupei
britanice The Flute, semnată de Kelly Hunter. Textul tele-novelistic
scris de Shakespeare și cârciumarul George Wilkins, și jocul celor
4-5 actori distribuiți în roluri multiple au umplut de lacrimi ochii
publicului. Ritmul alert (specific școlii britanice de actorie), ex -
presivitatea interpretării (corpul și vocea exploatate la maximum)
și crearea atmosferei specifice fiecărei scene (cu instrumente de
suflat și percuție mânuite de o tânără muziciană așezată în
marginea scenei) au suplinit cu brio absența oricărui decor,
purtându-ne înapoi la practica teatrală elisabetană.

În aceeași seară a fost prezentat unul dintre cele mai
așteptate spectacole ale acestei ediții: Othello (Teatrul OKT din
Vilnius, regia Oskaras Koršunovas). A fost ca în proverbul cu
pomul lăudat... Othello a fost interpretat de o superbă actriță de
culoare, dar rolul lui / ei a fost drastic diminuat de regizor; în
prim-plan au fost aduși intrigantul Iago și prostănacul Rodrigo; în
loc să vizioneze tragedia maurului venețian, publicul s-a ales cu
„comedia lui Rodrigo interpretată de Cirque du Soleil” (eticheta
îmi aparține, au fost de acord cu ea Michael Dobson, directorul
Institutului Shakespeare din Stratford, și teatrologul Maria
Șevțova, o somitate în domeniu), o comedie punctată de im -
provizații lungi și plictisitoare, ce se voiau momente de stand-up
comedy, cabaret și interacțiune cu publicul. Punctul culminant
al spectacolului – scena de sex consumată între cele două femei,
Othello și Desdemona, complet dezbrăcate sub un clopot de
plastic semitransparent) – mi-a amintit de o scenă ilară dintr-o
comedie în care Leslie Nielsen și Priscilla Presley făceau sex
„protejat” într-un uriaș prezervativ ce-i acoperea din cap până-n
picioare). Cirque du Soleil, fiindcă majoritatea replicilor erau
rostite de actori în timp ce făceau echilibristică pe niște mosoare-
tambur ce se rostogoleau de colo-colo pe scenă. După cum
spunea și Șevțova, am vizionat „un Othello din care a dispărut
Othello.” În care Desdemona nu moare nici sufocată, nici
sugrumată, nici strangulată, ci călcată de un tambur...

În seara de marți, 24 mai, trupa Teatrului Maghiar de Stat din
Cluj, sub conducerea lui Silviu Purcărete, ne-a regalat cu un
excelent Macbett al lui Eugene Ionesco. Și ne-a reamintit de ce
este preferabilă democrația dictaturilor. De altfel, același mesaj
l-a transmis în 27 mai și spectacolul Macbeth al secției germane
a Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, în regia lui Nagy Botond – un
spectacol cu doar trei actori, în care tirania este ilustrată vizual
prin imagini din Mariupolul bombardat cu bestialitate, iar în
scena finală figura lui Macbeth ne amintește de Putin; în fine, o
metaforă criptică: Macduff nu-l lichidează pe dictator cu sabia,
ci cu o crosă de golf. Să fie o aluzie la cel dintâi jucător de golf al
țării?

În seara zilei de 26 mai, Corul Madrigal a oferit un superb
recital în sala Filarmonicii din Craiova, cântecele renascentiste
împletindu-se cu recitalul lui Emil Boroghină în spectacolul
Shakespeare – sunet și cuvânt. Am evitat anume vizionarea spec -
tacolelor cu Richard al III-lea semnate de regizorii Eugen Gyemant
și Bocsárdi László, deoarece îi detest pe regizorii care se cred mai
deștepți decât traducătorii profesioniști de teatru: cel dintâi își
traduce singur textele shakespeariene (folosind, probabil, un
dicționar de buzunar, dacă nu cumva „metoda Galgoțiu”), iar cel
de-al doilea folosește o traducere din maghiară în română,
chestie care nu mă mai miră, fiindcă și la Teatrul Național din
București Regele Lear s-a jucat după textul lui Pasternak, nu după
Shakespeare.

Închei acest mini-jurnal cu câteva rânduri dedicate celor
două spectacole vizionate pe 28 mai – frumoase cadouri primite
de ziua mea de naștere. Mai întâi a fost Furtuna regizată de Mihai
Țărnă la Teatrul Fără Nume din Chișinău. Vitalie Rusu a strălucit în
rolul titular la cei 80 de ani ai săi. Au existat câteva, nu multe,
tăieturi, dar și câteva inserturi (un citat din Nichita Stănescu, de
pildă, care sintetiza foarte bine relația dintre Ferdinand și
Miranda: „ce bine că ești, ce mirare că sunt”). Mihai Țărnă a evitat
interpretarea reducționistă impusă de zeloții corectitudinii
politice, grila de lectură post-colonialistă ce reduce această
capodoperă la dicotomia stăpân – sclav, colonist – indigen
exploatat. Versiunea lui recuperează persoana lui Sycorax, spiritul
protector al sălbaticului Caliban. Mi s-a părut ingenioasă ideea
de aduce în scenă și de a prezenta faptic evenimentele ante -
rioare acțiunii din piesă: exilarea lui Prospero din Milano și a lui
Sycorax din Alger. Scenografia a îmbinat esteticul cu funcționalul,
punând în valoare calitățile fizice ale actorilor; spiritele subor -
donate lui Prospero au oferit superbe momente de coregrafie; în
scena „ispitei”, banchetul iluzoriu este înlocuit de tentația erotică.
Ca și Kelly Hunter, Mihai Țărnă a evitat experi mentele gratuite și
teribilismele, punându-se în slujba autorului / textului, realizând
câteva momente cu adevărat cathartice. Deși sunt semnatarul
celei mai recente traduceri a Furtunii publicată în limba română,
fiecare reîntâlnire cu versiunea Ninei Cassian nu face decât să-
mi sporească respectul pentru poeta care a înțeles, cu câteva
decenii mai devreme, că Shakespeare trebuie redat într-o limbă
vie, actuală, modernă.

În seara aceleiași zile, trupa daneză Tiger Lillies a primit
aplauze la scenă deschisă pentru un Hamlet inedit, interpretat
de șase actori și trei muzicanți (voce, acordeon, clape, tobă,
chitară acustică). Fragmente inteligent alese, recitate în monolog
sau dialog, punctând momentele-cheie ale tragediei, alternau
cu un comentariu muzical, câte o melodie pop, în genul punk-
cabaret. Numerele de circ, proiecțiile video și scenele cu păpuși
gigantice au fost puse tot în slujba textului, redând într-o
manieră inedită tragedia prințului danez. Inedită, dar fără a trăda
sensul poveștii shakespeariene, precum s-a întâmplat în deza -
măgitoarea producție lituaniană. Furtuna și Hamlet, iată două
reușite artistice obținute prin mijloace radical diferite, pornind
de la concepții estetice radical diferite – cea dintâi a impresionat
prin încărcătura emoțională transmisă sălii, cea din urmă prin
ingeniozitatea transpunerii muzicale a textului dramatic, dar
ambele vor rămâne momente de referință în istoria acestui
festival.

După cum spuneam, festivalul a prilejuit și lansarea multor
cărți valoroase. Pe câteva dintre acestea le voi comenta în
numărul următor.

���
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Oscriere elegantă și fluidă, însoțită de apariții stranii, care
ne surprind din fiecare colț al paginilor: silueta unui
bătrân pierdut în gânduri, o diagramă astronomică sau

un mecanism uluitor, înscrise pe pagini atinse de trecerea vremii -
toate acestea formează doar una dintre amprentele vizuale ale in-
dubitabilului geniu care a fost Leonardo da Vinci. 

Filele care conțin enorma cantitate de observații, experimente,
măsurători și invenții, numite simplu de autor drept „ricordi” con-
stituie un corpus atât științific, cât și artistic, produs într-un moment
de cotitură în ceea ce privește modul de comunicare. Epoca Re-
nașterii este cea în care cuvântul scris de mână este înlocuit cu cel
tipărit, în decursul sec. XV; este momentul în care cunoașterea și in-
formația încep să devină un bun public, desigur, pentru cei care și-l
pot permite. 

Scrierea pe care v-o propun - „Codex Leicester”, stă mărturie a
intereselor și preocupărilor multiple ale lui Leonardo, din domeniul
științelor naturale. Putem spune, fără vreo urmă de îndoială, că
Leonardo da Vinci (1452-1519) a fost una dintre cele mai creative,
iscoditoare și inventive minți din istoria omenirii, polivalența sa fiind
cea care a dat naștere celebrei sintagmei de „om al Renașterii”. La
vârsta de 15 ani îl găsim ca ucenic al renumitului artist florentin An-
drea de Verrocchio, în 1472 fiind acceptat în ghilda pictorilor din
Florența. În 1478 părăsește atelierul maestrului său, fiind conside -
rat pe deplin calificat în pictură și sculptură, dar și arte mecanice.

Codex Leicester a fost scris între anii 1506-1513, în perioada în
care da Vinci își împărțea viața între Florența și Milano, în acest din
urmă oraș aflându-se în serviciul regelui Franței, Louis XII. În 1506,
Charles d’Amboise, guvernatorul francez al orașului Milano, solicită
Signoriei din Florența să-i permită lui Leonardo să vină la Milano,
pentru a efectua diverse lucrări (nespecificate) pentru regele
Franței. I se acordă permisiunea, iar monumentala frescă „Bătălia
de la Anghiari”, la care Leonardo lucra în Palazzo Vecchio din Flo-
rența, este abandonată de acesta, nemulțumit fiind de rezultatele
experimentelor cu diverși pigmenți. 

În slujba regelui Franței, Leonardo se bucură de un venit stabil,
fiindu-i dăruit conacul de la Cloux, locul unde își va da și ultima ră-
suflare, în 1519. Anii petrecuți la Milano și-i dedică, în cea mai mare
parte, studiilor științifice: face disecții la spitalul Santa Maria Nuova,
rezultatul fiind celebrele sale studii anatomice, cercetează zborul
păsărilor și principiile aerodinamicii, dar și „natura și mișcările apei”,
mai ales proprietățile curenților apei, pe care îi compară cu cei ai
aerului. O idee majoră se conturează în toate aceste studii, și anume
convingerea că forța și mișcarea sunt cele care dau naștere tuturor
formelor din natură, atât organice, cât și anorganice, iar aceste forțe
acționează conform unor principii ordonate și armonioase. 

Sub patronajul lui Charles d’Amboise lucrează la un proiect prin
care râul Adda urma să lege Milano de lacul Como. Tot acum este
perioada în care, alături de alți ucenici pe care îi acceptă în atelierul
său, Leonardo îl primește pe Francesco Melzi, cel care-i va rămâne
alături până la moarte. 

Acest din urmă subiect - apa, cu diversele sale proprietăți,
formează tema principală a Codex Leicester, dar Leonardo nu s-a
limitat doar la aceasta: chestiuni precum cauza culorii albastre a

cerului, posibilitatea ca lanțurile muntoase din prezent să fi fost, an-
terior, pe fundul oceanului, precum și idei din domenii precum cos-
mologia, meteorologia, studiul fosilelor sau al gravității se găsesc în
paginile manuscrisului. De exemplu, în ceea ce privește modul de
apariție al fosilelor, da Vinci respinge versiunea consacrată la vre-
mea sa, conform cărora fosilele de pe vârful munților ar fi o urmă a
potopului biblic. Prin experimente în vase de sticlă, Leonardo
demonstrează procesul de sedimentare ordonată, în straturi geo-
logice. 

Cât despre etica și aspectele morale ale inovațiilor științifice și
tehnologice, Leonardo nu le tratează cu indiferență. Avem drept
exemplu fila 22 verso din Codex, în care, referindu-se la posibila în-
trebuințare militară a submarinului pe care îl imaginează, marele
artist se exprimă astfel: „Nu descriu metoda mea de a rămâne sub
apă atâta timp încât să rămân fără mâncare... aceasta n-o public sau
divulg, din cauza naturii rele a celor care ar practica asasinate de
pe fundul mării, spărgând navele în părțile inferioare și scu-
fundându-le cu tot cu echipajul care se află la bordul lor.”

Codexul este înscris pe 18 foi de hârtie de mari dimensiuni,
fiecare fiind împăturită în două. Acestea sunt aranjate una peste
cealaltă și inserate una în cealaltă, fiind cusute cu un singur fir,
Leonardo considerând că ordinea corectă începe din centrul volu-
mului către filele exterioare. Da Vinci și-a transpus ideile în cerneală,
pe cele 72 de pagini având dimensiunea de 29x22 cm; scrisul dens
se combină cu peste 300 de desene. Spontaneitatea cu care au fost
transpuse pe hârtie variază, căci unele dintre desene sunt schițe
rudimentare, la margine de pagină, altele sunt precise și detaliate,
conținând măsurători și indicații.

Ca paginație, se observă grija lui Leonardo de a lăsa mereu un
spațiu suficient, fie pentru câte un desen, fie pentru note marginale.
Literele mari sunt caligrafiate îngrijit, chiar ușor ornamentate, ca de
altfel întreaga caligrafie a lucrării, care este remarcabilă, curată și
elegantă, cu destul de puține corecturi și tăieturi. 

Ilustrațiile vizează aspecte precum: modul de curgere al apei,
mai ales când întâlnește obstacole, însoțit de indicații de măsurare
a eroziunii, luminozitatea lunii, cu sublinierea faptului că aceasta
este doar reflecția luminii solare, pe suprafața selenară (pe care o
credea acoperită cu apă), echilibrul și forțele gravitaționale, dar și
schițe ale unor figuri umane, în diverse ipostaze (un bătrân gândi-
tor, studiul vârstei fiind un motiv major al operelor sale). De multe
ori haotice, părând a nu avea nicio legătură unul cu celălalt,
subiectele atinse, atât în scris, cât și prin intermediul desenului, ne
apar ca o ilustrare concretă și spontană, un fel de fotografie a flu -
xului ideatic al unei minți care ne uluiește și astăzi. De altfel, dintre
paginile volumului, Leonardo însuși ne roagă: „să nu râzi de mine,
cititorule, dacă fac mari salturi de la un subiect la altul...”

Un exemplu grăitor al gândirii sale îl întâlnim pe fila 34 recto,
unde Leonardo ne oferă un portret al pământului, conceput ca un
organism viu: „Spunem că pământul are un spirit al creșterii, că
trupul său este solul, oasele sale sunt straturile succesive de roci
care formează munții, cartilajul său este tuful calcaros, sângele
cursurile de apă. Lacul de sânge din preajma inimii este oceanul.
Respirația sa este creșterea și descreșterea sângelui din pulsațiile

AMPRENTA GENIULUI - CODEX LEICESTER
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sale și astfel este la pământ fluxul și refluxul. Căldura vitală a lumii
este focul, care este răspândit pe tot pământul; și locul unde se află
spiritul său de creștere este în focuri, care în diverse părți ale lumii
răsuflă în băi și mine de sulf...”

Faimosul scris în oglindă al toscanului este prezent și în Codex
Leicester. Textul este scris în sens invers, direcția de lecturare fiind
de la dreapta la stânga. Motivul pentru care da Vinci a ales să-și
consemneze doar lucrările private în acest fel rămâne încă una din-
tre numeroasele enigme ale personalității sale. Unii au speculat
faptul că, fiind stângaci, lui da Vinci îi era mai ușor să scrie astfel,
dar, cel mai probabil, Leonardo își dăduse seama de importanța
secretului tehnologic și al cercetărilor științifice, într-o vreme în care
competiția începea să-și spună cuvântul și în acest domeniu. 

Alături de Codex Arundel, Codex Atlanticus și alte lucrări, care
însumează aproximativ 13.000 de pagini, Codex Leicester anunță
marile opere științifice ale secolelor XVII și XVIII. Poate cel mai im-
portant merit al lucrării îl constituie viziunea unică a autorului, în
care știința și arta, adversare de neconciliat în ochii unora, se com-
bină în mod armonios. Din întreaga operă a lui Leonardo observăm
această depășire a contrariilor, în care procesele imaginativ-cre-
atoare au un rol esențial în desfășurarea cercetării științifice. Deși
având instrumentare, metodologii și adresabilitate atât de diferite,
domeniul artei și cel al științei fuzionează în aceste creații pluridis-
ciplinare, care au făcut din Leonardo un uimitor precursor al avân-
tului tehnologic modern.

Chiar dacă multe dintre ideile și speculațiile științifice ale lui da
Vinci ni se par astăzi bizare, nu trebuie să uităm faptul că știința a
trecut prin cel puțin trei mari revoluții, de la vremea sa, și anume sis-
temul copernican, cel newtonian și cel relativist, la care putem
adăuga un al patrulea - cuantic, cel mai recent. Cu toate acestea,
observațiile, ideile și invențiile sale conțin semințele gândirii ști-
ințifice moderne, fiind elaborate într-o perioadă în care inovația, în
toate domeniile vieții publice, este în plin avânt. George Sarton,
cercetător în domeniul istoriei științei, în lucrarea sa intitulată „Ope -
rele literare ale lui da Vinci; caietele lui Leonardo da Vinci” îl descrie
drept „un gigant care a ajutat la unificarea a două distanțe: cea care
separă Renașterea de Evul Mediu și cea care separă știința de artă.” 

Înainte de moartea sa în 1519, Leonardo s-a îngrijit a-și aduna
notele și schițele, lăsate prin testament ucenicului său Francesco
Melzi. Acest nobil toscan duce manuscrisele pe domeniul său de
lângă Milano, unde încearcă o organizare a acestora, într-o formă
de tratate științifice. Singura sa reușită o constituie „Tratatul despre
pictură”, publicat la Paris, în 1651. Cu toate acestea, specialiștii sunt
de părere că scrierile care alcătuiesc Codex Leicester nu au făcut
parte dintre cele moștenite de Melzi. Mai târziu, Codex Leicester
ajunge în posesia sculptorului Guglielmo della Porta, apoi la

moștenitorul acestuia. În 1690, volumul este descoperit de pictorul
Giuseppe Ghezzi, într-un cufăr cu manuscrise. 

Numele manuscrisului provine de la nobilul englez Thomas
Coke, duce de Leicester, care l-a achiziționat în 1717, iar timp de
263 de ani codexul a făcut parte din posesiunile ducatului de
Leicester. Compilația este cunoscută și sub numele de Codex Ham-
mer, după proprietarul său american Armand Hammer, care l-a
achiziționat în 1980, pentru suma de 5,1 mil. dolari. Angajat de
Hammer, Carlo Pedretti realizează prima traducere în engleză a
ope rei, proiectul fiind finalizat în 1987. În anul 1994, la o licitație a
casei Christie’s, Hammer vinde lucrarea controversatului om de
afaceri Bill Gates, pentru suma de 30,8 mil. dolari, manuscrisul lui
Leonardo fiind astfel cel mai scump din istorie. Deși inițial avusese
coperți de piele, de când se află în posesia lui Gates, acestea au fost
înlăturate, fiecare filă fiind montată între plăci de sticlă. Codex
Leicester este prezentat la numeroase expoziții de pe întreg globul,
iar în 2019, la comemorarea a 500 de ani de la moartea lui da Vinci,
a fost expus la Galeriile Uffizi din Florența.

Spirit neconvențional și inovativ, fin observator al naturii, înzes-
trat cu o capacitate creativă ieșită din comun, Leonardo rămâne,
cu siguranță, una dintre cele mai admirate și iubite figuri ale culturii
umane. Poate că secretul acestei reputații, pe care timpul nu a ero-
dat-o sau pătat-o, se datorează minții sale, care a avut drept unic
scop căutarea cunoașterii, aventura în tărâmul nevăzut al spiritului,
de unde ne-a adus comori neprețuite. De-a lungul vieții, a consi -
derat că văzul este cel mai important dintre simțurile umane, ve -
derea fiind cea prin care percepem concret și corect, observând
lumea înconjurătoare așa cum este ea, cu numeroasele-i transfor-
mări și fenomene. Iar pentru da Vinci, fiecare fenomen era prilej de
studiu, fascinație și învățare. Dezvoltarea artelor vizuale, impor-
tanța imaginii ca purtătoare de mesaj și esență îi datorează enorm
lui da Vinci, oricare dintre creațiile sale fiind și astăzi imediat
recognoscibile, în orice colț al lumii. 

Însă nu pot decât să constat o mare discrepanță între Leonardo
și idealurile sale cu lumea actuală: traversăm o epocă în care ne
bazăm, tot mai mult, pe capacitatea tehnologiei de a ne servi direct
informația, răspunsurile de care avem nevoie, fără ca noi să ne mai
aventurăm în căutarea sensurilor, legilor și mecanismelor intrinseci
ale fenomenelor. Mi se pare că ne înșelăm singuri, într-o comodi-
tate intelectuală găunoasă și periculoasă. Ochii noștri, obosiți de
lumina albastră a ecranelor, nu mai au acel „saper vedere” al lui
Leonardo. Cu acei ochi ai săi, care știau a privi tărâmul în care in-
spirația, observația și creativitatea devin operă, Leonardo ne-a
adus-o pe Mona Lisa, pe Fecioara între stânci, Cina cea de taină,
sau Salvator mundi. Vă las să vă gândiți la ce avem noi în fața
ochilor acum, în lumea și vremurile în care trăim.
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Conceptul de Universitate a apărut în Evul Mediu.
Însemna comunitatea corupului profesoral şi a stu -
denţilor. Cumva în corelaţie cu sistemul breslelor. Iată

primele 10 Universităţi în ordine cronologică.
Suprinzător, cea mai veche Universitate nu e nici europeană,

nici celebră. AL Quarawiyyn, fondată de Fatima al-Fihri, în 859, la
Fez, cel de-al doilea oraş marocan. Centru educational şi spiritual
al univesrului Islamic. Înființată ca madrasa (școală cu mai multe
discipline, adresată studenților cu vârste între 13 și 30 ani), școala
a fost inclusă în sistemul modern de educație superioară abia în
anul 1963.

În plan European, cea mai veche Universitate cunoscută e cea
din Bologna, inaugurată în 1088. A fost prima şcoală superioară
din lume care a folosit termenul de Universitate. Acum are 11
facultăţi, la care studiază 85.000 studenţi din toată lumea.

Cea mai veche Universitate din lumea engleză, Oxford. Anul
înfiinţării e imprecis, între 1096-1167. Se mândreşte cu absolvenţi
de elită: 26 de prim-miniștri ai Marii Britanii, zeci de laureați ai
premiului Nobel și zeci de șefi de state ale diferitor țări. 

- Universitatea din Salamanca, prima din Spania, inaugurată în
1134, a primit de la Vatcan titlul de Universitate abia în 1254.

- Universitatea din Paris, 1160-1250. 
Fondată ca școală a Catedralei Notre Dame, Universitatea din

Paris a fost una dintre cele mai influente instituții de învățământ
superior, până când a fost închisă de Napoleon, în 1793. Deschisă
abia peste un secol, Sorbona nu a mai regăsit gloria de altă dată, iar
la începutul anilor ’70, a fost divizată în mai multe universități
independente. Deși nu poate fi inclusă, practic, în clasamentul celor
mai vechi universități încă funcționale, aceasta merită să fie amintită.

La fel de celebră precum Oxford, Univesritatea din Cambridge,
fondată în 1209, de un grup de studenţi plecaţi de la Oxford. Este
una dintre cele mai bine cotate instituții de învățământ superior din
lume, reputație pe care reușește să o mențină de sute de ani. Printre
absolvenții Cambridge se numără personaje celebre din toae
domeniile, politicieni și capete încoronate, precum și fon datorul
prestigioasei Universități Harvard, de peste Ocean.

Similară ca origine, Universitatea din Padova a fost fondată în
1222 de un grup de studenţi plecaţi de la Bologna. A atins
apogeul în vremea Republicii Venețiene, când a devenit faimoasă
pe plan internațional în special datorită cercetărilor efectuate în

medicină și astronomie. Nu în ultimul rând, Universitatea din
Padova a fost prima instituție de învățământ superior din lume la
care a absolvit o femeie (în 1678, Elena Cornaro Piscopia a obținut
doctoratul în filozofie).

Universitatea din Napoli, fondată în 1224 de Frederic II,
împărat al Sfântul Imperiu roman de Naţiune Germană. Este cea
mai veche instituție de învățământ superior și cercetare din lume
susținută de stat. Înființată special pentru a instrui personalul
administrativ, această instituție a atras destul de greu studenți, în
primii ani, filozoful Thomas Aquinas fiind printre puținii care s-au
încumetat să studieze aici.

Universitatea din Siena, inaugurate în 1240 şi Universitatea din
Valadolid, înfiinţată în 1241 sunt ultimele pe această listă. Care
cuprinde instituţii care mai funcţionează de la înfiinţare. Cu pre -
cizările privind Universitatea din Paris.

Sursa este https://www.imopedia.ro/stiri-imobiliare/top-10-
cele-mai-vechi-universitati-din-lume.

De completat, apud https://destepti.ro/unele-dintre-cele-mai-
vechi-universitati-din-lume : instituția franceză este mai veche
decât data fondării sale, 1150. O bulă papală emisă de Papa
Nicolae al IV-lea combina toate universitățile vechi într-una singură.
Din acest motiv unele părți ale acestui centru de știință ar putea fi
mult mai vechi. În timpul Revoluției Franceze, universi tatea Mont -
pellier a fost închisă. Aceasta a fost redeschisă în 1810, dar doar
Facultatea de Știință și cea de Litere au supraviețuit. Pentru a ține
pasul cu schimbările, universitatea a fost refondată în 1969, accentul
punându-se pe știință și tehnologie.

Ar mai putea fi citate, afară de Al Quarawiyyn şi alte 2 sau 3
instituţii de învăţământ superior musulman, care cumulau cali tatea
de moschee.

Dincolo de primele 10, nu trebuie să omitem Universitatea din
Coimbra. Înfiinţată în 1290, este cea mai prestigioasă Universitate
din Portugalia. În acelaşi ani se infiinţează universitaea din Mace rata
(Italia). Apoi, în 1293, Universitatea din Madrid. În 1303 Universitatea
Sapienzia din Roma, în 1308 cea din Perugia, în 1321 Universitatea
din Firenze, în 1343 Universitatea din Pisa, în 1348 Universitatea
Charles din Praga, în 1361 universitatea din Pavia, în 1368 univer -
sitatea Jagellonă din Krakowia şi în 1365 Universitatea Din Viena.
Acestea din urmă acoperă drumul spre Renaştere în Europa.

Cele mai vechi universit[\i din lume
rAdu-ilArion munteAnu
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Orecondiționare a unei case bă trânești din 1928 mi-a
oferit șansa de a descoperi două ca iete ale unui elev
de clasa a V-a din anul școlar 1954-1955, de la Scoala

generală nr. 6 din Ploiești. Școala se afla pe strada  Vlad Țepeș. Mă
întreb, nostalgic, dacă strada mai poartă același nume și dacă în
localul de atunci, vechi din sec. al XIX-lea, mai este și azi școală.

Elevul eram eu.
Lăsând nostalgiile deoparte, am răsfoit cele două caiete, unul

de română (caiet de „dictando“) și altul de geografie (caiet de
desen!), descoperind sau redescoperind, cu această ocazie, ceva
din parfumul „școlii celei vechi”. Surprinzător sau nu, starea caietelor
este încă bună şi acum mi-a trecut prin minte pentru prima oară că
şcoala românească are o mare lipsă: nu există un Muzeu Naţional al
Şcolii, existând, în schimb numeroase muzee în cadrul şcolilor mari
de regulă. Aceste caiete şi-ar fi găsit locul într-un asemenea muzeu,
mai mult un asemenea muzeu ar aduce cu sine, poate, o mai mare
lucditate în mintea tulburată a reformatorilor!

Prima temă la română datează din 16 septembrie. (Nu se
jucau, făceau carte chiar din prima zi de școală, în vreme ce azi
perioada de “acomodarea” durează cel puţin prima săptămână ca
să nu mai vorbim despre ce se întâmplă în şcolile ro mâneşti către
sfârşitul trimestrului!). Ultima temă, nr. 138, datează din 15 fe -
bruarie şi are ca cerinţă să se extragă pronumele relative (?!...)  din
Harap Alb de Ion Creangă. 

Tema de debut este un exercițiu de gramatică – de unde
deducem că tot caietul era folosit separat doar pentru studiul
gramaticii – compus din două texte care se întind pe o pagina si
ceva. Unul pare a fi rezultatul unei dictări, iar celalalt o simplă
copiere. Din amândouă textele, elevii de clasa V-a C trebuiau să
scoată substantivele într-un tabel si să le preci zeze genul. Pentru
a nu  insista prea mult, voi spune că o altă temă de pe la jumă -
tatea trimestrului le cerea elevilor să extragă pronumele de
politețe dintr-un basm al lui Creangă. Erau acolo pronume
precum „Luminăția Sa“, “Măria Sa” sau „Întunecimea sa“, ceea ce
subliniază un anume grad de dificultate a cunoștințelor pe care
un elev de clasa a V-a era nevoit să și le însușească în anul școlar
de grație 1954-1955.

Nu am avut curiozitatea să văd în detaliu cam ce studia un
elev de clasa a V-a acum peste şaizeci de ani. Nu mai ştiu exact
nici cum arată noile programe de clasa a V-a din gimnaziul
românesc. Am observat doar din caietul de teme, vechi de acum
câteva decenii, că dictările și po ves tirile ocupau un loc însemnat în
temele elevilor de atunci. Lipseau, în schmb, cu desăvârșire co -
mentariile. Cel putin in tri mestrul I!

Caietul de geografie m-a surprins și el cu destule teme
(fenomenul supra aglo merării!?...) din care mi-au reținut, în trea- 
căt, atenția câteva proiecții de desfășurare cilindrică și de perspec -
tivă și numeroase instrumentele de lucru precum scările grafice
sau un paralelipiped ilustrând com poziția aerului.

Aceasta sunt, în câteva elemente su gestive, câteva date din
ceea ce s-ar numi  „școala cea veche”.   

Multe s-au schimbat și se schimbă în școala de azi. „Școala cea
nouă” se află de câtva timp într-una din cele mai pline perioade de

transformări. O fi ea şi rod nică?!... Are loc o adevărată „revoluţie”.
Se schimbă/se va schimba structura anului școlar, a apărut
conceptul de organizare modular în locul semestrelor, ceea ce nu-i
o noutate absolută, din moment ce unele discipline se predau
deja modular. Oricum această nouă structurare, ce va intra în
vigoare de anul viitor, a stârnit aprobarea şi bucuria celor umblați
peste mări și peste țări, căci, se ştie, darul imitaţiei la români e o
valoare naţională. Aceştia au reușit, se pare, să-l convingă pe
actualul ministru că aici stă „secretul” rezolvării tuturor proble melor
școlii de azi. 

Dar  lucrurile nu se opresc aici. Refor miștii entuziaști ai școlii
vor reuşi, să scape și de povara tezelor, în vreme ce notele, la
rândul lor, nu vor mai fi nici ele obligatorii, în sensul vechilor al
regulamente, condi ţionate de numărul de ore săptămânal la
diferite discipline. Altfel spus cam tot ce presupunea o anume
rigoare a evaluării tinde să fie aruncat / sau va fi aruncat/ peste
bordul unei şcoli tot mai confuze, lăsându-se la latitudinea
profesorului și câte note pune elevului și cum îl evaluează curent
sau sumativ. De fapt, dincolo de orice nevoie de schimbare, în
spatele unor ase menea măsuri se ascunde o lipsa crasă de analiză
a stării de fapt reale din școală, şi mai ales a nivelului de res -
ponsabilitate și de competenţă a corpului profesoral de spre care
se crede că va dobândi nu ştiu ce competenţe superioare în
cursuri  e câteva săptămâni făcute în dorul lelii. Şi totul în numele
unei democratizări delirante a unei instituții a cărei autoritate e și
așa la cotele cele mai scăzute din ultimele două decenii. 

„Școala cea veche” rămâne desigur, azi, doar o școală a unei
rigori nostalgice, aparţinând unor timpuri revolute în care com -
petiţia, motivarea reală, interioară, dădea elevului şi şcolii o aura
şi o valorizare fără egal,  în vreme ce „școală cea nouă” vine peste
noi cu buldozerul, anunţându-ne că timpurile reformei pom -
pieristice au scos din dictionar încă un cuvânt: rigoarea. Sau, altfel
spus, cunoasterea psiho-peda gogică a școlarului, văzut azi ca o
utopie a iubirii pentru învățatură!

P.S. Între timp, analfabetismul func țional  a mai câștigat vreo
două procente. Iar semnele nu sunt încurajatoare. E ade vărat că
am depăşit faza negării existenţei acestuia şi a prelungirii lui până
în liceu. Azi îl recunoaştem, îl măsurăm în procente, dar un pro -
gram real, temeinic, pentru di minuarea lui aşteaptă în sertarele
tuturor membrilor sistemului, de la ministru până la ultimul
profesor!

±coala cea veche
AdriAn coStAcHe
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AlexAndru JurcAn

Romanul L′Assomoir de  Zola a
fost numit adesea drept studiu
al alcoolismului. Să zicem…,

deși textul e mult mai complex, subliniind
marile diferențe sociale. Cartea a fost
scrisă în 1877 și e al șaptelea roman din
ciclul Les Rougon-Macquart. Gervaise fuge
la Paris cu Lantier, are doi copii, dar băr -
batul infidel o părăsește. După iubire, vine
compromisul, la pachet cu ideea de supra -
viețuire. Gervaise se căsătorește cu Cou- 
peau și reușește să aibă propria ei spă -
lătorie. Se naște Nana, protagonista roma- 
nului ulterior. Ce face leneșul Coupeau?
Cade în alcoolism. Deodată se întoarce
Lantier și începe volens nolens un bizar
ménage à trois.

Excelent filmul Gervaise din 1956,
realizat de René Clément, cu Maria Schell
(Gervaise) și François Périer (Coupeau). La
Veneția, atunci, premiul de interpretare
feminină i-a revenit actriței Maria Schell -
și-a construit rolul cu rigoare și naturalețe.
Șchiopătează, se agită, iubește, urăște,
disperă. De neuitat rămâne bătaia în
spălătorie : ea și vicleana Virginie. O scenă
cu adevărat antologică. Coupeau vine
băut la spălătorie: ridicol, cu gesturi lu -
brice. Adicția pune stăpânire pe el. Vo- 
mează în pat, cade, i se pun ventuze, dis -
truge spălătoria, iese pe geam ca un
diavol dezlănțuit, într-un apogeu alcoolic.

Totul e minuțios reconstituit: străzi,
vestimentație, cârciumă, tribunal, gară.
Portrete veridice, emblematice. O serie de
factori coagulanți potențează efectul de
autenticitate. Vocea din off, tributară lite -
raturii, nu mi s-a părut agasantă, intruzivă,
ci un liant necesar. Memorabilă rămâne
masa de sărbătoare: invitații, platoul cu
gâsca friptă, idiosincraziile, grimasele,
bârfele, ipocrizia nebuloasă. Gervaise va
alege și ea alcoolul. Fatalitatea, degrin -
golada. Un film perfect și rece, de un
realism minuțios (se poate vedea/revedea
pe Netflix). Tot pe Netflix se află La bête
humaine de Jean Renoir (1938), descins
tot de la Zola,care stabilea cu minuțio -
zitate diverse genealogii. Aici personajul
central e Jacques Lantier, fiul lui Gervaise.
Ce nefericire zace în genele sale botezate
în alcool? Când e atras de o femeie, când o
ține în brațe, simte o dorință irepresibilă

s-o omoare. Da, pulsiuni criminale… Plă -
tește pentru generațiile anterioare, care
și-au înecat viața în alcool. Lantier e
mecanic pe locomotiva cu aburi. Asistă
fără să vrea la o crimă: șeful de gară
Roubaud, cuprins de gelozie, îl ucide în
compartiment pe Grandmorin, convins că
a abuzat de soția sa. Normal că și Sévérine
e complice la crimă, după care încearcă
să-l seducă pe Lantier, ca să-i cumpere
tăcerea, mai ales că soțul consimte. De aici
încolo, regizorul simplifică romanul, își ia
anumite libertăți și renunță la multe pa -
saje. Rămâne de neuitat atmosfera fero- 
viară, gările, aburii, mecanicii, sunetele
metalice, dar, mai ales, figura lui Jean
Gabin, în rolul lui Lantier. El nu mai e
actorul, ci… mecanicul însuși. La 17 ani toc -
mai asta își dorea Gabin: să fie mecanic de
locomotivă, ca bunicul său matern. Da, nu
i-a plăcut școala, a avut meserii diverse,

apoi armata (pușcaș marin),  războiul (șef
de tun), soțiile, filme nenumărate (95), a
fost chiar cântăreț de operetă, dar și
crescător de cai. În timpul filmărilor la
Bestia umană a învățat să conducă o
locomotivă. De puțin timp se crease SNCF
și trenurile aveau o importanță crescândă.
Jean Gabin (1904-1976) rămâne un actor
simbol, alături de Fernandel și Bourvil, iar
rolul din Bestia umană s-a imprimat adânc
în memoria cinefililor, încât mai auzi
uneori „parcă ar fi Gabin pe locomotivă”.
Roluri predestinate, viziuni perene. Are o
voce echilibrată, liniștitoare, iar mersul
greoi are eleganța celui care trudește. 

Jean Renoir (fiul marelui pictor Pierre-
Auguste Renoir) a publicat cartea Ma vie
et mes films/Viața mea și filmele mele, unde
povestește despre filmările la Bestia uma -
nă. Au folosit o locomotivă adevărată, iar
SNCF le-a oferit o cale ferată de vreo zece
kilometri, unde se puteau desfășura în
voie. În spatele locomotivei au instalat un
generator de electricitate. Actorii păreau
mecanici reali de locomotivă, iar zgomo -
tul îi obliga să comunice prin gesturi. Jean
Renoir crede că acest film a afirmat do -
rința sa de realism poetic, iar „masa de oțel
a locomotivei devenea în imaginația mea
covorul zburător al poveștilor orientale”.
Regizorul credea că filmul francez „stă sub
semnul luptei autorului contra industriei”.
Dorea ca spectatorul să distingă clar
numele regizorului, văzând un film, așa
cum privitorul din muzeu recunoaște
pictorul. Autorul ca valoare supremă,
intens validată.

Gervaise, alcoolismul §i locomotiva cu aburi
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Sean Penn este un regizor adevărat, cu o viziune
artistică limpede, cu un stil ușor de recunoscut în toate
filmele sale. Există un nu știu ce, un fior care nu poate

fi explicat, o senzație de nod în gât și de uimire, laolaltă cu o
bucurie discretă în momentul în care, dincolo de veridicitatea
întâmplărilor și a jocului actoricesc, realizezi că ai parte de un
moment revelator.

Cele mai multe astfel de momente de revelație sunt în filmul
de debut, au valoare simbolică, mai ales că se și repetă. E vorba de
imaginea indianului în vârstă (ca o exemplificare poetică atât a
titlului, cât și a faptului că frații au o discuție în acest sens, apoi se
aleargă printr-un lan de porumb, Frank identificându-se cu
mesajul pe care l-ar primi un indian de la un urs); acesta apare
îmbrăcat sărăcăcios și e grav când Frank se întoarce din Vietnam,
dar privirile pe care le schimbă cei doi sunt semnificative, urmează
o altă imagine cu acesta singur, ca în vis, și la sfârșit, când Frankie
o ia razna și îl ucide pe Caesar, iese parcă dintr-un tunel înconjurat
de o aură, alergând și zâmbește larg. Totodată, motivul paharului,
ca semn al fragilității emoționale: camera este fixată pe două
pahare goale când Joe îi povestește soției de momentele lui de
tulburare pentru că l-a ucis în legitimă apărare pe un tânăr, apoi,
este în prim-plan un pahar cu scotch pe jumătate plin, când tatăl
fraților îl sună pe Joe în miez de noapte ca să îl avertizeze că e
desprins linoleumul, apoi, peste câteva cadre, camera este ațintită
asupra aceluiași pahar, peste care roiesc muște, după sinuciderea
tatălui. 

În cartea lui Richard T. Kelly, Sean Penn. Viața și epoca, Editura
Victoria Books, 2012, regizorul mărturisește că titlul inițial al
filmului Frații a fost Noaptea se lasă încet, apoi Salutări din țara
pierzaniei. Nu ar fi fost alegeri greșite, filmul se desfășoară cu un
ritm insidios, greu de suportat, în ciuda multor momente dina -
mice, apoi, există noaptea din mintea și sufletul lui Frank, furia lui
este inexplicabilă, el trăiește, într-adevăr, într-o țară a pierzaniei
sufletului, afecțiunii celor din jur. Titlul final, The Indian Runner,  a
fost influențat de o carte a lui Peter Nabokov a tradițiilor ecvestre
pe care le aveau indienii americani. Tot Sean spune că ura lui Frank
poate fi explicată prin versurile lui Bruce Springsteen din albumul
Nebraska:  „Domnule, cred că pur și simplu-i răutate-n lume”.
David Morse a zis că scenariul și realizarea scenelor aveau acea
origi nalitate inconfundabilă care nu poate fi inspirată decât din
viață și adevărul este că ai senzația că urmărești un film de familie
realizat de niște amatori: gesturi simple, sărutări afec tuoase,
discuții firești între membrii unei familii tradiționale americane.
Filmul a avut mai mare succes financiar în Europa (Sean Penn e
un răsfățat al Festivalului de la Cannes și ca actor, și ca regizor)
decât în State, deși Dennis Hopper credea că e o capodoperă.
Totuși, e un film greu de înțeles, din cauza lipsei de logică a
comportamentului lui Frank (Viggo Mortensen) – nici măcar nu se
sugerează că de vină e sindromul posttraumatic în urma Războ -
iului din Vietnam –, care refuză să își vadă părinții, fuge de lângă
soție când îi naște fiul, ba mai mult de atât, exact în momentul în
care ea țipă în durerile facerii, el îl ucide cu bestialitate pe un
barman care îi era prieten. Filmul se remarcă prin cadre largi,

filmate cu încetinitorul, dar și prin detalii scoase în prim-plan care
umplu ecranul: pahare de scotch, un ceas deșteptător, două mâini
împreunate etc. Emoțiile sunt redate naturalist cu camera fixată
îndelung pe chip, se sugerează neliniști, drame incipiente.
Scenele sunt de o poezie tulburătoare; Frankie, aducându-și
aminte că, pe vremea când erau copii aruncau cu bulgări de
zăpadă în mașinile polițiștilor, întors din Vietnam, în mașina
fratelui ajuns acum polițist, cere să se oprească mașina și,
împreună cu o ceată de copii, aruncă cu bulgări în automobilul
pe care îl conduce Joe. Chiar și chipul lui Frank acoperit de multe
ori de sânge din cauza bătăilor în care era implicat ascunde o
poezie macabră. Există însă și scene de un umor savuros. De
multe ori, în momente de cotitură a firului epic sau când e o
schimbare de perspectivă a comportamentului lui Frank, un
automobil trece prin fața cadrului: când Frank pleacă fără să își
vadă părinții, exact în momentul când vorbește cu Joe, printre ei
trece o mașină, la înmormântarea mamei, prin fața tatălui și a lui
Joe, anunțând parcă sinuciderea tatălui, când Frank iese din
închisoare și se află în mașina veche a lui Dorothy (viitoarea soție)
pe care ea o conduce, un automobil le taie fața. Filmul pare mult
mai lung decât este, are câteva momente realizate mai stângace,
dar oferă o poveste tulburătoare despre relațiile dintre frați,
despre familie, despre răul care poate, incontrolabil și feroce, să
distrugă un om și întreaga societate.

rAlucA FArAon

The Indian Runner (Frații), 1991;

Scenariu original și regie: Sean Penn; 

Imagine: Tony Richmond; Muzică: Jack Nitzsche; 

Cu: David Morse, Viggo Mortensen, Patricia Arquette,

Valeria Golino, Charles Bronson, Dennis Hopper,

Sandy Dennis.
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Szabo Jozsef: Mă iertaţi, dar, la fel ca
Harag, nici eu nu sunt pregătit să vorbesc.
Am venit la acest seminar de la teatrul din
Oradea, acolo unde sunt regizor, cu un scop
precis și anume acela de a mă iniția în opera
dramaturgică a lui Teodor Mazilu, de afla  cu
adevarat ceea ce înseamnă originalitatea  și
substanța ei. Cele trei spectacole pe care
le-am văzut, vă spun foarte sincer, m-au

făcut să mă simt ca un student, ele  au
reprezentat pentru mine un serios obiect
de studiu, producându-mi o profundă
frământare creatoare, o frământare care
m-a determinat să-mi pun câteva întrebări
fundamentale privitoare atât la meseria
mea, cât şi la teatrul maghiar din România.
Consider, pur şi simplu, că teatrul nostru a
avut o mare pauză în dezvoltarea sa. A

rămas străin de ceea ce numim experienţa
teatrului absurd, a teatrului cu un caracter
suprarealist, de ceea ce a făcut teatrul
polonez şi în general teatrul în lume. Teatrul
românesc a avut şi are însă, cum am con-
stat, de altfel, şi de astă dată, realizări care
pot constitui exemple de prim ordin pentru
teatrul maghiar. Din punctul de vedere al
spectacolelor pe care le-am văzut şi la care

ion cocorA
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continui să mă gîndesc, vreau să spun că
seminarul Mazilu are pentru mine valoarea
unui important schimb de experienţă. Am
înţeles încă o dată că noi toţi cei care sun-
tem implicaţi în destinul teatrului maghiar
din România, fiind responsabili de evoluția
lui, trebuie să facem un pas înainte,  trebuie
să fim regizori moderni, să practicăm un
teatru modern, un teatru aşa cum este
teatrul de azi, teatrul contemporan, teatrul
adânc, teatrul culturii mondiale. Adică să re-
flectăm cu spirit creator la teatrul științific la
care se referea Aureliu Manea și pe care l-a
ilustrat cu inspirație și îndrăzneală pe scena
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj prin specta-
colul său cu Aceşti nebuni făţarnici. Am văzut
în acest spectacol actori, colegii mei mai
vechi, ce au evoluat pe scenă  cum nu i-am
mai văzut. Am avut impresia că se su pun
unor noi legi, că atât creaţia acto ricească cât
şi cea regizorală urmează noi legi. Iată un
lucru la care trebuie să ne gândim perma-
nent de astăzi înainte. Şi eu sper că noi
avem teatrul de viziune în noi şi că poate
vom începe să facem ceea ce trebuia să
facem în urmă cu zece-cinci spre zece ani.
Nu zic, evident, că nu am făcut şi noi unele
încercări. Cert e totuși că nu am făcut destul
în această privinţă. Pentru acest motiv
socot că a fost foarte binevenit se minarul
Mazilu. A fost o acţiune care ne-a neliniştit,
ne-a provocat, ne-a făcut să ne întrebăm
cum trebuie să arate teatrul de astăzi dar şi
cel din viitor.

Dorel Vișan: Regret că întâlnirea mea
cu teatrul lui Mazilu s-a produs abia acum.
În sensul că Mobilă şi durere e primul spec-
tacol pe care l-am dus până la capăt și fina -
lizat. Două încercări anterioare cu Proştii sub
clar de lună şi Aceşti nebuni făţarnici s-au
oprit pe drum. De această dată însă pot
spune că întâlnirea cu o  piesă de Teodor
Mazilu a însemnat pentru mine ceea ce
Valentin Silvestru a numit ieşirea din dogmă
în munca actorului. Eu am avut, de pildă,
mari greutăţi când am început să lucrez la
rolul Sile. Aceasta poate pentru că mi s-a
părut un rol foarte simplu. Dar tocmai de
aceea mi-am dat imediat seama că e un  rol
deosebit de complicat care mă obligă să-mi
schimb mijloacele şi să descopăr o altă log-
ică decât cea obişnuită în construirea per-
sonajului, un alt drum de a ajunge, în cazul
lui Sile, la diabolicul ins cu funcţie de direc-
tor care atunci când este înlăturat din func -
ția deținută în întreprinderea sau instituţia
respectivă se adresează cecelui ce urmează
să-i ia locul cu o naturalețe de un cinism
dezarmant: „ai grijă ca lucrurile să meargă
bine în lipsa mea”. Prin teatrul lui Mazilu se

intră într-o lume despre care ai impresia că
nu-ţi aparţine, dar este întru totul a noastră.
Cineva mi-a reproşat, într-o discuţie,  că am
făcut din Sile un personaj simpatic. Eu cred,
dimpotrivă, că am procedat bine că l-am
făcut simpatic. Pentru că dacă ar fi fost un
personaj rău de la început, spectatorul s-ar
fi îndepărtat de el şi nu l-ar fi simţit pericu-
los. Ori, un personaj simpatic nu numai că
te prinde, încet-încet, în mrejele lui, dar te
și umple de venin fără ca la început nea-
parat să conștientizezi. În aceasta constă
marea dificultate a apropierii de un per-
sonaj creat de Mazilu. Lumea din Mobilă şi
durere nu e doar răsturnată, ci şi teribil de
dilatată. Este vorba de o lume pe cât de
grotescă pe atât de ireală, care trăieşte cu
foarte multă vivacitate. O vedem mereu în
jur, la televizor, citim despre ea în ziare. Iar
un actor, dacă are șansa să interpreteze un
personaj într-o piesă de Teodor Mazilu, tre-
buie să se aștepte la mari dificultăți, la o
luptă continuă cu rutina și la  puţină liber-
tate. Altcineva mi-a mai spus că spectacolul
nostru cu  Mobilă şi durere e un spectacol
kitsch și avea pe undeva dreptate. Pentru că
există o lume kitsch și dacă noi am izbutit
să convingem că această lume, agresivă și
primejdioasă în egală măsură, înseamnă că
ne-am atins scopul și am făcut un lucru
bun.

Sebök Klara: Nu mă consider o ad-
mirabilă actriță, dar nicio actriță din alt
cartier decât al artei adevărate, ci o actriță
fericită că  s-a întâlnit cu un dramaturg ca
Mazilu, cu o piesă a sa din cale afară de ofer-
tantă în roluri generoase, cu reacții deru -
tante, nicidecum însă  facile și artificiale,
dimpotrivă, în fiecare situație și prin fircare
replică imprevizibile și provocatoare,  și  cu
un regizor ca Manea pe care îl iubesc foarte
mult, cu un regizor sensibil și ciudat, adesea
șocant, atât pentru mine, cât și pentru   pu -
blic. De fapt,  pentru mine, dacă stau bine și
mă gândesc, poate nu e corect să spun  că
e ciudat, căci  eu îl înțeleg. Chestiunea cu
neînțelesul și ciudățenia vine din partea
publicului. Sigur că mulți spectatori sunt
speriați de răul contemporan, cum spune
Mazilu, de propriul lor  rău mult mărit, care
nu le  place și de aceea  pleacă de la spec-
tacol. Ei vor să vadă altceva, să râdă și nu să
se înfioare privindu-și chipul  în oglindă. O
atitudine pe care nu o înțeleg. Stilul piesei
lui Mazilu și stilul regizoral al spectacolului
lui Manea, considerat de unii o trăsnaie
japoneză, reprezintă în ceea ce mă privește
o experiență foarte interesantă. Și chiar mă
bucur că publicul pleacă din sală revoltat,
atins deci pe undeva. Este și motivul pen-

tru care m-a încurajat teribil ceea ce mi-a
spus regizorul Harag după una dintre re -
prezentații: „Klara dacă jucați pentru un sin-
gur spectator și atunci merită”.

Valentin Silvestru: Îmi exprim satis-
facţia că s-a izbutit să se organizeze la Cluj-
Napoca, sub egida secţiei de critică teatrală
a Asociaţiei oamenilor de artă şi a revistei
„Tribuna“, primul seminar de dramaturgie şi
teatrologie consacrat unui autor contem-
poran. Secţia de critică împreună cu reviste
de cultură din ţară, intenţionează ca într-un
răstimp de aproximativ trei ani să consacre
șapte sau opt asemenea seminarii dra-
maturgilor fundamentali şi unora dintre cei
mai reprezentativi autori tineri şi debutanţi.
De ce facem acest seminar? Şi de ce-i spu -
nem seminar? Îndeobşte în cronica literară
şi în cronica teatrală curentă există sufi-
ciente consideraţii cu privire la fiecare lu-
crare a unui scriitor, în ultima vreme au
apărut şi oarecari tendinţe de generalizare
în ce priveşte dramaturgia, atât în critica li -
terară cât şi în critica teatrală. Totuşi, studiul
monografic al unei opere dramaturgice nu
s-a întreprins încă la noi în condiţii care să
dea satisfacţie celor ce crează această operă
şi celor ce o receptează. Din ce în ce mai
mult se simte nevoia unei cercetări apro-
fundate şi a unor sinteze cu un caracter
amplu, de un ambitus estetic şi teatrologic
mai larg. În aşa fel încât, prin benefica pre-
siune a cercetării, autorii de literatură dra-
matică să intre și mai adânc în conştiinţa
publicului şi a oamenilor de teatru şi să
pătrundă (de ce nu?) şi în cărţile de şcoală,
în manualele universitare, aşa cum ar fi şi
firesc. Pentru ce se începe cu Teodor Mazi -
lu? Un răspuns posibil: ne aflăm într-un mo-
ment când, după o lungă aşteptare, autorul,
care a adus o contribuţie decisivă la crista -
lizarea conceptului de comedie satirică ro -
mânească actuală, se găseşte în plinătatea
desfăşurării forţelor creatoare. O bună parte
din piesele sale cunosc azi spectacole re -
pre zentative în diverse oraşe ale ţării şi pe
câteva scene ale Capitalei. Aceste specta-
cole au succes de public, au intrat şi în
atenţia criticii de specialitate. Scriitorul se
găseşte deci într-o clipă a biografiei şi a
creaţiei în care ne poate oferi un pachet
compact de piese, de spectacole, de expe-
rienţe capabile să suscite tocmai genera -
lizările aşteptate şi încercările de teoretizare.
De ce la Cluj-Napoca? Pentru că avem aici
ocazia, nu cauza: adică trei spectacole con-
comitente, în formule diferite, la teatre di -
ferite. Apoi, fireşte, pentru că s-au găsit aici
condiţii, de ospitalitate şi de caldă adeziune
din partea Asociaţiei scriitorilor, a revistei
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„Tribuna”, a lui D. R. Popescu personal, a lui
Ion Cocora, membru în biroul secţiei de cri -
tică teatrală și cronicarul de specialitate al
revistei amintite, a Comitetului judeţean de
cultură și  preşedintelui său Ion Noja. Fără
atari condiţii de amfitrionat ar fi greu să ne
adunăm oameni din felurite locuri şi să in-
stituim o reuniune reprezentativă cum cred
că este aceasta de faţă. Mai semnalez şi fap-
tul, mai rar în câmpul literelor şi al artelor,
că un dramaturg de importanţa şi de gaba -
ritul spiritual al lui D. R. Popescu a acceptat,
la rugămintea noastră, să conducă mani-
festarea consacrată unui coleg al său. După
cum ştiţi, relaţiile de colegialitate în acest
câmp sunt minate adeseori de diverse in-
certitudini şi stări evazive. Când ne găsim în
situaţia fericită ca un scriitor să patroneze o
manifestare consacrată altui scriitor în -
seam nă că se naşte o rază de speranţă. In-
tenţia organizatorilor e să nu se întreprindă
o critică analitică de spectacol şi nici să nu
se formuleze impresii de tipul iată ce ne-a
plăcut, iată ce nu ne-a plăcut, iată cum a
jucat cutare ori cutare actor. Se propune şi
se aşteaptă un efort de sinteză. Spectacole
cu piese de Mazilu au loc în momentul de
faţă la Cluj-Napoca, pe câteva scene bu-
cureştene, la Tg. Mureş, Ploieşti, Oradea,
Timişoara şi în alte locuri. Ne interesează să
introducem această dramaturgie - ca să
folosesc un termen care face parte din câm-
pul cercetării - nu numai în concepte dra-
maturgice, ci şi în concepte scenice. În de- 
obşte, la noi, literatura dramatică este cer -
cetată din unghiul categoriilor estetice sau
literare mai vag şi mai şovăielnic sub rapor-
tul categoriilor teatrale. De pildă, căutăm să
aflăm, unii dintre noi, care sunt modurile de
emergenţă ale semnificaţiei scenice cu aju-
torul semnelor specific teatrale şi axelor
noţionale productive de tipul cod, mesaj,
limbă, cuvînt. Apoi, după cum ne şi oferă cel
puţin unul dintre spectacole, tipul de relaţie
între gestualitate, verbalitate, tăcere, mu -
zică. Suntem îndemnaţi să descoperim în
universul scenic nu numai un limbaj pro-
priu, ci și modulaţiile pe care le capătă un
text dramatic pentru a ajunge la spectator
în condiţii schimbate faţă de ceea ce re-
ceptează cititorul. Teatrul este o creaţie pro-
teiformă, plurală şi polisemică şi trebuie să
ne obişnuim din ce în ce mai mult cu ideea
că aceeaşi piesă capătă în mod logic for-
mulări scenice diverse. Iată, de  exemplu,
piesa lui Mazilu Proştii sub dar de lună.
Avem, în momentul de faţă, trei spectacole
absolut diferite, Institutul de artă teatrală şi
cinematografică din Bucureşti, la Ploieşti şi
la Târgu Mureş, în limba maghiară. Cine
vede aceste trei spectacole, are impresia că

ia cunoştinţă de trei piese diferite, firesc să
fie aşa. O întrebare care s-a pus în legătură
cu această polisemie şi cu acest caracter
proteiform al teatrului: este stilul literar al lui
Mazilu, stil cert inconfundabil, obligatoriu
pentru creatorii de spectacole? La această
întrebare s-au dat răspunsuri diverse. S-a
spus: cutare spectacol o neizbutit, n-a găsit
stilul Mazilu. S-a mai spus: trebuia găsit un
stil asemănător stilului lui Mazilu. Cineva a
introdus în discuţie propoziţiunea: stilul
spectacolului trebuie măcar ratificat de
autor, în cazul când nu corespunde stilului
său personal. Aproape nimeni nu e pregătit
să valideze un stil al regizorului. E vorba
cred de o erezie estetică dacă ne situăm,
evident, în planul esteticii teatrale. Dacă ar
exista un stil Shakespeare, obligatoriu, ar
însemna că toate spectacolele făcute de-a
lungul a sute de ani, până în contempo-
raneitate, să păstreze întocmai acest stil. Cu
ideea că ar exista un stil Caragiale, intangi-
bil şi indentificabil până şi în silabe, nu
numai în cuvinte, s-a ajuns la un moment
dat la mortificarea acestui autor genial şi la
scoaterea sa din circulaţie. A trebuit să vină
o generaţie nouă, generaţia postbelică de
regizori, care să-l reintroducă în circuitul viu
al scenei, pornind de la considerentul, pe
deplin întemeiat, că nu există un stil Cara-
giale, există un stil literar, al dramaturgiei
sale, al său, dar acest stil nu este şi nu poate
fi obligatoriu, nu poate constitui un tipar, un
canon pentru cei care-i pun în scenă  opera.
Aşişderea stau lucrurile şi cu autorii con-
temporani, inclusiv cu Teodor Mazilu, acela
pe care-l discutăm azi. Fără îndoială că
atunci când citim piesele sale, descoperim
în ele un autor cu un sigiliu personal mar-
cat. Lesne identificabil. Dar regiozrii nu pot,
obiectiv vorbind, să traducă piesele sale în
mod atît de impersonal încât să păstreze
toate caracteristicile acestui stil. Suntem
foarte bucuroşi când recunoaştem unele
din ele, însă, într-o translaţie scenică în care
să se vadă şi personalitatea creatorului de
spectacol. Tocmai aşa se face că avem şi sti -
luri atât de diverse de spectacol şi că spec-
tatorii din diverse locuri ale ţării, deci şi din
Cluj-Napoca, receptează cu plăcere expe-
rienţe diverse sub numele aceluiaşi autor.
Să sperăm că vom realiza împreună defini -
rea cel puţin a unora din trăsăturile carac-
teristice ale unei opere fundamentale şi ale
unui autor fundamental precum Teodor
Mazilu.

Dinu Kivu: Teatrul lui Mazilu poate fi
uşor şi o capcană. Există replici de o savoare
pură, ca în Caragiale, aforisme care circulă
cu valoare de citate clasice gen: „dacă e

haos, măcar să fie ordine”, „nimeni nu are
principii etice din prea mult bine”,  „decât
nişte îngeri astenici, mai bine nişte porci în
floarea tinereţii”,  „nu s-ar putea să urăsc
minciuna fără să iubesc adevărul?”, “poate fi
omul atât de ticălos? Poate” ş.a.m.d. Există
realmente în Mazilu o sarabandă atât de
captivantă a acestor scântei ale spiritului,
încât riscul de a se consuma doar în sine,
fără un suport scenic organic, încorporat,
este aproape imanent. Sigur, condiţia fun-
damentală a eroilor lui Mazilu nu poate fi
modificată, ar fi o eroare. Ei rămân tot nişte
pungaşi, mai mult sau mai puţin proşti, tot
nişte delapidatori, în egală măsură, de bani
şi de sentimente. Peripeţiile lor, privite din
afară, vor rămâne întotdeauna comice, dar
simpla lor întâlnire, punere faţă în faţă, îi im-
plică şi în dramă, chiar fără împingere spre
o o autentică izolare existenţială. Este cazul
Nebunilor făţarnici, unde „trăieşte” o lume de
mediocri care vor să posede sublimul şi ab-
solutul, aşa cum alţii posedă o vilă la Sinaia
sau un cont la CEC. O lume de veleitari, în
care totul - până şi filosofia lui Kant - se
poate cumpăra, fura sau, mai simplu, de-
lapida. O lume a făţărniciei cinice în care
ipocrizia şi faptul moral sunt teoretizate,
transformate în valori etice irefutabile. O
lume de pungaşi de fapt şi de mitocani care
nu ignoră existenţa paralelă a unei alte
colectivităţi umane, care se conduce după
alte legi şi alte precepte. Ba într-un anume
fel chiar o invidiează, încearcă să o copieze
în aparenţele ei, nerenunţând însă niciun
moment la fondul de mitocănie precară
care îi este propriu. În Mobilă și durere
proştii, nebunii din piesele de altădată au
evoluat. Ei caută acum cu aceeaşi ardoare -
şi tot în scopuri umanizatoare - nu dra go -
stea împărtăşită, nu absolutul, ci suferinţa.
După ce au parcurs tot registrul făţărniciei
(dar cine poate şti ce surprize ne mai re -
zervă fantezia lui Mazilu?), ei se reîntorc la
acelaşi principiu de viaţă elementară: “cine
nu fură statul, îşi fură familia”. Ajung deci la
concluzia că trebuie să sufere, să fie înşelaţi,
să piardă şi ei ceva. Asta pentru a putea
profita din plin, în rândul oamenilor, de
avantajele acumulate prin furt şi josnicie. Pe
Teodor Mazilu îl consider nu numai un im-
portant autor de teatru, dar şi un profund
om de teatru.

ion Lungu: S-au făcut aici multe con-
sideraţii judicioase şi aprecieri pertinente în
legătură cu piesele lui Teodor Mazilu şi
spectacolele realizate cu trei dintre ele pe
scenele teatrelor clujene, spectacole vizio -
nate în cursul zilei de ieri. Chiar dacă îm-
părtăşesc integral sau numai parţial punc- 
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tele de vedere exprimate, nu aş vrea, pe cât
posibil, să repet cele spuse de antevorbitori.
Aş dori, în schimb, să-mi expun foarte pe
scurt poziţia principială faţă de dramatur-
gia lui Teodor Mazilu, ca şi asupra unor as-
pecte ale valorificării ei scenice de către
talentatul regizor clujean Aureliu Manea.
Mai întâi, ţin să revin asupra unor formulări
publicate cu aproape două decenii în urmă
într-un articol din Tribuna, (Convenţie şi veri -
dicitate), reprodus în volumul Itinerar critic
(E.P.L., 1965). Mă ocupam atunci de piesele
mai multor autori, între care şi de Proştii sub
clar de lună, pe care o socoteam „un ade-
vărat record pe linia subiectivizării con-
venţionale a personajelor“ şi relativ la care
conchideam: „Teodor Mazilu urmăreşte, de-
sigur, un scop precis: demascarea moralei
capitaliste. Fără să respingem însă modali-
tatea şi procedeele folosite de autor, trebuie
să spunem că desfăşurarea dramatică în -
cearcă să acrediteze ideea posibilităţii unei
arte militante, [...], mizînd, aproape exclusiv,
pe virtuţiile convenţiei şi ale simbolului“.
Este adevărat, Teodor Mazilu schematiza
atunci, ca şi azi, după cum a schematizat, la
rândul său, şi marele Caragiale, fără ca prin
această modalitate, specific dramatică, să-şi
subiectivizeze neapărat personajele. Dim-
potrivă, ingeniozitatea şi abilitatea folosirii
complexe şi originale a convenţiilor, dar mai
ales a virtuţilor simbolurilor, inclusiv a pa -
rabolei, conferă o mare forţă satirică pie -
selor  lui Teodor Mazilu. Mă gândesc atât la
aceea pe care am amintit-o, cât mai ales la
recentele O sărbătoare princiară, Aceşti ne -
buni făţarnici sau Mobilă şi durere. Conti -
nuând tradiţia caragealiană, ca atâţia alţi
dramaturgi români contemporani, Teodor
Mazilu îşi defineşte prin simboluri şi con-
venţii o personalitate singulară, inconfun -
dabilă. Pericolul ce consideram, în pome- 
nitul articol, că l-ar pândi pe autorul Proștilor
sub clar de lună a fost depășit atât la nivel de
scriitură, cât și prin felul cum își concepe in-
triga și personajele.Teodor Mazilu știe și
izbutește să sesizeze, extrem de convingă-
tor, esența profundă a unor tipuri istorice
reale, care ies din  „scheme și ficțiuni pur
livrești”. Am în vedere, pe această linie, cu
deosebire personajele principale din O săr-
bătoare princiară, piesă cu o bază faptică
riguros documentară, care în plan artistic
reuşește să impună, la modul grotesc, nişte
caractere de o mare veridicitate în ticăloşia
lor abominabilă (Varga şi soţia sa). Despre
arta regizorală a lui Aureliu Manea am
stăruit şi cu prilejul premierei spectacolului
O sărbătoare princiară la studioul Naţio nalu-
lui clujean. Aş adăuga, la spusele de atunci,
doar precizarea că împărtăşesc şi eu cele

subliniate aici de antevorbitori în legătură
cu importanţa ritualului în regia lui Manea
pentru realizarea scenică a dezbaterii de
idei şi a întruchipării pregnante a perso -
najelor. În legătură cu înţelegerea moda -
lităţii folosite de Manea, ne gândim că ar fi
foarte greu de înţeles esenţa odioasă a
practicilor fasciste din fioroasele lor lagăre
de exterminare, dacă nu le-am corela, între
altele, şi cu tradiţiile ritualurilor sinistre ale
cavalerilor  teutoni în schingiuirea şi ucide -
rea victimelor. Revenind la arta regizorală a
lui Aureliu Manea, aş încheia cu opinia că
ritmul mişcării în scenă, efectele complica -
tului joc de lumini, gestica ritualică a per-
sonajelor, toate acestea cu semnificaţiile lor
simbolice și succesiunea insolită de imagini
vizuale, fac dovada unei forţe artistice re-
marcabile în spectacolele cu cele două
piese ale lui Teodor Mazilu, O sărbătoare
princiară şi Aceşti nebuni făţarnici, bineînţe-
les valorificând virtuţile lor scenice şi satirice
autentice.

Kantor Lajos: Dacă n-aş fi auzit acele
superlative ale colegiilor de faţă, ale oame-
nilor de teatru prezenţi la această discuţie,
aş fi avut şi eu cuvinte pline de recunoştinţă
faţă de autorul pieselor discutate, față de re-
gizorii și de actorii care au participat la rea -
lizarea celor trei spectacole. Dar după as cul- 
tarea unor anecdote despre punerea în
scenă a unei „capodopere” (Mobilă și durere),
după vorbele despre publicul care a deza-
probat spectacolul Teatrului Maghiar de
Stat din Cluj-Napoca cu Acești nebuni fățar-
nici și despre criticii care și-au exprimat
destul de aspru opiniile în presă - eu aș
spune să ne oprim aici. Sunt convins că nici
Mazilu, nici Manea, nici „admirabilii actori“,
nici publicul și nici criticii spectacolului res -
pectiv n-au nevoie de aceste superlative, nu
pot fi traşi la răspundere pentru că nu au
înţeles intenţiile autorului şi ale regizorului.
Sau, mai bine zis, îi putem „trage la răspun-
dere“ numai în parte. Publicul trebuie edu-
cat, criticii pot fi orientaţi în viitor spre
teatrul modern, dar mi se pare că această
discuţie şi-ar fi atins scopul atunci când cei
de faţă şi-ar fi pus întrebarea: oare unele
ele mente ale spectacolului - o abstractizare
prea accentuată - nu au fost şi ele o vină că
o punere în scenă atât de artistică, inter-
pretată atât de exigent de actori, nu a fost
apreciată de o mare parte dintre spectatori?
Aş aminti aici, apoi, şi spectacolul Teatrului
Naţional O sărbătoare princiară. La început
mi s-a părut interesant, atractiv, la sfîrşitul
lui am simţit însă că a fost prea lung, deşi a
durat numai o oră... Întorcându-mă la Aceşti
nebuni făţarnici, vă spun că pe mine mă pre-

ocupă acest spectacol de săptămâni întregi.
Aceasta tocmai pentru faptul că îl văd ca o
încercare foarte importantă de a prezenta
pe scenă o atitudine caracteristică pe care
putem să o numim în multe feluri, dar de
care suferim cu toţii. Cu o astfel de gene -
ralizare artistică Mazilu a reuşit ceva foarte
important în literatura română contempo-
rană. Regizorul Manea a lucrat cu multă
răspundere, cu mare inventivitate artistică
la realizarea spectacolului, actorii într-ade-
văr au fost admirabili. Și, totuşi, publicul a
plecat din sală în prima pauză, neînţele -
gând aproape nimic din meşajul atât de
contemporan al piesei şi - sunt convins - al
spectacolului Teatrului Maghiar din Cluj-
Napoca. Este adevărat ceea ce a spus regi-
zorul Szabo Jozsef că teatrul maghiar în
general are alte tradiţii, în trecutul şi în
prezentul lui este mai puţin atras de ten -
dinţele moderne ale teatrului mondial
decât teatrul românesc. Dar nu putem
spune că nu au fost astfel de încercări chiar
şi la noi; excelenta piesă absurdă a lui
Paskandi Geza, Portarul (A bosszuălld kapus)
a fost pusă în scenă, la Oradea, chiar de
Szabo Jozsef şi spectacolul a avut un mare
succes artistic şi de public. Din diferite mo-
tive, acest început de acum un deceniu n-a
avut o continuare firească... Ar fi prea uşor
deci să dăm vina acum numai pe public. Să
ne amintim de succesul unui alt spectacol,
mai recent, tot de la Teatrul Maghiar din
Cluj, tot în regia lui Manea: Titanic vals!
O comparaţie a celor două reprezentaţii
(Aceşti nebuni făţarnici şi Titanic vals) ar
duce, cred, la rezultate mai interesante, mai
folositoare, decât un seminar sau colocviu
la care ne lăudăm unii pe alţii....

Constantin Cubleșan: Într-un moment
de resurecţie a teatrului scurt la noi, litera -
tura dramatică de mici dimensiuni pe care o
scrie Teodor Mazilu, se impune netăgăduit
ca un exerciţiu percutant de satiră socială,
cultivată pe tradiţia înscenărilor caragia -
liene, în care umorul fin şi ironia insinuantă
devin arme de execuţie pentru un univers
aparent minor, asupra căruia se aplică, dar
care conţine, în fond, la scară redusă, ace-
leaşi mecanisme şi resorturi ale dinamicii
existenţiale ce sunt vicios simptomatice şi
pentru modulurile sociale mari ale epocii
contemporane. Eroii lui Teodor Ma zilu fac
parte în general din „high-life-ul cartierului“
- cum remarcă pe drept cuvânt Lizica,
eroina scenetei Concurenţa - ceea ce nu
înseamnă însă câtuşi de puţin că ei nu vi-
brează la aceleași probleme esenţiale la
care are dreptul şi accesul oricare alt cetă -
ţean din indiferent ce cadru sau mediu so-
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cial, să zicem mai evoluat în scară econo- 
mică, politică etc. Ei iubesc, urăsc, muncesc,
se odihnesc şi aşa mai departe, ori numai se
prefac că iubesc, urăsc, muncesc, se odih-
nesc şi aşa mai departe, fără nicio deosebire
alta decât aceea a valorii lor declarate într-o
ordine ierarhică a funcţiilor administrative
ce le pot ocupa. Dar oare acest truc al
schim bării calităţii valenţelor, atât de frec -
vent practicat în sistemul de simboluri al
fabulelor şi apologurilor, nu este el însuşi un
subtil mod de a ne autoironiza laşitatea,
teama de a spune lucrurilor pe nume, vi -
zând persoane şi situaţii, de la un anumit
rang ori cin în sus, deşi toată lumea ştie sau,
şi mai perfid, deduce traiectoria bătăii ţin-
tite cu un cod al limbajului metaforic? În-
deobşte eroii lui Teodor Mazilu acţionează
ca niște personaje ficționale, excesiv mane-
chinizate, pentru care numai aparențele
contează, aspectul formal al raporturilor și
relațiilor dintre ele, demagogia, impostura,
făţărnicia fiind ridicate la rang de criteriu
vital de manifestare existențială. Dramatur-
gul ridiculizează necruţător reţetele de con-
duită morală impuse dogmatic şi înţelese
rigid care deformează sensul unei nevoi so-
ciale de puritate autentică. Comediile sale
scurte sunt construite în general pe două
motive tematice ce  se complementează și
contopesc în cele din urmă pe o unică di-
recţie, aceea a satirei sociale îndreptată îm-
potriva falsului. Mistificările din viața indi- 
vizilor, atât din cea particulară, cât și din cea
socială, se fixează în tipologii marcante de
impostori, de farseuri, de demagogi de-
scinşi toţi din aceeaşi stirpe a paraziţilor ce
viciază moralitatea şi moralul existenţei
noastre contemporane. Replicile amintesc
evident limbajul eroilor lui Caragiale. Dar
aceasta nu mi se pare o carenţă a literaturii
lui Teodor Mazilu ci, dimpotrivă, o calitate.
Fiindcă tipologiile descrise de Caragiale
n-au dispărut. Descendenţe ale lor mișună
în actualitatea noastră, desigur, metamor-
fozate, nu însă ca fond și  structură, ci la ni -
velul caracterelor și situaţiile conform căro- 
ra acţionează. Altfel ele aparțin ace leiaşi
„elite” a unei mahalale, deși identificată
acum  pe alte coordonate sociale şi eco-

nomice, care reflectă ca focarul unei lentile
puternice toate viciile şi racilele marelui or-
ganism social ce le-a generat. Procedeul
este în esenţă caragealian şi asigură viabili-
tate literaturii satirice de bună calitate, în
linia unei tradiţii deplin confirmate de-a
lungul timpului. În consecință, satira lui
Mazilu descinde firesc din cea a ilustrului
înaintaş, vine în prelungirea ei, el fiind un
caragialian nedismulat, care radiografiază
relaţiile sociale ale prezentului, aducând
valenţe noi pe nucleele tipologice exis-
tente. De fapt, acolo unde alţii n-au izbutit
decât  pastişe, autorul Somnoroasei aventuri
își afirmă impetuos originalitatea și desci -
frează și creionează tipologii specifice, cul-
tiând ironia corozivă şi ridicolul unui limbaj
găunos. În mare parte „schiţele” lui dra-
maturgice scurte, de regulă la bază cu o in-
trigă banală, mai mult un pretext, retopite
în Mobilă şi durere devin un text de pene-
trantă satiră socială,

mircea Ghițulescu: Ne-am obişnuit să
credem că scriitorul satiric nu poate fi decît
un extravertit, un maliţios, un „dur”, uitând
declaraţia stupefiantă a lui Caragiale „sunt
un sentimental”. În ce îl priveşte pe Teodor
Mazilu, ni se pare important să repetăm,
chiar riscând un paradox, că nu este în
primul rând un dramaturg, ci autorul unui
univers satiric insolit, pe care îl putem ur-
mări, desigur, în descendenţă caragealiană,
diferenţa specifică fiind nu numai de dome-
niul epocilor fixate, ci şi de un grad mai
mare de subiectivitate, de implicare a con-
temporanului nostru îndărătul personajelor
sale incredibile. Universul satiric al lui Mazilu
este o lume pe dos, în care se produce o răs-
turnare completă a valorilor umane, etice şi
filosofice, o lume în care personajele au o
perspectivă deformatoare asupra realităţii,
într-o ordine în care răul e bun, utilul e fru-
mos, ilogicul  e logic, o lume absurdă la
prima impresie, deloc absurdă la o analiză
atentă pentru că păstrează intacte legă-
turile cu satira. Teatrul absurd nu e un teatru
satiric. În schimb teatrul lui Mazilu este
satiric, aproape didactic în direcţia lui mor-
alizatoare. Aş putea spune, dimpotrivă, că

ne învaţă că nu există absurd şi absurdităţi,
ci doar stupoarea noastră în faţa unor
fenomene interioare sau exterioare pentru
care nu suntem pregătiți și care ni se par
astfel incredibile. Teodor Mazilu scriind im-
portantele sale piese care alcătuiesc uni-
versul acesta satiric atât de original, nu mai
este luat pe nepregătite de fenomenele de
care se loveşte sensibilitatea şi candoarea
sa. Impresia este că el își scrie piesele îm-
potriva absurdului, ca să se apere de  ab-
surd. Acel mecanism al oglinzilor strâmbe
pe care l-a inventat reprezintă cheia dra-
maturgiei sale satirice. O dramaturgie de-
schizătoare de  orizonturi neobişnuite în
cercetarea naturii umane, derivată  cu cer-
titudine dintr-un instinct de apărare şi con-
servare a atributelor solare ale omului, în a
cărei logică exacerbarea caricaturală a de-
fectelor, a viciilor, a imperfecţiunilor devine
o terapeutică literară. Mazilu este un suflet
vulnerabil, un sentimental şi un exigent
ultragiat în raporturile sale cu sine şi cu
lumea. Contradicţia insuportabilă între can-
doarea sa şi diversitatea amorfă şi trauma-
tizantă a realităţii (percepută la modul
satiric ca realitate etică) se soluţionează prin
caricatură şi ironie, dar şi un mare procent
subiectiv de autoironie  ascuns în fiecare
personaj în parte. În Acești nebuni fățarnici
Mazilu reușește, mai mult decât în alte
piese, să transforme aspirația bufonă spre
zările sublime ale paradisului într-o meta -
foră cuprinzătoare și anume a paradisului
satiric. Proiectarea în paradis a grupului
„ipocriților”, decepția burlescă pe care le-o
produce raiul, confirmă incompetența lor
poetică, violul sufletesc și moartea. Piesa se
încheie cu moartea acestor personaje-
manechin, ca o autentică farsă atroce. Farsa
unei lumi-ipoteză în care satira însăși capătă
o aură de irealitate, o greutate metafizică.
Obsedat de maladiile spiritului și ale conști-
inței, Mazilu agravează până dincolo de car-
icatură imperfecțiunile umane nu numai
prin dilatare, ci și prin restructurare și orga-
nizare satirică a lumii, de unde și impresia
de suprarealitate.
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Onouă montare cu titanic Vals
de Tudor Mușatescu a avut pre -
miera duminică 10 aprilie, 2022

în sala - arhiplină - Ion Caramitru, a TNB.
După ce piesa s-a jucat multe stagiuni la
Odeon și la Nottara, în montări mai mo -
derniste, Dan Tudor a mers pe un stil mai
clasic reușind, împreună cu trupa excelentă
a Naționalului, o comedie de calitate, care
pune foarte bine în valoare textul și la care
se râde și se zâmbește de la prima replică
până la ultima.

După atâtea adaptări stridente și for -
țate ale clasicilor, după atâtea spectacole
fără pauză care deseori testează răbdarea
spectatorilor, după atâtea mega-specta -
cole la limita kitschului și mini spectacole
fără nici o „spinare” dramatică, re-întâlnirea
cu un spectacol tradițional de teatru foarte
bine făcut și cu multe personaje (16), mare,
a devenit un lucru de-a dreptul revolu -
ționar. Iar când textul este și românesc, dar
altceva decât Caragiale sau Alecsandri,
„revoluția” și mai importantă.

Piesa are loc în salonul casei lui Spi -
rache Necșulescu (Dan Puric) un funcțio- 
nar sărac cu familie mare, cumsecade dar
„moale”, de la o prefectură din provincie.
Familia sa, capricioasă și malițioasă, e com -
pusă din membrii cu nume inspirate de
răz boiul daco-roman: soția ambițioasă
Dacia (amalia Ciolan), fiica favorită Sarmi -
zegetuza (alexandra Sălceanu), fii răsfățați
Decebal (ionuț toader) și Traian (Lari Gior -
gescu). Soacra Chriachița (adela mărcu- 
lescu) și mama vitregă Dacia o tratează pe
Gena (irina Cojar), fiica bună, modestă și
șchioapă din prima căsătorie, ca pe o Ce -
nușăreasă, în timp ce visează cu ochii
deschiși la ploaia de bani care va urma
după moarte bogatului frate al lui Spirache. 

Primul act este o satiră a lipsei de bani,
cu toate consecințele ei atât hilare, cât și
dureroase, iar cel de-al doilea act, după
marea moștenire, aduce o satiră a par -
venitismului. Iubiții fugari sau indiferenți
din primul act - funcționarul la poștă Dinu
(axel moustache) și locotenentul de
cavalerie Gigi (mihai munteniță) -  devin
vânători de zestre, scorpiile din familie
devin vânătoare de poziție politică, mama
care își abandonează copilul în actul 1 pen -
tru că îi strica poziția socială, îl re-adoptă cu

zel în partea a doua când se află că un al
doilea testament, secret, ar fi pus toată
averea pe numele lui. Doar Pater Familias,
Spirache, și fiica cea oropsită, Gena, rămân
curați și buni în acest vârtej al oportu -
nismului. Personajele plesnesc de viață,
dialogul mișună de „mușatisme,” comicul e
inventiv, jovial și franc. „Când ești bogată
nu-ți mai numără nimenea picioarele. Poți
să ai unul, pot să ai patru, se găsește întot -
deauna un om de condiție care să te ia de
nevastă”.  Remarci pline de culoare ce ră -
mân și astăzi universal valabile, atât în
familie, cât și în societate: „Politica este o
curtezană bătrână și vițioasă care are me -
reu nevoie de oameni virgini. […] E vorba
de oameni virgini politicește… de energii
neepuizate în căsătorii și concubinaje de

partide… ca să-i conving a trebuit să le țin
un întreg curs de ginecologie politică… dar
obiecțiunea cea mai grea de înfruntat a fost
alta. S-a susținut că bărbatul dv pe lângă
calități indiscutabile are un defect capital –
e moale, moale, moale. […] Dar ce adică
elasticul nu e moale? Totul este să știi să-l
întinzi și să-l transformi în praștie ca
s-asvărle praștia în capul lui Goliath (sic!).”
Și în finalul fericit, moalele Spirache, asta și
face, doboară și Goliathul familiei, și cel
politic.

tudor mușatescu (1903-1970) a scris
Titanic Vals în 1932, la doar 29 de ani, și iată
că la 90 de ani de atunci, textul rămâne
perfect valabil, la fel de comic și de ofertant
scenic. La urma urmei, „acțiunea se petrece
în zilele noastre, în orice oraș care are

Balada oportunismului jovial
AlexAndrA AreS
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soacre, neveste și prefecturi”. Este o come -
die de moravuri și o pledoarie pentru
fa milie, care, ne spune autorul, prin vocea
protagonistului Spirache, trebuie să lupte
împotriva ambițiilor care pot să o distrugă.
„Ce poate fi mai frumos și mai bun în viață
decât o familie unită? Cu soacră, cu copii,
cu gineri și cu nepoți? Trăind într-un colț de
lume numai cu bucuriile ei mici, așa cum
sunt ele, fără să râvnească la lucruri care
pot să o zbuciume și să o fărâmițeze?” 

Desigur această viziune idilică asupra
familiei, ca și dorința de a moșteni o avere
colosală de la unchiului cel bogat,  sunt mai
degrabă aspirații universale, nu realități, cu
care pot să relaționeze toți spectatorii.
Chiar și Mușatescu care s-a născut și a
crescut în Câmpulung-Muscel, „în provincia
cu oamenii ei buni și răi, modești sau
ridicoli, cu întâmplările ei vesele și triste, cu
dramele și comediile ei, publice sau fa -
miliale ” și-a urmat ambiția și a plecat de
acolo la Paris, unde a câștigat un concurs
dramatic european la doar 20 de ani și a
debutat ca dramaturg,  și apoi la București
unde a devenit cel mai prolific dramaturg
român de până acum, cu 113 piese, multe
dintre ele jucate cu succes.

Dan tudor a creat un spectacol plin de
savoare interbelică grație decorului (Ște -
fan Caragiu) și costumelor (Liliana Ce- 
nean), cu momente regizorale cu umor și
adevă ruri universal valabile care se aud
foarte bine, fiind spuse cu un timing comic
im pecabil de către actorii minunat de
versatili ai TNB: amanda Ciolan (Dacia)
care e mama martiră din Noaptea lui Helver,
este acum prototipul nevestei ambițioase
care își terorizează soțul și motorul satiric
al piesei, alături de  Chriachița puternică a
adelei mărculescu. armand Calotă este
superb în Nercea, activistul politic care
aranjează listele de deputați cu mare talent
oratoric mai mare decât al candidaților.
ioana Cojar face din Gena personajul cel
mai încântător și mai uman din întreg
ansamblul. În fine, iar Dan Puric (Spirache)
are o prezență molcomă, cu momente de
mare expresivitate care trezesc râsul-plân -
sul și simpatia publicului, culminând cu o
scenă puternică în final. Poate că Puric nu
are forța dramatică a legendarului George
Calboreanu de la premiera din 1932, dar
are cu siguranță ceva unic prin calitatea lui
de actor-mim. Alte personaje hilare care au
ieșit din tipar și au plăcut în mod special –
deși toți actorii au fost foarte buni –  au fost
Doica franțuzită care cântă șansonete
(afrodita androne), fotograful excentric
de la final (Daniel Badale), și nu în ultimul
rând regizorul care a interpretat rolurile

Vecinului și Flașnetarului ce intră la Spirache
să cânte melodia hipnotică din Titanic Vals.
Aici, Dan tudor ar fi putut să continue
cavalcadă comicului de situație trecând
prin dreptul fiecărui membru al familiei,
așteptând bani, așa cum fac toți flașnetarii
în lumea reală, și provocând o reacție
hazlie. A preferat însă să rupă ritmul comic
cu un interludiu de meditație poetică. 

Pentru orice regizor român un specta -
col pe scena mare a TNB este un examen

greu, pe care nu puține nume mai celebre
l-au cam picat. Dan tudor a reușit un
spectacol popular meritoriu, în sensul cel
mai bun al cuvântului, și o comedie spu -
moasă care garantează o seară delectabilă.  

titanic Vals este un pariu câștigat și de
noul director interimar al TNB, dl. mircea
Rusu, care a anunțat la ultima conferință
de presă dorința de a extinde idea de
repertoriu național pe prima scenă a țării,
în toate formele lui de expresie. ���
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După doi ani pandemici cu restricţii artistice drastice,
iubitorii muzicii disco a anilor ’70-’80 s-au bucurat de
mult aş teptatul concert de la Sala Palatului (re pro -

gramat de 4 ori!) al lui Precious Wilson de la Eruption şi al lui Liz
mitchell de la Boney m. Un concert aniversar pentru 45 de ani de
activitate a trupei Boney M., formaţie care a obţinut succes după
succes în topurile anilor 1975-1988, cu 38 de hituri în top zece,
remarcându-se prin versuri atractive şi voci plăcute, în epoca
costumelor cu pantaloni evazaţi şi a coafurilor îndrăzneţe, pline
de strălucire. Fondată în 1974 de Frank Farian, formaţia a cucerit
rapid ringurile de dans ale lumii, consacrându-se în 1975 în
formula Bobby Farrell, Maizie Williams, Marcia Barrett şi Liz
Mitchell. Boney M. a vândut peste 150 de milioane de albume în
întreaga lume, obţinând 50 de discuri de platină, 42 de aur şi 50 de
argint.

Precious Wilson (n. 1957, Jamaica), solista trupei Eruption,
aflată într-o formă artistică extraordinară, a realizat o incursiune
muzicală prin genuri diferite: pop, soul, disco, reaggae, balade,
muzică religioasă. A deschis seara alături de cele două tinere din
backing vocals cu un cântec religios, Amazing Grace, interpretat a
cappélla. Au urmat, rând pe rând, cele mai cunoscute piese dintr-o
carieră începută ca backing artist în anul 1975 în formaţia britanică
Eruption, unde a devenit solistă, până în 1979, când a urmat o
carieră solo: If I Loved You Less, Hold On I’m Coming, Raising My
Family, I Can’t Stand the Rain. Încă de la început publicul a avut
reacţii rapide, aplaudând şi cântând refrenele binecunoscute,
frenezia dezlănţuindu-se în sală după 30 de minute când Precious
a încheiat prima parte a concertului cu hitul One Way Ticket.
Debordând de eleganţă scenică, stil, calităţi vocale deosebite,
artista a transmis publicului un mesaj: să ne bucurăm că existăm
şi să fim recunoscători pentru această bucurie.

După o pauză de 15 minute, a urcat pe scenă Liz Mitchell (n.
1952, Jamaica britanică), alături de nepoatele sale în backing
vocals şi de dansatorul şi interpretul Tony (care se aseamănă din
punct de vedere vocal cu Bobby Farrell), cu care colaborează de

25 de ani. Cu credinţă în Dumnezeu, zilnic rugându-se pentru
familie şi cei dragi, Liz s-a confesat publicului că a trecut de 3 ori
prin Covid. În seara concertului din data de 7 mai 2022, Liz Mitchell
a realizat un show captivant, chiar dacă am simţit că trecerea anilor
i-a influenţat vocea, remasterizarea hiturilor Boney M. constând
într-un avantaj pentru aceasta, aducând un suflu nou cântecelor,
dar păstrând şi unele inserţii ale vocilor originale ale formaţiei.
Desigur că s-a mizat pe nostalgie, pe dragostea publicului faţă de
nişte artişti pe care îi simpatizează şi ale căror refrene le-au
fredonat în discoteci, la baluri, petreceri, aniversări. Sala aproape
plină cu mii de melomani de toate vârstele şi foarte mulţi nostalgici
ai anilor ’70-’80 a apreciat, fotografiat, filmat şi dansat acest prim
concert din turneul aniversar postpandemic, pentru care
s-au procurat bilete din 2020, bucurându-se de hiturile Daddy
Cool, Sunny, Ma Baker, Bahama Mama, Rasputin, Brown Girl in the
Ring. Un moment emoţionant a fost cel în care Liz Mitchell a
invitat-o pe scenă pe Precious Wilson şi pe cele două artiste ale
sale să ciocnească un pahar de şampanie aniversar, urmând un hit
cântat la unison, Rivers of Babylon. Concertul s-a încheiat după
două ore de muzică live cu Gotta Go Home. 

După aplauzele furtunoase de la final, publicul a aşteptat un
bis, dar artiştii n-au mai revenit pe scenă... Însă aceştia au anunţat
că se vor întoarce în România anul viitor, turneul aniversar
continuând în perioada 2022-2023 în statele europene Finlanda,
Danemarca, Marea Britanie, Ungaria, Spania şi Germania, dar şi în
Australia.

Deşi la un moment dat a apărut o problemă tehnică cu un
microfon, situaţia s-a rezolvat rapid. Sala a beneficiat de o acustică
bună, pe scenă fiind montate şi două ecrane uriaşe pentru ca
spectatorii să surprindă fiecare gest al interpreţilor. O seară
dinamică, antrenantă, cu muzică bună, proiecţii video cu tematică
retro specifică importantei ere disco a decadelor 7-8 şi cu un public
nostalgic care a cântat, ovaţionat, dansat şi aplaudat frene -
tic refrenele unor artişti celebri.

NOSTALGIE DISCO LA SALA PALATULUI

Boney M., concert aniversar 45 de ani
VlAd lunGu
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Amintiri gre§ite
dumitru unGureAnu

Acum câțiva ani, solicitat de Marius Chivu, am pu -
blicat într-un număr tematic din revista Dilema un
articol al cărui buh s-a dus până în America, fiind

receptat acolo festiv de Liviu Cangeopol! Povesteam cum s-a
întâmplat că am devenit iubitor de rock. Rezum ideea, pentru a
nu supune pe cititorul rândurilor de față la căutări poate inutile. 

În a doua jumătate a deceniului al VII-lea, când se părea că
porțile lagărului socialist vor fi înlăturate definitiv, în satul meu
natal, Cacova, situat la vreo 72 km spre vest de capitala țării,
reveneau în vacanțe tinerii plecați la școli prin București, Pitești,
Ploiești, Câmpina, Brașov etc. Nemaifiind obligați să muncească
pământul strămoșesc, luat, nu dat la Gospodăria Agricolă Colec -
tivă, erau dirijați să-și găsească de lucru unde puteau. Oferta era
mare, România se industrializa masiv, țintind să întreacă țările
capitaliste. Întorși temporar pe-acasă, veri, prieteni sau consăteni
de-ai mei duduiau de noutăți: muzica rock și evazații împărțeau
locul întâi; filmele western pe doi; fotbalul pe trei ș.a.m.d. Însă nu
toți plecaseră din sat. Unii erau copiii celor care porniseră cu o
generație mai înainte, imediat după război, când sărăcia îi
obligase a-și căuta rost pe la periferia marilor orașe. Între aceștia,
Costel al Mariei lui Delcu era „o figură”. Născut bucureștean,
hălăduia vara pe la bunici. Cunoștea toate șmecheriile unui copil
de mahala, dar și toate cântecele în vogă în acei ani, 1968-1971,
străine și românești, populare și ușoare, rock, blues sau jazz.
Categoric, băiatul poseda o memorie muzicală de excepție și
talentul să reproducă întocmai, notă cu notă, oricare melodie ce
ne încânta urechile. Auzeam uneori piesele la radio: sunau la fel.
(Da, existau receptoare în sat, cât să aflăm pe ce lume trăim, chiar
dacă nu înțelegeam mare brânză, fiind copii!)

Dar Costel avea și inteligența să parodieze hiturile la modă,
adăugându-le versuri adaptate ad-hoc la realitatea noastră
rurală. „Ob-la-di, ob-la-da/ Hai cu saaaa-pa!/ Sapă frumoasă ești
tu!” Ce elan prindeam pe tarla cântând aceste cuvinte pe bine -
cunoscuta melodie Beatles! Cum aș putea să uit amplitudinea
vocilor naive și disperarea cuprinsă în ele? Toți copiii satului
săpam la porumb pe „moșia” I.A.S., de unde speram să câștigăm
ceva bani, și fiecare dintre noi căuta o modalitate să-și ușureze
ori să-i treacă mai repede încremenitul timp al unei copilării
chinuite. Altădată, reproducând ritmurile sincopate din superbul
șlagăr al trupei Mondial – De va veni la tine vântul (compoziție
Romeo Vanica, versuri Octavian Goga), Costel răsucea cuvintele
astfel: „De va veni la tine-o capră/ să-i dai o varză, da’ nu acră”!
Greu să-mi imaginez reacția puștanilor de azi față de distracțiile
de odinioară, în caz că ar asista la vreuna!

Grupul Mondial era printre cele mai cunoscute, iubite și
difuzate atunci, în jurul anului 1970. Istoriile genului rock,
părtinitor alcătuite de unul sau altul dintre cronicarii meseriași,
consemnează că, în fapt, trupa a fost un fel de „școala vedetelor”,
componența fluctuantă incluzând de-a lungul timpului mai toate
numele de vârf din țară. Singura prezență constantă a fost
basistul Filip Merca, aproape uitat acum de diverși pișcotari
plimbați pe la televiziuni de nișă. L-am „întâlnit” pe Facebook, dar
n-am avansat în amiciție. Nu pot să inoportunez un artist

autentic, însă discret! Și am fost„coleg de serviciu” vreo două luni
cu chitaristul Dragoș Vasiliu, în 1976, când el era inginer-șef
energetic la o întreprindere bucureșteană, unde începusem să
lucrez după absolvire. Puteam rămâne acolo. N-am vrut. Regret.

Mi-a lipsit flerul să achiziționez discul vinil din 1971 al trupei.
M-a mulțumit caseta STC 00863, (re?)editată în 1990 la Electre -
cord, unica firmă de publicat muzică sub regimul comunist,
actualmente stoarsă de niște profitori. În 30 de ani, cred că am
ascultat-o pe toate deck-urile și casetofoanele mele, dar nu mai
mult de 10 ori. La reeditare, trupa însemna istorie. Componenții
s-au reunit în câteva rânduri, cu speranța unui come-back, în stil
occidental. N-a mers. Nici muzicienii nu erau la fel de entuziaști
ca-n tinerețe, nici publicul nu mai priza rockul maiestuos, elegant,
teatral. Venise timpul metalelor grele și foarte grele, în ton cu
vremurile intuite de noile generații.

Printr-o întâmplare norocoasă, am reascultat deunăzi caseta,
pe un sistem audio decent, fabricat prin 1984-1985. (Denumirea
vehiculată e... vintage!) Și în piesa mai sus citată am auzit pentru
prima dată clar versul: „sărutul otrăvit al brumii”. De când o
învățasem de la Costel al lui Delcu, eu țineam minte și eram sigur
că acolo solistul vocal Gabriel Drăgan, zis „Guriță”, spune: „sărutul
otrăvit al lumii”. Uimirea nu mi-a fost mai mare decât ciuda.
Pentru că am citit de două ori, integral, poeziile lui Goga, în
antologia Minerva, 1981. Cum de n-am remarcat versul corect în
Cântec IV, din volumul Ne cheamă pământul ? 

Uite ce înseamnă să înveți ceva greșit!
���
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rAmonA müller

Altarul cerului 

Am convingerea că una dintre țările
cele mai frumoase din Europa este
Muntenegru, cu toate că obiec-

tivele sale turistice nu sunt atât de promo-
vate ca și în cazul Elveției sau al Austriei. Și
dacă esențele tari se țin în fiole mici, la fel și
această țărișoară tânără ne oferă cantitate și
calitate pulsând în emoții, trăiri și sentimente
de neuitat. O țară mică, dar cu o ofertă turis-
tică mare. Astfel am urcat  cele 1350 de
trepte anevoioase ale Cetății Kotor, am intrat
în cel mai sudic fiord al Europei - golful Kotor
- și am admirat Canionul Tara, cel mai adânc
canion de pe vechiul continent (al doilea din
lume, denumit și Colorado al Europei, 1300
metri adâncime). Dar chiar și aceste superla-
tive pălesc în fața traseului montan care urcă
spre Bobotov Kuk (2523 metri), cel mai înalt
vârf al masivului Durmitor. Aici splendoarea
naturii cade la pace cu ferocitatea și măreția
muntelui. 

Pornim de la pensiunea unde suntem
cazați, în orășelul Žabljak, cu numai 2000 de
locuitori. Mașina urcă pe șoseaua spectacu-
loasă ce traversează munții - Transfăgără -
șanul nostru mi nia tural -  până la trecătoarea
Sedlo situată la 1907 metri altitudine. Punc-
tul de pornire îl reprezintă Urdeni Do din
Pasul Sedlo, traseul continuând pe direcția
Sareni Pasovi (2248 m) - Stit (2236 m) - Varful
Bobotov Kuk (2523 m) pe o diferență de
nivel de 900 metri. Suind și coborând fără în-
trerupere ajungem în dreptul unui zid de
stâncă întins pe 3 kilometri.  Este vorba de-
spre Soa Nebeska (Altarul Cerului) cu vârfuri
de peste 2400 de metri care țâșnesc spre înaltul
văzduhului, adevărate torțe ale Mamei Geea.
Covorul de iarbă se tranformă în covor de pia-
tră. Creasta este calcaroasă – îngustă și as-
cuțită, cu destule pasaje expuse.Trebuie să
trecem peste câteva traverse înclinate în unghi
de aproape 45 de grade. Brusc am un atac de
panică. Nu îmi pot controla teama. Inima o ia
razna. Îi spun lui Dimi să continue el, pentru că
eu îl aștept cuminte acolo unde mă lasă. Îmi
răspunde că se reîntoarce și el. Un sentiment
de vină mă copleșește. Atâta timp pierdut,
atâția bani, ca să renunți?! Încerc să mă tem-
perez. Spaima îmi chircește trupul. Sub noi un
hău de câteva sute de metri îmi înghite privirea

și teama. Inspir și expir, încercând să îmi domin
reflexele de adrenalină și frică. Ascult doar de
vocea lui Dimi, care mă îndrumă și mă
calmează și mă prind cu mâinile, cu palmele și
unghiile parcă încarnate acum în stâncă, de
tot ce înseamnă apropierea mea, stânca de
calcar. Fac un pas lateral, îi ascult vocea care
mă încurajează. Inspir, un pas lateral. Strân-
soarea degetelor cuprinde fire de pământ și pi-
atră. Expir, alt pas lateral. Intru pe o altă
traversă. Nu mă uit decât la 10 centimetri în
fața mea. Zid de piatră. Stâncă și binecuvân-
tări pentru fiecare pas. După aproximativ 30
de metri de traverse stâncoase reluăm poteca.
Ca și în viață, de cele mai multe ori, atunci
când ne este greu, găsim în noi o motivație
și puterea să mergem mai departe. Și de
data aceasta am reușitt, răsuflu ușurată. Fac o
pauză pentru a-mi explica ce s-a întâmplat. Nu
am timp. Mă bucur și privesc uluită în jurul
meu. Peisajul se schimbă cu fiecare metru par-
curs liniar, vertical și/sau orizontal. Nu îmi dau
seama de timp, nici de spațiu. Oriunde privesc
îmi revin în minte informații geologice, ge-
ografice și stiințifice. Toată cursurile de ge-
ografie ale facultății de profil pălesc în fața
acestor munți. Mă învârt ca într-o arenă.
Aidoma unei spinări de dinozaur Făgărașul
urcă, Masivul Dobrogei coboară, urcă iar Pia-
tra Craiului, se încumetă și Retezatul să iasă la
iveală…nu am timp să mă antrenez cu gla -
diatorii montani muntenegreni care par să
răsară de oriunde. Un refren ascensional pe un
portativ de stâncării îmi încântă simțurile. 

După o oră și jumătate suntem în inima
Durmitorului, în apropierea lacului glaciar
Zeleni Vir Lake. Nu mă satur de panorama
imensă pentru că priveliștea care mi se de-
schide în fața ochilor îmi depășește imagi-
nația și mintea mea se blochează. Un fie- 
răstrău celest  sau un pieptăne intern a mo -
dulat culoarea și fierea pietrei în aceste
locuri?! O harfă verticală își caută ecoul în
această lume prea mult scufundată. De de-
parte căldarea glaciară Skrka este cea mai
romantică și atrăgătoare zonă a Durmitoru-
lui. În mijlocul ei tronează cele două lacuri
(Veliko Škrčko Jezero și malo Škrčko Je -
zero). Pe măsură ce urcăm avem o pano -
ramă deosebită asupra întregului munte și a

vârfului Stit (2248 metri). Zona  este numită
Zeleni Pasovo  și reprezintă o succesiune de
fâșii perfecte de stâncă albă paralele cu alte
straturi de iarba verde și gresie creând un
peisaj uluitor. Un evantai marmorat  cu o an-
vergură de 2,5 kilomtri lungime scutură
lacrimi de stâncă ce se adună în grohotișuri
impresionante. Continuăm traseul ondulat
prin pajiști alpine cu priveliști uluitoare.
Lăsăm în urmă straturile ondulate ale tortu-
lui de piatră cu vârfurile abrupte și văile
adânci.      

Creste de calcar pornesc spre toate di-
recţiile, aspectul general al muntelui fiind
asemănător cu cel al Retezatului, dar ceva
mai haotic. Facem față cablurilor și pantei de
aproape 90 de grade. Am din nou un puseu
de panică. Vreau să renunț. Efortul își spune
cuvântul. În cele din urmă cu ultimele puteri
mă forțez să urc cei 30 de metri rămași. Sun-
tem pe vârf. Vântul mușcă din noi. Suprafața
este destul de mică, aici sus. Nu încap 20 de
oameni. Dar ce priveliște! Vederea de la
Bobotov Kuk este fantastică! Vârful domină
împrejurimile, așa că priveliștea se întinde
liber în toate direcțiile, cel puțin o sută de
kilometri. Din toate părțile, cât vezi cu ochii,
munții se ridică imbatabil, dar niciunul nu
este mai înalt decât punctual în care ne
aflăm. Majoritatea munților muntenegreni
sunt vizibili din Bobotov Kuk. 

Durmitor este un munte de vise. Una
dintre teoriile numelui Durmitor spune că
este derivat din limba popoarelor romane
sau romanizate rămase în Peninsula Bal-
canică (a vlahilor), care înseamnă loc de dor-
mit (dormitor). Cu toate acestea, cealaltă
teorie (și cea mai probabilă) este că numele
a fost dat de celți și sensul ar fi orice, de la
apă de munte până la munte ridicat. Se crede
că numele Durmitor derivă din cuvintele
celtice dru mi tore care înseamnă munte plin
de apă.

Harta infinitului este inclusă în această
enciclopedie finită, accesibilă imediat ochi-
ului. Muntele acesta dezintegrează și reinte-
grează procesele tectonice și introspective.
Frumusețea adunată într-un loc relativ mic,
aici în Durmitor, este pur și simplu magnifică.

���

Acesta este așadar Muntele, despre care auzisem atâtea și al cărui zvon l-am acceptat
ca o țintă de dor chiar și în visuri… Muntele era înaltul si adâncul, și adaosul de oboseală
proaspătă ce-o simțeam în sânge. (Lucian Blaga)



Gelu neGreA

Paradoxul echipelor mari

După lupte seculare care au
durat aproape trei ani, iată
visul steliștilor împlinit: Fotbal

Club Dinamo București a reușit, în fine, să
retrogradeze. Întru totul meritat, chiar
dacă nițeluș chinuitor precum și destul de
norocos pe ici pe colo, prin punctele (sau,
mai exact spus, momentele) esențiale ale
involuției sale mai degrabă penibile decât
dătătoare de speranță întru supraviețuire
pentru din ce în ce mai deznădăjduiții și
mai puțin încrezătorii săi suporteri în cine
știe ce salvare miraculoasă.

Ceea ce s-a petrecut în ultima vreme
cu această echipă cu nume glorios și pre -
nume vai de capul lui a ieșit total din
ecuația înțelegerii cât de cât raționale a
celor care, vreodată, au, ca să zicem așa,
empatizat cu câinii – roșii sau de oricare
altă culoare politică ori sportivă. Așa zisa
Groapă din Ștefan cel oricum, numai Mare
nu, a devenit treptat exact ce-i spune
numele ori, mai bine spus, subnumele, că
de un supranume nu se poate vorbi, res -
pectiv: o surpătură, o văgăună, o cavernă,
o grotă, o ruină, un crater urban, un hău,
un abis ori cum liric a definit-o Poetul
Național în stihurile sale inspirate, vorbind,
firește, despre altceva: „Fu prăpastie?
Genune? Fu noian întins de apă?/ Nu fu
lume pricepută și nici minte s-o priceapă...”

Păi, cine dracului să fi fost capabil a fi
în stare să pătrundă cu hipotalamusul pro -
priu logica celor ce se întâmplau la clubul
Dinamo în fiecare an, ba chiar de cîteva ori
în cele 365 de zile ale calendarului nostru
ortodox prin cabinele jucătorilor, saloanele
antrenorilor și președinților, vicepreșe  -
dinților și contabililor șefi care se schimbau
cu toții în ritmuri și după criterii imposibil
de înțeles? Parcă cineva și-ar fi propus cu
tot dinadinsul să prăbușească această gru -
pare sportivă în neant și ar fi găsit și
mijloacele necesare și suficiente pentru
aceasta.

Problema pe care mi-o pun eu în
aceste momente solemne pentru poporul
dinamovist de pretutindeni este următoa -
rea: va fi această primă și, mulți speră,
unica retrogradare a lui Dinamo dintr-o
istorie de peste 70 de ani un moment, un
fapt, un eveniment dezastruos, așa cum îl
înfățișeasă  majoritatea bocitorilor amatori

și bocitoarelor profesioniste care se simt
datori/datoare să-și dea cu opinia de
pereții sediului clubului și de tribunele
stadionului încă în viață sau dimpotrivă? Și
ce ar însemna în actualele circumstanțe
vorba asta nebuloasă, dimpotrivă? Iată ce. 

Părăsirea pentru totdeauna a politicii
rușinoase din ultimii ani, constând în mi -
logeli pe la curțile altora, valorificări je- 
nante de șanse căzute din cer sau din
birourile F.R.F., așteptări de întâmplări
favorabile de genul sporirii providențiale a
numărului de echipe în prima divizie și
altele ejusdem farinae. Eliminarea, așijde -
rea pentru totdeauna, din structurile, or- 
ganele de conducere și de execuție ale
clubului a acelor personaje despre care se
spune că mai mult se foloseau decât
foloseau la ceva echipei și înlocuirea lor cu
adevărați iubitori ai culorilor alb-roșii.
Poate că acum, la această temporară ale -
gere a prafului și pulberii, se vor alege și
dinamoviștii autentici dintre aceia care
doar au mimat din interes pecuniar, sen -
timente de fani adevărați.

Sugerez celor pentru care fotbalul
înseamnă cu adevărat „doar Dinamo Bucu -
rești” să împrumute ceva din exemplul
demn de urmat al Rapidului. Va fi greu,
probabil, drumul nu va fi marcat cu flo -
ricele și parfumuri, însă la capătul lui se va
contura un Dinamo curat, demn de dra -
goste și prețuire, cu care fanii săi se vor
mândri pe bună dreptate. 

Din această perspectivă, retrogradarea
acest an va putea fi privită peste un timp
nu ca o încheiere de etapă, ci ca un nou
început de drum. Succes!

Dați-mi voie, în continuare, să fiu con -
vins că într-un articol consacrat emina- 
mente sportului-rege nu există trecere mai
armonioasă de la o retrogradare bineme -
ritată la o la fel de meritată cucerire a celui
mai strălucitor trofeu din fotbalul euro -
pean (iar unii zic chiar mondial): Cham- 
pions League. Mă refer, bineînțeles, la cea
de a paisprezecea victorie finală repurtată
de echipa Real Madrid în frunte cu cel mai
îndreptățit candidat la titlul de fotbalistul
numărul 1 al continentului, Karim Benze -
ma. Jucătorul francez n-a fost într-una
dintre zilele sale de grație în meciul cu
Liverpool – lucru care însă nu l-a împie -

dicat să înscrie un gol, după părerea mea,
perfect valabil, în pofida opiniei băieților
de la WAR care au judecat la fel de otova
ca unii dintre arbitrii români în meciurile
din campionatul național. Să le fie de bine
și unora și altora în bramburita lor calitate
de adepți ai liricii minulesciene, varianta
perifrastică. Aceea binecunoscută de toți
corigenții, cu „ai s-o zbârcești căci și gre -
șeala e scrisă-n legile-omenești”... 

Dar despre altceva intenționam eu să
scriu apropo de finala Champions League,
Real Madrid – Liverpool și anume despre
faptul că în acest meci formația spaniolă
s-a dovedit a fi ceea ce în limbaj sportiv sau
nesportiv se cheamă o echipă mare. Stați
liniștiți, n-am orbit și nu m-a lovit nici pe
departe damblaua latino-fan-fotbalistică.
Am văzut și eu cu ochiul liber că Liverpool
a jucat mai bine și ar fi meritat să câștige.
Dar tocmai de-aia consider că Real este o
echipă mare: pentru că a triumfat într-o
partidă în care circumstanțele îi erau îm -
potrivă. Să mă explic. 

După părerea mea există destul de
multe echipe care pot fi calificate justificat
drept bune și chiar foarte bune. Ele înving
mai ușor sau mai dificil formații de valoare
mai scăzută sau relativ egale cu ele în
întâlniri echilibrate sau în care își domină
adversarele. Rezultatul se decide în astfel
de situații de o strategie superioară a an -
tre norului, de evoluția unui jucător care
prinde o zi extraordinară, de un gol no -
rocos pe care comentatorii se grăbesc să-l
califice drept fabulos sau de cine știe ce
alte împrejurări favorabile acelei echipe pe
care o numim bună ori foarte bună.

Există însă și un alt gen, mai rar, de
formații. Ele pot întâlni un adversar care,
într-o zi sau alta, evoluează mai bine decât
ele. Mai mult decât atât: acelea le domină
categoric, le joacă în crampoane, le umi -
lesc, chiar. Numai că, în chip paradoxal,
poate, la sfârșitul partidei, tabela de marcaj
arată tot un scor favorabil acelor echipe
despre care încerc să vă vorbesc aici și pe
care, în mod absolut meritat, cu toții le
numim  „mari”.

În întâlnirea din finala Champions
League, Real Madrid a fost o asemenea
echipă.
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FloricA bud

Dragi cititori mai mititei, dra gele mele cititoare mai mult
ori mai puțin pohticioase și nu la urmă, dragi cititori în
stele, astăzi vă voi pohti la „turtițe fermecate pentru

guri spârthicate”. Ocoși cum sunteți ați price put deja că spârthicate
înseamnă rupte, adică atâta s-au întins gurițele pofticioase până
s-au rupt. Dar, aici cuvântul rupt nu se potri vește la fel de bine ca
în expresia ”ruptul sterpelor”, zicem pildă. Aici musai să folosim
cuvântul spârthicat. Nimeni nu ne oprește să îl folosim. Ca atare
voi fi fortuită să închei cu zeama zemii, să trec la muncă, adică să
mă pregătesc de mosa firi, pohtiți ori nu. Să ajung pe punctul de a
vă învita la masă, am nevoie de mân căruri, să încărc masa, cum
este obiceiul la români. În cazul nostru fericit masa este un blid.
Totuși,nu mă voi zgârci și în loc de un blid voi pune un cățân cu
turtițe de mălai, dar nu orice mălai ci mălai de pâr gă. Fărina din
pârgă se obţine prin coa cerea pe vatră a știuletiului de porumb, în
cup torul de pâine. Cucuruzul de porumb roşu este ideal pentru
făina de pârgă. De altfel, pe vremea aceea porumbul ce se cultiva
cel mai des era mălaiul roşu. Pe vremea colec tivului (C.A.P.-ului) s-a
introdus hibri dul, care este destinat mai mult animalelor decît
omului, dar încet-încet el a luat locul celui roşu, pe tarlalele
ceapiste. Po rumbul roşu a rămas la coada civilizaţiei, trist că i-au
luat locul nişte vinituri, fără nicio va-  loare nutritivă. Urma să fie
cultivat doar în grădinile de pe lângă casele oa menilor sau pe
holdele gospodarilor harnici, care nu s-au lăsat amăgiţi de aşa-
zisul progres. Astfel, el a rămas doar pentru consumul în familie.

Iarăși m-am lăsat ademenită de ure chile voastre ciulite și era
cât p-aci să mi se ardă știuleții în cuptor. Așadar mă în torc la gura
cuptorului din curtea casei părin tești, unde se petrecea minunea.
Cucu-  ruzii de mălai roşu, după cum am spus, culeşi toamna târziu
după ce a pthicat bruma, se prăjeau, amplificându-și aroma cum
ar decreta lumea bună a chefilor mereu aflați la cuțite. De fapt, ei
cucuruzii, nu chefii, mai mult se uscau decât se coceau în  minu -
nata instituție culinară care a fost cuptorul de pthită. Acu, dacă tot
i-am adus pe tapet am obsevat că unii dintre bucătarii de la diverse
emi siuni sunt mai buni vorbitori decât aspec tul bucatele lor. Una
spun și alta coc!

Am trecut peste ceea ce era mai im portant, începutul ope -
rațiunii adică pregătirea cuptorului. Considerați că am spus: Pentru
început se pregătea cuptorul. Se făcea focul în gura acestuia. Când
lem nele se transformau în jăratic, acesta se scoatea la buza
cuptorului. Pe vatra caldă se aşeazau cucuruzii cei mai mari şi mai
frumoşi. Odată cucuruzii scoși din cuptor rumeniți, urma să fie
desfăcaţi cu mâna ori cu moara manuală de desfăcat. Apoi cine
avea moară artizanală acasă îi măcina, cine nu mergea la moară.
Făina de pârgă, proaspăt măcinată are o aromă deosebită. Din ea
se face o tocană (mămăligă)  exce lentă, bună de mâncat şi... goală
în post, dacă se pune un strop de oloi de floare (ulei din floarea
soarelui). Tocana ca toca na, dar nu pot decât să vă stârnesc pofta,
vouă, celor care nu aţi avut ocazia măcar să gustaţi din mălaiul
frământat din făină de pârgă. Este cel mai bun mălai! Deja 
ați înțeles, mălaiul poate însemna și pâinea din făină de mălai.
Această pâine numită impropriu așa putea fi pe post de pâine,
adică mălai de post. ori pe post de prăji tură când purta numele
de mălai în lapte, fiind frământat cu lapte și mniere (zahăr)

Să ne întoarcem la apreciatele de noi copiii, turtiţele de
mălai. Pentru a le ob ţine ca la cartea de bucate nescrisă a bunicii,
se face un aluat nedospit, subţire, tot din făină de pârgă. Se
frământă cu o fingie (căniţă) de lapte acru sau groşthior (smân -
tână), plus un vârf de cuţit de brouză (bicarbonat). Se mai adaugă
un pthic de sare şi o lingură de miere de albine sau mniere
(zahăr). Din compoziţie se pun grămășoare cu ajutorul lingurii
de lemn în lespedea cu uleiul încins. Se rumenesc şi pe o parte şi
pe cealaltă. Se aşază într-un căţân mai mititel şi se îneacă în
smântâna de la fabrica de groşthior a casei noastre, ce era de
acum prietena noastră, văcuţa Mândraia. 

Niciodată nu v-am spus cum am par ticipat la creşterea
producţiei de lapte. Tot am amânat subiectul. Mă mai întreb şi
acum, să vă spun, să nu vă spun... Până la urmă tot va răsufla
adevărul, despre unde a fost sala mea... de lectură. Unde să fie?
Pe câmp, păzind-o pe Mândraia! Acolo puteam să citesc liniştită,
fiindcă nu mă cicălea nimeni: Iară n-aveţi de lucru? Numai
doamnele puturoase şed zâua în amniaza mare în pat şi pthierd
vremea cetind în cărţi! Acesta era crezul mamei. Dimpotrivă,
bunica fiind mereu premi an tă, ne-a sădit şi nouă, nepoatelor,
dra-  gostea de carte. Dar când ne vedea citind alte cărţi decât
cele de şcoală zâcea: Nu vă strâcaţi othii cu ce nu trebe! Iubise şi ea
şcoala, dar nu au lăsat-o ai ei să plece din sat, chiar dacă urma să
fie ajutată de către domni.  

Dar... m-am îndepărtat de turtiţe şi ar fi păcat să le lăsăm să se
răcească în... băl tocul de smântână! Noroc că noi, fetele casei, eram
pe aproape şi le salvam de la un înec sigur, depozitânu-le generos,
aproa  pe ne mestecate, în stomăcelul nostru. Să nu vă spârthicaţi
gura, dragile bunicii! ne aten ţiona ea  îngrijorată, căci hâtrânienele
i se potrivea mai mult mamei, nora sa, decât bunicii Valeria,
Dumnezeu să le odihnească în pace, alături de toți cei plecați
dintre noi!

P.S. Așadar, mălai spuneam la planta porumb, (Exp. Merg la
sapă la mălai.) Mălai spuneam și la produsul rezultat prin
coacerea compoziției, făcute din farină de mălai. Mălaiul putea fi
pe post de pâine, frământat cu apă, ori pe post de coptă tură
(prăjitură), dacă era frământat cu lap te, zahăr și amninosele (vani -
lie, coajă de lămâie, scorțișoară). Din această cauză se pot naște
tot felul de confuzii, Impor tant este că bătrâna zicerea „Mălaiul
este talpa țării!” (și talpa caselor acelor vremuri) este mai mult
decât adevărată.

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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