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AndreA H. Hedeș

Uitatele exerci\ii

Am răspuns de curând invitației de a participa la o anchetă literară a revistei România
literară. Tema anchetei era cât de importante mai sunt sentimentele pozitive precum
încrederea, prietenia, fidelitatea, generozitatea, admirația, onestitatea, devota-

mentul, sinceritatea și care mai sunt relevante pentru societatea românească?
Pornind de la această anchetă, am făcut exercițiul de a folosi această grilă asupra vieții

literare. Cel mai important și cu bătaie lungă sentiment mi s-a părut generozitatea. Din el
decurg și admirația, și mentoratul și colegialitatea „de școală veche”. Sigur că aceste
sentimente, de o gratuitate la fel de pură ca înălțimea sufletească pe care o presupun, sunt rar
întâlnite. Din nefericire, lumea literară este o lume a orgoliilor, a ego-urilor. Cum să mai rămână
loc pentru generozitate și admirație confraternă într-un ego exacerbat? Din păcate, din acest
ego vine, de cele mai multe ori, și (de)căderea, deoarece autosuficiență, autoamăgirea,
autoindulgența duc la stagnare, la împietrirea talentului. Cărțile curg, dar scrisul e doar multă
agitație în același punct, pe modelul hamsterului din roata de alergat. Pe de altă parte, cei
care cumva, reușesc să mai fie fideli unor astfel de sentimente pe cale de dispariție, se situează
pe o poziție de mare vulnerabilitate. De cele mai multe ori, vor fi trădați, înșelați, vânduți pe
treizeci de arginți. Cine se expune de bună voie și repetat unor astfel de tratamente? Prin
urmare distanța politicoasă, platoșa impermeabilă a sunt „armele” din trusa de supraviețuire
în acest basm„cu pajuri și cu zmei”.

Ryan Reynolds, binecunoscutul actor canadian, într-un dialog cu David Letterman,
mărturisea că în primii ani în Los Angeles a cunoscut și urâțenia umană pe platouri. Invitat
într-un serial de comedie, cvasinecunoscut în State, chiar dacă jucase în câteva filme în Canada,
s-a lovit de refuzul actorului principal de a repeta cu el. Întâmplarea l-a marcat, dar l-a și
determinat să își promită ca, dacă se va găsi vreodată în acea postură, să nu facă la fel și l-a
stimulat să muncească mai mult, mai bine, să folosească prilejurile favorabile carierei sale
pentru a deveni ceea ce este acum. În paralel cu această întâmplare de la începuturile
celebrului actor, iată o alta, de la noi, dintr-o cu totul altă arie profesională: un MAC, militar
angajat pe bază de contract, aflat în primele zile de serviciu, își întâlnește superiorul într-un
magazin și îl salută volubil, cu multă familiaritate, gest care îi aduce nu doar un răspuns rece
dar și o rapidă punere la locul lui. Deși cele două cadre militare se aflau în același magazin, la
același raion, în fața aceluiași raft, făcând același lucru: cumpărături, diferențele de statut, de
grade, dintre ei, făceau diferența, una foarte mare. Oamenii uită prea des că nu suntem egali,
că nu ne naștem egali și nici nu ajungem egali. În armată ierarhiile sunt mai limpezi și
respectarea lor e impusă, atunci când nu se impune de la sine. În lumea largă însă ține de
șapte ani de-acasă, de bun simț, de respect felul în care o persoană aflată la început de drum
relaționează cu cei consacrați și invers. Nu poate fi vorba de egalitate sau frăție iar
generozitatea și admirația nu ard etape. E o linie subțire între familiaritatea grosolană și
convingeri de tipul „noi frații tăi, potaie?”, o linie subțire care se cheamă echilibru – greu de
găsit, greu de menținut, mai cu seamă în societatea românească de astăzi în care toate sunt
o apă și-un pământ.

Pariind pe bidivii imberbi, cum spunea cândva Mircea Petean, e o întreprindere riscantă. De
câte ori nu au fost girați, încurajați, promovați, tineri scriitori, doar pentru ca, apoi, aceste
„tinere speranțe” să se dovedească a fi prea mari speranțe, care nu au mai confirmat, care nu
au continuat pe drumul, trebuie să recunoaștem, spinos, al literaturii, unul care presupune,
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așa cum am spus de multe ori, multă muncă lăuntrică, lecturi, analize, decantări, rafinări, pentru
a ajunge într-un punct din care totul trebuie luat de la capăt, fiind vorba de, ceea ce limbajul de
lemn de astăzi numește„perfecționare continuă”, la care se adaugă puține satisfacții și chiar mai
puțină recunoaștere socială.

Mai sunt și acele, să le numim așa, operațiuni sub steag fals, în care, sub o aparență de
bunăvoință, generozitate, altruism se cultivă o ambiguitate ce ascunde felurite interese mai mult
sau mai puțin curate, chiar abile preluări, așa cum numai în deloc candida lume vegetală și
animală mai întâlnim, în stilul cordyceps, un fungus care germinează în interiorul larvei fluturelui,
acesta nemaiputându-se metamorfoza pentru a-și lua zborul, fiind cu totul preluat și mumificat
de către ciuperca parazit.

Parafrazând bine cunoscutele versuri ale poetului Ion Mureșan,„Vai, săracii, vai, săracii critici,/
cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună!/ Dar mai ales, mai ales dimineaţa când merg
clătinându-se pe lângă ziduri,/ (de la atâta citit, scris și comentat cărțile confraților întreaga noapte),/
şi uneori cad în genunchi şi-s ca nişte litere scrise de un şcolar stângaci”...Vai săracii criticii, cum
nu le spune lor nimeni o vorbă bună... Se uită că unul din cele mai frecvente și, să o spunem, mai
mari acte de generozitate este, în literatură, lectura. Atunci când este o lectură critică, faptul este
unul nu doar generos ci și extrem de valoros. Criticii îi fac pe scriitori. Critica literară este cea care
veghează la ierarhia literară, la recunoașterea și promovarea valorii literare, nu like-urile de pe
Facebook, nu bisericuțele, nu aplaudacii. Critica nu este altceva decât examenul luminat al
literaturii, spunea Adrian Marino. „Metodele criticii științifice sunt: descrierea și interpretarea
operei literare, stabilind o ierarhie a valorilor și manifestându-se pe două planuri: acela al orientării
și promovării creației literare, precum și acela al pregătirii și îndrumării actului de receptare a
operei de către cititor. orientării și promovării creației literare, precum și acela al pregătirii și
îndrumării actului de receptare a operei de către cititor. Ea contribuie la formarea gustului literar.
Activitatea critică se manifestă și se concretizează prin următoarele forme: recenzia, articolul,
cronica, studiul, eseul, monografia literară, micromonografia literară ș.a.”,„În afară de critica literară,
specializată și aplicată la studierea operelor individuale, mai există tot ca act critic și interpretările
din cadrul istoriei literare, ceea ce înseamnă că există o interferență între critica și istoria literaturii.
«Critica și istoria literară sunt două momente din același proces. Nu poți fi critic fără perspectivă
istorică, nu poți face istorie literară fără criteriu estetic, deci fără a fi critic.» (G. Călinescu, Istoria
literaturii române. Prefață).” Am citat din explicația oferită de dexonline, accesibil, de altfel, oricui
uită despre ce e critica literară. Din fericire, la noi, cu eforturi, revistele literare există, chiar cu
eforturile pe care le presupune existența lor în aceste vremuri tulburi, și prin ele continuă să
funcționeze această instituție atât de necesară care este critica de întâmpinare. Pentru că altfel,
în revărsarea de cărți, cititorul, de cele mai multe ori fără multe ori fără un GPS specializat pe
literatură, s-ar pierde cu totul, dus de valurile popularității, trecătoare, a unuia sau altuia dintre
cei ce se îndeletnicesc și cu scrisul, probabil, din lipsă de altceva. Fără critica literară românească
s-ar discuta, și la noi, doar despre bestseller-uri, cu alte cuvinte, despre câți bani generează o carte
și nu despre câtă plusvaloare aduce în societate. Atât de necesari, aceștia ar merita, atunci când
vremurile vor deveni mai prietenoase cu literatura și cultura în general, o Gală a Criticilor și
Istoricilor Literari, așa cum poeții, scriitorii, cu mari eforturi și, de multe ori, și prin generozitatea
unor Consilii Județene și Primării, le au. Întotdeauna omul sfințește locul și doar prin oameni se
realizează astfel de lucruri. De aceea lumea literară are nevoie de generozitate atât în interiorul
său cât și în afara sa. Și aceste evenimente, sărbători ale literaturii cum sunt Gala Scriitorii Lunii –
Scriitorul Anului, Premiile Uniunii Scriitorilor din România, Gala Poeziei Române Contemporane,
pentru a aminti doar câteva, sunt nu doar evenimente necesare ci expresii ale generozității și ale
înțelegerii, de către autoritățile locale, a necesității promovării scriitorilor români în cetate. Din
păcate, într-un mod cel puțin straniu, o serie de evenimente care, privite retrospectiv nu mai par
simple întâmplări, dar nu dorim să cădem în patima teoriei conspirației, au dus la erodarea și la
diminuarea unuia din cele mai importante evenimente culturale, încoronate de un foarte impor-
tant premiu. Nu din generozitate s-a întâmplat acest lucru, nu din lipsa ei, ci din opusul său.

Orgoliile, egoismul, snobismul, arivismul, invidia, gelozia, sunt lupii cei răi din pădurea, și așa
întunecată, a societății și, din păcate, și a lumii literare. Din păcate, aceste sentimente nu sunt
doar apanajul celor fără talent, deoarece caracterul nu are legătură cu talentul. Ceea ce mai au
în comun cei ce nutresc astfel de sentimente este un al șaptelea simț care detectează, fără nici o
eroare, talentul. Nu vor greși în a-l depista și nu vor ierta„superioritatea”scriitorului cu har.

Dar, chiar dacă mai apar un Julien Sorel, un Iago sau o Circe postmodernă pe scena literară,
timpul are grijă să macine și să cearnă. Din zgomotul fiecărei epoci, au rămas valorile, chiar dacă
unele, cât au fost aici și nu în eternitate, nu s-au bucurat de recunoașterea meritată. Târziu, atunci
când opera se clasicizează, lunecând în canon, încep și uitatele exerciții de admirație.
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De un timp, poate ani, răsăritul soarelui, fie și vara, nu
m-a mai prins dormind. Este desigur un semn că am
înaintat în vîrstă și Providența acordă, în compensația

zilelor care au rămas mai puține, un răstimp în plus pentru lucru
și reflecții.

La fel, amintirile încep să mă invadeze și mi se par tot mai nu-
meroase și mai interesante decît ficțiunile. Toate aceste semne
mă fac să îmi evaluez resursele de recunoștință și generozitate,
două elemente pe care la cred legate între ele. În tinerețe am
beneficiat de generozitatea unor persoane aflate la vîrsta mea
de azi, iar uneori chiar mai tinere. Faptul acesta m-a îndemnat la
recunoștință față de ele. Din nefericire, mulți dintre cei care mi-au
dovedit deschiderea și înțelegerea lor, dar din fericire nu toți, nu
mai sînt printre noi și le resimt lipsa. Ca urmare încerc să îmi ma-
nifest recunoștința față de ei în singurele moduri care îmi sînt
încă la îndemînă: păstrîndu-le amintirea și fiind, la rîndul meu,
atent și generos cu cei tineri.

S-a vorbit și s-a scris îndelung despre lipsa de onestitate a
membrilor breslei literare mergînd pînă la negarea termenului
„breaslă”, pentru că într-o astfel de organizație există o ierarhie re-
cunoscută și respectată, starostele și secunzii lui sînt priviți cu
stimă și, la rîndul lor, dau membrilor de rînd atenție și sprijin, îi
ajută pe calfe și, chiar dacă mai recurg la metode contondente,
îi cresc pe ucenici. „Îl iau tovarăș la parte”, plănuiește Jupîn Du-
mitrache cu Chiriac, fără a ști că omul său de nădejde și-a luat cu
hotărîre„partea” din onoarea de familist a jupînului. Cu toată in-
gratitudinea lui Chiriac – tinerețea își cere și ea drepturile, iar
jupînița are inima zburdalnică – acesta este un apărător al onoa-
rei casei și firmei, cel puțin față de posibilii atacatori din exterior.

Revenind la obștea literară, nu m-au descurajat vorbele rele
pe care, încă de tînăr, mi le-au spus cîte un confrate mai experi-
mentat. Cred că am avut dreptate. Prima mea întîlnire cu Mircea
Sântimbreanu s-a petrecut într-un studio al TVR, singura televi-
ziune pe atunci, prin 1980. Povestitorul a invitat cîțiva liceeni să
spună ce planuri de viitor au pînă în anul 2000. Acest an reper
părea foarte departe atunci, iar bunul scriitor nici nu l-a mai apu-
cat. După ce am explicat de ce în anul 2000 îmi propun să fiu
scriitor și „confratele” m-a ironizat cu blîndețe, la discuția infor-
mală din curtea televiziunii, el mi-a spus că vreau să intru într-o
lume rea, egoistă, în care meritul e lăudat pe față și, proporțional,
negat pe la spate. Că primești promisiuni ce nu vor fi niciodată
onorate și, cînd ai parte de un singur vot într-o comisie, toți vor
pretinde că votul acela a fost tocmai al lor.

Peste puțină vreme, debutînd în 1982, mi-am dat seama că
lucrurile nu stau chiar așa. Mircea Sântimbreanu însuși a fost
foarte generos cu mine și m-a tratat întotdeauna ca pe un egal,
deși ne despărțeau 36 de ani de viață și cel puțin tot atîția cen-
timetri pe verticală. Datorez foarte mult încrederii unor autori
care, indiferent ce vor fi văzut la mine și cît se vor fi îndoit de
șansele mele de a izbuti în literatură în general și în teatru în spe-
cial, m-au încurajat, publicat, oferit șansa de a învăța de la ei. Îi voi
aminti aici pe cîțiva și numai dintre cei care au plecat mai tim-
puriu sau mai tîrziu, dar, oricum, totdeauna nedrept de devreme,
rămînînd doar între filele cărților. Celor în viață care m-au ajutat
le port aceeași recunoștință și încerc să le-o arăt.

Am găsit înțelegere și sprijin – nesperat uneori – la Constanța
Buzea, cea plină de dojeni în întîlnirile directe, dar totdeauna
gata să ofere o coloană pentru un debutant de la care spera că va
convinge, la criticul Laurențiu Ulici care se copilărea alături de
noi pînă la a juca tot felul de jocuri, unele inventate de el însuși,
la Ioanichie Olteanu, apoi la Cezar Baltag și Mircea Scarlat care
mi-au acceptat tot ce propuneam pentru Viața Românească. La
Tribuna României m-a primit ceremonios Petre Ghelmez și nu
mi-a impus niciun subiect de recenzie. Port cea mai frumoasă
amintire și am de rememorat discuții dintre cele mai serioase cu
dramaturgi importanți de la care am învățat o mulțime de lu-
cruri și mai ales lecția răbdării în teatru: Iosif Naghiu, Dumitru
Solomon (care m-a îngăduit fără rezerve la Teatrul azi și apoi la
Scena), Paul Ioachim și chiar Marin Sorescu. Ba chiar am avut
momente și amintiri plăcute cu persoane mai incomode, ca Paul
Everac, Valentin Silvestru sau Marin Mincu, de la care am primit
totuși dovezi de simpatie și cărora le-am putut vedea părțile
pozitive.

Am avut șansa de a fi ajutat de regizori care mi-au montat
textele ca Bogdan Ulmu și neuitatul Ducu Darie, care îmi lipsește
atît de mult, sau, la radio, Dan Puican și Titel Constantinescu. Dar
și criticii de teatru și-au arătat față de mine generozitatea și
prietenia, în frunte cu Mircea Ghițulescu.

Sînt sigur că am omis multe nume ale unor persoane care
s-au purtat cu mine cu generozitate și cărora, așa cum spuneam,
le port recunoștință.

La fel de sigur sînt că există o perioadă în care toate comorile
de generozitate adunate de-a lungul unor decenii se cuvin resti-
tuite unor noi generații. Nu mă refer acum doar la lumea literară
ci și la profesorii mei care – priviți uneori cu scepticism și ochi
critici de studentul și apoi asistentul care am fost – au contribuit
totuși la educația mea și s-au arătat, cei cu adevărat importanți,
mai darnici cu învățătura și îngăduința decît credeam.

Pentru orice ins lucid deste limpede că bunurile materiale,
dar și cele spirituale nu pot fi stocate și nici utilizate decît în tim-
pul scurt al existenței noastre. Ele trebuie transmise mai de-
parte, oferite fără nicio rezervă celor care au nevoie de ele. Deși
nu are nume prea bun și aparența este de oarecare ipocrizie,
metafora mărului de lîngă drum al lui Beniuc își are sensul său,
precum și a treptei constituite de o carte din Testamentul lui
Arghezi. Acești poeți nu s-au ilustrat, practic vorbind, prin ges-
turi foarte culante, e lucru sigur că n-au fost tocmai niște fi-
lantropi. Dar, cel puțin teoretic, susținerile lor sînt cît se poate
de îndreptățite.

Multe binefaceri au aparența contrară. Uneori e chiar ade-
vărat că dozele de rău și de bine ale unei fapte ocupă două
jumătăți ale acesteia. Chiar și așa, pentru partea cea bună, se cu-
vine să reacționăm cu gratitudine, iar pe cealaltă s-o privim cît
mai senini.

Mă consider fericit pentru că am avut și am parte încă de
multă generozitate care a constituit un ajutor, dar și o lecție de-
spre cum e bine să procedez pentru a mă simți împăcat cu mine
însumi.
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Gheorghe
Grigurcu

Unele însemnări sunt produsul unei
elaborări prelungite, al unei ruminări, altele
par spontane. Te bucură cel mai mult când
acestea se întâmplă să aibă concomitent
aerul unei meditații și cel al suprizei.

� � �

Așteptări imperceptibile aidoma unor
procese fiziologice ale organismului.

� � �

E oare posibilă o telepatie cu obiectele?
Câteodată am impresia că da. Animismul nu
și-a avut noima sa?

� � �

Misterul stimulează rațiunea specula-
tivă, aceasta însă obișnuiește a sâcâi miste-
rul. O ingratitudine?

� � �

„Sunt mai numeroase lucrurile despre
care nu scriem decât cele despre care scriem.
După cum masa oamenilor se mișcă în cer-
cul preocupărilor sale și-și trăiește sănătos
cele mai diferite probleme, tot așa și tu, deși
ești bolnav de literatură, nu te ocupi de
altceva în scrisul tău decât de chestiuni lite-
rare, iar în ceea ce privește restul, te miști
printre preocupările tale, trăindu-le sănătos și
cu conștiin- ciozitate” (Cesare Pavese).

� � �

Recurenta disponibilitate elegiacă a fiin-
ței poetice. Umbrele, luminile și iarăși um-
brele se pogoară, se resping, se intersec-
tează în pagina sa, într-un joc care țintește
șansa provizoriului de a-și exprima condiția
printr-un paradoxal statut peren.

� � �

„Creștinul modern nu îi cere lui Dum-
nezeu iertare, ci să admită că păcatul nu
există” (Nicolás Gómez Dávila).

� � �

Senectute. Și nici nu-ți vine a crede
acum că ți-a fost dat să faci în viață anumite
lucruri nu „de excepție”, ci cele mai naturale
cu putință. Naturalul și excepționalul, de la
o vreme factori interșanjabili.

� � �

Amicul X abia tolerat într-un loc unde
era primit altădată cu brațele deschise. Dar

înlăturând prejudecățile, îți dai seama că e
în realitate un avantaj al său. Un element
care-i subliniază personalitatea netranzac-
țională.

� � �

Scriptor. Autoritatea cuvântului. Îți poate
cere socoteală fie și unul singur.

� � �

„Parnasienii iau pe de-a-ntregul și-l pun
la vedere; dar procedând astfel ratează mis-
terul, privând sufletele de încântătoarea
bucurie de a crede că ele sunt acelea care
făuresc. A denumi un obiect înseamnă a
suprima trei sferturi din savoarea poeziei,
care constă într-o treptată ghicire. A sugera,
acesta este visul. Întrebuințarea desăvârșită
a acestui mister este ceea ce constituie sim-
bolul: să evoci un obiect pentru a exprima o
stare sufletească, sau să alegi un obiect
pentru ca din el să se descătușeze o stare
sufletească prin intermediul unui lanț de
descifrări” (Mallarmé).

� � �

Ezitare matinală. Ești mai curând echi-
valent cu cel care ai putea fi decât cu cel care
ești de fapt. Un stimul sau o capitulare?

� � �

Din spusele lui Blaga: „Adesea ți se pare
că ai scris totul pe un subiect oarecare. Dar
totdeauna se găsește un fir magic care-ți
îngăduie să mergi mai departe”.

� � �

Capabil să mai aștepți ceva nu în pre-
zent, ci în trecut. Într-un trecut interminabil
care poate oferi surprize.

� � �

„Deși pare incredibil profesorul Homei
Miyashita de la Facultatea de Științe și Teh-
nologie a Universității Meiji din Japonia a
inventat ecranul care poate să fie «gustat».
El a creat un prototip de ecran de televiziune
ce poate imita aromele alimentelor. Astfel
telespectatorii pot simți gustul mâncărurilor
în timp ce ling pelicula igienică a ecranului.
Invenția niponului folosește recipiente cu
zece arome, sărate, amare, dulci, acre, pi-
cante, pentru a crea gustul mâncării de pe

ecran. (…) Ecranul, care ar putea costa 875
de dolari, va fi de folos celor care vor să afle
gustul mâncărurilor din întreaga lume și a
delicatesurilor preparate la concursurile
Master- chef” (Dilema veche, 2021).

� � �

A.E.: „Dacă ai un necaz, e consult, cum
zice ardeleanul, să aștepți ori chiar să-ți
provoci un altul care să-l poată ușura pe cel
dintâi. Cui pe cui se scoate”.

� � �

Nimic nu se capătă de la sine, totul se
cucerește chiar fără a-ți da seama. Expe-
riența reprezintă o sumă de eforturi dis-
puse prea adesea a se ignora unele pe altele.
Concluziile vin când totul e deja făcut. Rolul
lor e astfel unul frecvent formal.

� � �

„Spiritualul e cel ce are destul spirit
pentru a se abține de a avea prea mult”
(André Maurois).

� � �

A.E.: „Generozitatea scriptorului? Pagi-
nile sale cele mai izbutite și le dăruiește întâi
sieși, apoi lumii”.

� � �

„E bine să te porți cu oamenii ca și cum
ți-ai lua rămas bun de la ei înaintea morții. Și
nu vei greși. Oare nu-i totuna dacă te des-
parte de moarte o jumătate de ceas sau o
jumătate de veac?” Ca și: „E bine să ținem
minte că fiecare zi, fiecare oră sunt o amâ-
nare a morții. Atunci tot ce e exterior și se
întâmplă cu tine are puțină importanță (ce
înseamnă o rană, boala, sărăcia, pierderea
unui prieten în comparație cu moartea?), iar
folosirea în cel mai bun mod a timpului
rămas capătă o importanță imensă. Da,
memento mori” (Tolstoi).

� � �

Senectute. Atât de puțin ți-a fost dat să
mori până acum, atât de puțin. Viața se
obstinează a rămâne așa desfigurată, sleită
cum e. Oare nu ai fost prea puțin vrednic
pentru un fenomen grandios cum e moar-
tea?

„Un obiect pe care îl prive§ti”
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� � �

Acadele sufocate de gustul lor dulce, o
floare ucisă de propria-i mireasmă, culoarea
fastuoasă a crepusculului care se sinucide.

� � �

Spaima ultimă de moarte să fie o secetă
afectivă, un fel de reificare a ființei? O
confruntare dură a materiei cu materia?

� � �

„Există adesea, la prima analiză a unei
opere, o agitație, o grabă a gândirii care
încețoșează adevăratul sentiment al Fru-
mosului. (…) Pentru a nu mai vorbi și de
faptul că există o Frumusețe care atrage
imediat atenția asupra sa, dar care, fiind
superficială, se dovedește a fi incompatibilă
cu expresia potrivită fie a rațiunii, fie a
pasiunii; în scurt timp ea nu va rezista
gustului și va fi refuzată cu dispreț sau va fi
socotită de mică valoare. E imposibil să te
dedici cu dăruire studiului unui anumit fel de
Frumusețe fără a fi nevoit să recurgi la
comparații între diferitele tipuri și grade de
excelență și fără a analiza proporția fiecăreia”
(David Hume).

� � �

Un obiect pe care îl privești, care ezită a
se preface în text, adică a accepta o mutație
fabuloasă precum un erou de basm care
devine o altă făptură.

� � �

Scriptor. Lumea aidoma unui intermina-
bil imaginar din care tu extragi secvențele
necesare spre a le transforma într-un real
textual.

� � �

A avea o îndoială cronică față de lume
înseamnă a putea avea totodată o îndoială
similară față de tine.

� � �

„Tito Watts, un pastor african, a fost
arestat pentru că a vândut, cu 500 de dolari,
bilete de acces în Rai. «Sunt urmărit penal
pentru că fac munca Domnului. Iisus Hristos
mi s-a arătat și mi-a dat biletele făcute din
aur pur, pentru ca eu să le vând oamenilor
care vor să se salveze», a spus pastorul.
Biletele sunt niște bucăți de lemn aurite pe
care scrie: «Bilet spre Rai. Valabil pentru o
singură persoană», dar oamenii cu credință
cer autorităților eliberarea imediată a pas-
torului” (Dilema veche, 2019).

� � �

Zi caniculară. Pe bolta cerească nori albi,
solemni, un soi de oameni de zăpadă ai unui
văzduh recalcitrant.

� � �

Din spusele în particular ale lui I. Negoi-
țescu: „Cum să negăm inegalitatea rasială?
Negrii sunt o rasă inferioară. N-au dat nici o
mare personalitate”.

� � �

„Doar prin intermediul muzicii ajunge să
rămână în inima inimaginabilă a timpului tot

ceea ce a trecut, tot ce trece, fără să poată
înceta să mai treacă, ceea ce n-a avut nici o
substanță, dar a avut în schimb o oarecare
ființă sau dorință de a o avea. Tot ceea ce s-a
așezat în calea curgerii timpului oprind-o.
Tot ceea ce n-a urmat cursul timpului cu de-
șerturile lui, unde atâtea abisuri se deschid;
ceea ce nu s-a armonizat cu ființa lui invi-
zibilă, care ni se dă doar pentru ca s-o simțim
și s-o auzim, dar nu s-o și vedem – a vedea
ceea ce timpul a provocat este deja o jude-
cată. (…) O muzică ce ajunge să se manifeste
în tonalitatea rugăciunii” (Maria Zambrano).

� � �

Personajul lingușit nu se simte ofensat
dacă un lingușitor al său devine obiectul
unor hărțuiri ori minimalizări, întrucât își
poate astfel verifica distanța care-l desparte
de cel pe care în sinea sa îl disprețuiește.

� � �

Nu o dată, în unica mea toamnă stu-
dențească pe care am petrecut-o la Școala
de literatură, Gabriel Bacovia mă invita să-i
vizitez părintele, „pe strada Frăsinet”, așa
cum preciza mereu. Cum, Doamne, s-a putut
să n-o fac, amânând-o stupid? Nu o scuză, ci
o explicație rezidă în aceea că nu-mi ima-
ginam să părăsesc atât de repede Capitala,
consecința faptului de-a fi săvârșit ceva
scandalos: întâlnirea cu Tudor Arghezi.

� � �

Complexele de natură inferioară ducând
la reacții publice: șovinism, comunism, fana-
tism sectar etc. Complexele de natură supe-
rioară tind a se interioriza.

� � �

Locurile comune: un test la care ne su-
punem inteligența. Cu toate că ele ar putea
fi considerate nu o dată germeni ai acesteia.

� � �

„Veritabilul joc al nonsensului înseamnă
totodată să te «joci» cu realitatea; s-o sfidezi.
Dar pe urmă lipsește mâna de ajutor a Sa-
crului. Pe marginea prăpastiei, în așteptare,
la marginea prăpastiei. Vertijul. Să trăim
religios, căci nu putem trăi mistic, metafizic.
Religiosul ne readuce cu picioarele pe pă-
mânt. În morală. În istorie. Religia devine
istorie. Indicibilul are aerul de a face loc dici-
bilului. Religia liniștește. Metafizica sfidează
totul. Însă, plecând de la religie, putem din
nou, pe moment, să reîntâlnim inefabilul,
insondabilul, «metafizica». Apoi, din nou, să
răsufli. Să te odihnești din religie, în religios”
(Eugène Ionesco).

� � �

„Umilința în blănuri scumpe este mai
bună decât mândria într-o haină călugă-
rească” (Bernard de Clairvaux).

� � �

Încă o clipă de iluminare? După o zi de
dureri fizice, pur și simplu nu mai contează
ce a fost, ce se va mai petrece. O intem-
poralitate debordând peste limite, convenții,

preconcepții, egalându-te cu ființa mai
mereu ascunsă în tine cel care ești în chip
curent. Nu mai există nici vanitate, nici
modestie. Doar o luminoasă, plină de grati-
tudine umilință suverană.

� � �

Iarna ca o fantasmă a lucidității, în per-
cepția lui Mallarmé: „Iarna anotimp al artei
senine, iarna lucidă”.

� � �

Trecutul tău, cuprins de bine-de rău în
conștiința de sine, într-un caz nefericit de-
vine memorie, într-un caz fericit amintire.

� � �

Surâsul: o aprobare ce refuză sau un
refuz ce aprobă.

� � �

„Americanca Kalee McGee a adoptat un
chihuahua, de patru ani, pe nume Max, de la
un adăpost pentru animale. Ea a fost șocată
când a descoperit că animalul nu înțelegea
decât cuvinte din spaniolă și că nu pricepea
o boabă de engleză. Ea a postat un film pe
Tik Tok în care le explica fanilor ei că a
început să învețe spaniola pentru a se putea
înțelege cu cățelul, care cu greu reacțio-
nează la cuvintele ei, citite anapoda de pe
telefonul ei după ce își face traducerea cu
Google Translate. Kalee din Texas, SUA, a
încercat să dea de urma foștilor stăpâni ai lui
Max dar toate eforturile ei s-au dovedit
zadarnice” (Click, 2021).

� � �

Oare pitorescul, indiferent de plasarea
sa, nu posedă o discretă nostalgie?

� � �

Sensibilitatea nu e nici lumină, nici um-
bră, ci un clarobscur ce se receptează pe sine
în aceeași măsură în care receptează realul.

� � �

„În anumite stări sufletești aproape
supranaturale, profunzimea vieții ni se reve-
lează în întregime în spectacolul, oricât de
comun, din fața ochilor noștri. Și devine
simbolul acestuia” (Baudelaire).

� � �

„Toate încercările de explicare sunt
irezistibile pentru om. Șirul încercărilor sale
de acest fel a ajuns destinul lui. Dacă am
putea înțelege acest șir, de-am ști mai multe
despre el! Inversarea în timp a două dintre
aceste explicații ar fi putut determina un alt
curs al istoriei. Ar mai putea fi acum schim-
bat ceva? A fost totul determinat? Și dacă da,
când a intervenit determinarea, în ce punct
anume?” (Elias Canetti).

� � �

Sentiment aflat în custodia unei idei. Se
poate întâmpla ca ideea să cedeze, dar
sentimentul în cauză să rămână intact, apt a
trece în serviciul altei idei.

� � �

Actualitatea monitorizează, pretinde,
acaparează totul. Vârsta matură a timpului.
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Gabriel
Chifu

Eu, de mult sortit
să fiu ceresc
Eu sunt ușor,
plutesc, mi-e cu putință să-mi duc viața-n zbor,
în slăvi, neîngrădit, nepieritor.

Dar am, din întâmplare, o greutate legată de picior.
Îmi zic că nu-i a mea
și c-am să scap curând de ea.
Ci deocamdată e-anevoios de dus,
mă trage-n jos, mă dă-napoi, pe mine, cel făcut să fie sus.
Parcă-i de granit, de plumb, parcă-i juma de munte
întunecat și labirintic, neînțeles.

Și ea, povara asta prea străină ce doar vremelnic credeam că m-a ales,
spre mine a găsit poteci, a găsit și punte,
cu timpul parte din mine s-a făcut, suntem totuna,
nedespărțiți ca steaua de pe cer și luna.

Eu, cel de mult sortit să fiu ceresc,
m-am pricopsit cu-această greutate
și am ajuns atât de pământesc.
Nici că mai zbor, nici că alerg, doar mă târăsc, mă-mpotmolesc,
de parcă apăsarea lumii toat-o am în spate.

Da, așa cum trist încerc să povestesc,
zborul se preface fără greș în chin și rătăcire,
la mine și la alții, așa de mulți, ce suntem toți de-o fire.

Albrecht Dürer,
Mână cu carte,
studiu
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Pastișă după Escher

drumul, prea scurt să pot ajunge
la capătul lui
ochiul prea lacom

mai știi scara îngustă care ducea
la clopotniță
printre firele de păianjen și fluturii
cap-de-mort
și treptele care scârțâiau ca și cum morții
călcau odată cu noi
ce înaltă era, vedeam hăt-departe,
până la Mausoleul din Sud
cu streșinile lui argintii

drumul prea scurt ca să-l pot înțelege
ochiul prea lacom
mai știi câte trepte am urcat, de atunci,
împreună
la turnul Eiffel, la Basilica San Pietro
la Macchu Picchu, la scara lui Iacob,
trepte de piatră ori de marmură
unde morții
se sfiau să urce cu noi
dar oriunde și oricât de sus am ajuns
la capăt mă aștepta scara îngustă
din lemn scorojit
printre firele de păianjen și fluturii
cap-de-mort
nicio scară nu s-a dovedit mai înaltă
decât turla bisericii armenești din Focșani

nimic n-a fost mai înțesat de amintiri
decât începutul

Poema absențelor

mi-ar fi plăcut să fiu pictor, să desenez absențe
spațiile din care oamenii deja au plecat
obiectele care nu mai sunt
doar imaginea mea despre ele

ce frumos lipsește pe policioară vaza
care s-a spart la cutremur
ce splendidă oră arată ceasul Pobeda
moștenit din familie
pe care l-am pierdut înotând în mare

Varujan
Vosganian

ce frumoasă ești tu
în căușul palmelor mele

absența zilei de azi e bucuria de ieri

după ce, în ultima zi de noiembrie,
l-am îngropat pe bunicul
în Cimitirul armenesc din Focșani
m-a luat de mână și am pornit amândoi
către casă

Corabia

nimeni nu știa unde sunt când mă cocoțam
în nucul din fundul grădinii
niciun pom nu era mai înalt primprejur
doar clopotnița Bisericii Sfântul Nicolae
despre care se zicea că e bântuită
de când preotul se spânzurase-n altar

dar să vă vorbesc despre nuc: bunicul spunea
că din lemnul lui poți să faci o corabie
sau o biserică dintr-un lemn
dezghiocam cojile verzi și găseam miejii moi
ca de lapte
mieii pământului jertfiți pentru pofta mea de copil

totul în jur era verde-roșcat, chiar și umbra
singura umbră colorată pe care o știu
iarna devreme, când cerul cobora pe pământ
crengile erau atât de pline de ciori
încât puteau umple cu funingine
pământul întreg

toți pomii din copilăria mea au murit
am rămas cel mai bătrân dintre ei
mieii pământului sunt acum cârtițe oarbe
din lemnul nucului s-ar fi putut construi o corabie
pe puntea ei bunicul plutește pe mări nevăzute
vânează balena albă
pe care el singur o vede

Un gând fugar

o privire fugară, au vol d’oiseau
cum ar fi dacă aș rămâne
într-un cerc suspendat

doar timpul ar curge pe lângă mine, departe
de parcă în calea vântului de noiembrie
păsările nu zboară ci, de fapt, sunt zburate

o licărire fugară.
în lama cuțitului se oglindesc ochii tăi
care, la rândul lor, sclipesc ca oțelul
oprit pe grumaz. sub absidă
tăișul cel mai potrivit să nu-mi lase
rana să se închidă

o tresărire fugară.
durerea ta, pe care o simt,
pentru mine e o durere mai mare
o cunună de spini
trăiesc și viețile despre care scriu
de parc-aș plânge pe un mormânt străin

o viziune fugară.
eu și cel din oglindă ne privim până când
unul dintre noi mișcă primul
cel adevărat
a cui umbră sunt? în spatele cărei oglinzi?
poate că nu visez, ci, de fapt, sunt visat...

Pasărea

nu știu dacă nașterea mea a fost menită să-ndrepte
o lume greșită
voia Domnului să se facă, nu-mi e de folos amintirea
nașterea a fost prima amintire pe care-am uitat-o

m-am născut într-o lume greșită și am trăit greșelile ei
ca atunci când mănânci merindea pregătită de-acasă
de-o mamă care n-ar fi vrut să te lase să pleci

în anul nașterii mele s-a decis masacrarea vrăbiilor din China
în schimbul unei frânghii de care atârnau vrăbiile moarte
vânătorii primeau un pumn de grăunțe, cât păsările
nu mai puteau ciuguli
s-au inventat chiar și reguli pentru vânătoarea de vrăbii
stolurile erau zvânturate în vuiet de trâmbiți
păsările zburau până cădeau, istovite
condamnarea la zbor însemna condamnarea la moarte

nu știu dacă nașterea mea a fost menită să-ndrepte
o lume greșită
dar Dumnezeu a ales să mă numesc Varujan,
care e numele unei păsări
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„Sunt Femeia–Copac”

mirceA mutHu

� � �

Complicatul proces creativ desfășurat în universul
umanioarelor a fost explicat magistral de Paul Klee la
conferința ținută în anul 1924 despre similitudinea

natură-artist: „Din rădăcini se ridică în artist seva care îl străbate
pe el și ochii lui. In acest mod îndeplinește funcția unui trunchi“
și aceasta pentru că „în realitate, în funcția sa de tulpină, el nu
poate face altceva decît să culeagă ceea ce îi vine din rădăcini și
să transmită mai departe, fiind un mediator.“ Astfel „nimeni nu
va cuteza să pretindă că arborele își formează frunzișul după
modelul rădăcinilor sale și prin aceasta de a crea“ (Uber die
modern Kunst,1924 și reiterată în 1945). Pe de altă parte, artistului
nu i se poate refuza dreptul „de a se îndepărta de model și prin
aceasta de a crea“. Cam în aceeași perioadă, în capitolul Bio-
morfism estetic din Papillon de Schumann Eugeniu Speranția
afirma că opera de artă este și prelungirea vieții artistului, la fel
cum “floarea de cireș semnifică de fapt continuarea arborelui
care a produs-o“. Translatînd metafora de trunchi sau de tulpină
estetica generală și aplicată explică de fapt medierea multise-
culară a poiesis-ului cu aisthesis-ul artistic de-a lungul perioa-
delor istorice. Revenind acum la analogia oferită de Paul Klee
interpretarea, obligată fiind, se întoarce și ea la rădăcina arbo-
relui și ca un alt„trunchi“ reface, anamnetic oarecum dar în sens
invers traseul coroana arborelui - trunchi – rădăcină, așa cum
întîlnim în „meta-poezia“ (Liliana Danciu) scrisă și reiterată de
Rodica Braga în numeroasele culegeri lirice antologate și subli-
mate în O sută și una de poezii, imprimată la Editura Academiei
în 2019. De-a lungul existenței sale literare, alcătuită din romane
și numeroase poeme autoarea s-a aflat la interfața dramatică și

adeseori de-a dreptul tragică de Orfeu androgin, cum s-a
remarcat de altfel, fie în ipostaza dublă de „femeie-glie“ sau
„femeie – chiparos“ transformabile, periodic, într-un balans dra-
matic precum în mult am iubit cerul și soarele : „ cînd rădăcinile
tale adînci / în pămînt coboară/ și te țin ca un vajnic temnicer,/cînd
moartea îți face cu degetul/ iar tu îi dai cu tifla/ rîzînd nebunește,
/crezînd în nemurire/ și în tot ce în jurul tău trăiește...“ În aceeași
culegere, Azi-noapte pământul a țipat la mine și subintitulat
ultimele poeme (20022) apare elogiul luminii cu valențele sale
creatoare astfel: „răzbătînd prin mulțimea/ de buruieni / golaș, pur
și neapărat/ țîșnește poemul, strălucind /ca o picătură de rouă / în
bătaia razelor de soare“. Altădată, separarea de cuvinte devine,
se transformă într-o „nesperată/ izbucnire în lumină / a materiei
cuminți și răsar / din huma din noi, înmuguresc și rodesc, / plante
fierbinți ce topesc / bruma / protocitoare de moarte “. În general
însă autoarea le vede în menirea cuvintelor „ca niște plante /pe
fiecare / nu știu în ce grădini fermecate / din ce semințe ciudate / au
încolțit / sunt tulpini pe care / înflorim fiecare. În toate culegerile
Rodica Braga a fost „scribul fără odihnă“ care aude lumea„într-o
scoică“ și vede „cerul într-o petală de iris“ iar poemul Sunt
femeia-copac este fără-ndoială unic și mai ales simbolic prin
antiteza cosmică și repetitivă, regăsibilă în existența umană.
Poemul este o sinteză anticipată și chiar pregătită în zeci de
versuri scrise în spaima acestui ev, acolo unde „cînd rugi-
nesc,/doar în frunze apun/și dau păsării ghes/ pentru lungul ei
drum./despuiată pînă la ramuri, / voi rămîne s-aștept / coborîrea
în frig / și sfidarea zăpezii, / disperată șI trează / în trunchiul meu
drept.
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Așaptea ediție a Galei„Scriitorii Anului” a avut loc în zilele
de 2 și 3 noiembrie 2022, la Iași. Premiile„Scriitorii lunii”
/ „Scriitorul anului” reprezintă un proiect al Uniunii

Scriitorilor din România (co-directori: Gabriel Chifu și Adi Cristi),
sub egida Primăriei Municipiului Iași (primar: Mihai Chirica) și în
organizarea Casei de Cultură „Mihai Ursachi”. Proiectul a fost co-
finanțat de Ministerul Culturii și Primăria Municipiului Iași prin Casa
de Cultură„Mihai Ursachi”.

La acestă prestigioasă manifestare culturale, Ana Blandiana a
fost desemnată, de juriul Galei, cu vot unanim, Scriitoarea anului.
Evenimentul a fost transmis în direct de TVR Iași; evenimentul a
fost, de asemenea, live și este arhivat pe pagina de Facebook a
instituției – https://ro-ro.facebook.com/tvriasi/.

Manifestările prilejuite de Gala„Scriitorii Anului”au început pe
2 noiembrie, la Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iaşi, acolo
unde, de la ora, publicul ieşean a fost invitat să participe la lan-
sarea cărții Plăcuţele din Medio Monte, Editura Neuma, lucrare
semnată de Gabriel Chifu și Mircea Bochiș (ilustrație) și la o
expoziţie de artă vizuală, având expuse lucrările de sculptură și
visual letter ale lui Mircea Bochiș, reproduse în volum

În aceeași zi, și în aceași loc, evenimentele au continuat cu o
sesiune de lecturi publice (recital de poezie), susţinută de scriitorii
invitaţi în cadrul Galei „Scriitorii Anului”: Ana Blandiana, Gabriel
Chifu, Nichita Danilov, Vasile Dan, Gellu Dorian, Horia Gârbea,
Andrea H. Hedeş, Nicolae Prelipceanu, Cassian Maria Spiridon,
Varujan Vosganian şi Adi Cristi. Recitalul l-a avut ca amfitrion pe
poetul ieșean Adi Cristi. Cu același prilej, a avut loc şi un recital
muzical oferit de artiştii Codrin Cheptine şi Alexandru Roman.

Pe 3 noiembrie 2022, s-a desfășurat, în Sala Vivaldi din
Complexul Palas Mall Iaşi, ceremonia Galei „Scriitorii Anului”. Cu
acest prilej au fost acordate premiile pentru scriitorii desemnaţi
pentru lunile noiembrie 2021 – octombrie 2022 și, punctul

culminant al întregii seri, Premiul„Scriitorul Anului”. De menționat
că, printre cei 12 scriitori desemnați drept „Scriitori ai lunii” s-au
numărat nu mai puțin de trei autori Neuma: Horia Gârbea –
decembrie 2021, Andrea H. Hedeș – iunie 2022, Cosmin Andrei
Tudor – septembrie 2022.

Academicianul Nicolae Manolescu, președintele juriului, a
anunțat câștigătoarea Premiului Scriitorul Anului în persoana Anei
Blandiana. Președintele juriului și al Uniunii Scriitorilor din
România a rostit un emoționant laudatio pentru laureată.

Juriul Galei „Scriitorii Anului”, ediţia a VII-a, a fost format din
critici literari recunoscuţi, membri ai Uniunii Scriitorilor din
România: Nicolae Manolescu – preşedinte, Ioan Holban, Mircea
Mihăieş, Irina Petraş, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu şi Mihai Zamfir.
În cadrul evenimentului moderat de Nicolae Manolescu și Adi
Cristi a avut loc şi un recital muzical extraordinar, oferit de pianistul
Mircea Tiberian şi solista vocală Nadia Trohin.

Gala Scriitorii Anului – Ia§i, 3 noiembrie 2022
AnaBlandiana – ScriitoareaAnului 2022
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Laureații primelor șase ediții au fost, începând cu 2016: Mircea
Mihăieș, Gabriel Chifu, Horia-Roman Patapievici, Gabriela
Adameșteanu, Mihai Zamfir, Marta Petreu împreună cu Daniel
Cristea-Enache. În anul 2020, gala nu a avut loc

Pentru ediția cea mai recentă, scriitorii lunilor anului 2022 –
din rândul cărora a fost ales Scriitorul anului 2022 - Vasile Dan,
Horia Gârbea, Andrei Oișteanu, Ana Blandiana, Mihai Dinu, Nichita
Danilov, Angelo Mitchievici, Andrea H. Hedeș, Mihaela Mancaș,
Nicolae Prelipceanu, Cosmin Andrei Tudor, Alexander Baum-
garten.

Evenimentul de la Iași a reprezentat o încununare a literaturii
de calitate și a activității susținute a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia de-a lungul unui an. Publicul extrem de numeros și generos cu
protagoniștii a avut ocazia să participe la un moment memorabil,
de înaltă ținută.

*
Ana Blandiana:„Succesele din străinătate nu se compară cu cele

din țară – pentru simplul motiv că nu am știut niciodată când am luat
un premiu în străinătate cine mi l-a dat, cine a hotărât să îl primesc. În
schimb, știu care sunt criticii, care sunt scriitorii, care sunt colegii care
votează să iau un premiu aici și, în felul acesta, premiul primit acasă
încetează să fie doar un premiu literar – el devine un fel de decorație
specială, un fel de dovadă extraordinară de nesingurătate. Și este cel
mai extraordinar lucru care mi se poate întâmpla.”

Nicolae Manolescu:„Ana Blandiana și-a ținut promisiunea de la
debut, a evoluat într-un mod extraordinar, toate volumele ei succesive
se țin minte, există o pecete, există un stil, există o amprentă Ana
Blandiana pe care o recunoaștem foarte bine și nu trebuie să facem
mare efort pentru asta. Toate acestea completează o personalitate
remarcabilă a culturii române din ultimii 50-60 de ani.”
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Faţă în faţă cu Eminescu, Ion Creangă mi s-a arătat ca
întruchipare verbală a pământului. Solid, senin, sprijinit pe
temelii paremiologice, el poate da, prin lectură, mai repede
iluzia rodului. Pe Eminescu îl asculţi, cu Creangă poţi con-
versa. Ion Creangă povestitorul

Aş fi vrut să scriu o carte despre moarte. Paginile ce
urmează sunt impregnate până la destrămare de această
dorinţă. Știința morții

Noi, românii, suntem aşa cum suntem şi fiindcă vorbim
româneşte. Limba e stăpâna noastră, cum credea Emi-
nescu. Limba stăpâna noastră

Limba română este feminină (cu o doză mirabilă de
androginie). Lucrurile cele mai importante pentru om şi
pentru existenţa sa în lume sunt exprimate de limba
română cu substantive feminine. Feminitatea limbii
române. Genosanalize

Am descoperit, de o vreme, că pot lucra după plac cu
un detaliu, cu un semn memorativ – dacă îmi fixez suficient
de mult privirea interioară pe un obiect sau pe o secvenţă
dintr-o întâmplare, ea generează în jur, rând pe rând, cele-
lalte obiecte, apoi alte detalii, sentimente, stări, culori,
mirosuri… Despre locuri și locuire

Cărţile mele despre moarte, despre limba română şi de-
spre locuri sunt tot atâtea exerciţii de luciditate. Ca inter-
belicii, nu vreau să trec prin viaţă purtând cu mine un
străin/o străină. Forma eseului-din-fragmente îmi convine
– se mulează pe călătoria mea capricioasă şi liberă printre
cărţi, întâmplări şi amintiri. Despre feminitate, moarte și alte
eternități

(...) Viaţă de noapte – e mai aproape de ceea ce cred eu
despre versantul oniric al existenţei mele. Îmi convine şi
nuanţa de sfidare a normelor de la lumina zilei. Viața mea
de noapte. Fragmente onirice

Irina Petra§. VITRALIU 75

Fotografii: IRINA PETRAȘ; Picturi: IRINA PETRAȘ; Citate IRINA PETRAȘ: www.irinapetras.ro
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Uneori lucrurile care par cele mai
simple, se dovedesc greu de rea-
lizat. Acum cînd revista aceasta

urmează să apară în jurul datei la care pro-
fesorul, academicianul, dar mai ales scrii-
torul Nicolae Manolescu își aniversează un
număr frumos de ani de viață, ar trebui să
scriu despre sărbătorit și nu-mi prea găsesc
cuvintele.

Ar părea că fac un joc retoric, dar nu
este așa. Doar îl cunosc pe Nicolae Mano-
lescu de 40 de ani, din îndepărtatul an
1982. I-am citit toate volumele, atît de nu-
meroase, pe care le-a publicat, și i-am auzit
atît de des intervențiile orale la fel de strălu-
citoare și pigmentate de un unic simț al
umorului, i-am fost și îi sînt subaltern, dar
mai ales discipol. Am amintiri cu domnia-sa
din multe locuri. Tocmai de aceea îmi vine
greu nu numai să aleg ceva semnificativ,
dar și să găsesc tonul potrivit.

Știu că sună patetic, dar cînd mi-am
pierdut tatăl, cu destui ani în urmă, am
găsit în sinele meu o consolare în faptul că
pot sta încă lîngă Nicolae Manolescu față
de care am afecțiunea și respectul pe care
le simțeam pentru regretatul meu părinte.

Dintre toate lucrurile care mă impre-
sionează la marele critic, în afara bunăvo-
inței sale față de oricine și pe care cred că
nu am mai întîlnit-o la nimeni, resimt ca pe
o calitate luminoasă iubirea sa față de cărți.
Aceste obiecte, uneori respingătoare prin
ceea ce conțin, își găsesc în Nicolae Mano-
lescu spiritul cel mai înțelegător și mai afec-
tuos. La ele se pricepe cel mai bine și, fără a
fi indulgent fără distincție sau iluzionat fără
temei, le consideră un fundament al vieții.
Ceea ce și sînt.

Scria Nicolae Manolescu, referindu-se
la citit și la scris: „La ce sunt bune cărţile?
Îmi vine să răspund: la totul şi la nimic. Poţi
trăi foarte bine fără să citeşti. Milioane de
oameni n-au deschis niciodată o carte. A

vrea să le explici ce pierd e totuna cu a ex-
plica unui surd frumuseţea muzicii lui
Mozart. În ce mă priveşte, mă număr prin-
tre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vi-
cios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum
am nevoie să mănânc şi să beau. Hrana pe
care mi-o oferă lectura îmi este la fel de in-
dispensabilă ca şi aceea materială. Resimt
fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută”.

Aceste fraze simple îl definesc pe pro-
fesorul pe care l-am cunoscut într-o zi plo-
ioasă de primăvară, la Cenaclul de Luni.
Acolo am făcut prima„școală de literatură”.

Ce-a însemnat Cenaclul de Luni în lite-
ratura noastră e evident: locul de adunare
și formare, ba și de impunere colectivă, a
unei noi promoții literare, în special în
poezie. A fost un cumul de împrejurări no-
rocoase: un grup de autori talentați care au
atras și pe alții asemenea lor, un mentor ex-
cepțional ca Nicolae Manolescu și șansa de
a beneficia de un interval relativ lung de
funcționare (șase ani) pînă cînd autoritățile
i-au pus capăt. Plus simpatia și susținerea
de care s-au bucurat optzeciștii din partea
scriitorilor din „opoziție”, în special din
partea unor critici importanți. Detaliile se
cunosc și nu le voi repeta.

Pentru mine, Cenaclul de Luni a însem-
nat întîlnirea timpurie, la 19 ani, cu niște
scriitori de calitate, de la care am avut de
învățat multe și șansa de a-l cunoaște pe
profesorul Nicolae Manolescu. Altfel, for-
mația mea fiind de inginer, ar fi fost mult
mai greu să asist la„seminarii”precum cele
de Luni. Dragostea sa pentru cărți radia
efectiv asupra noastră și ne contamina cu
optimismul și simțul valorii care o însoțeau.

Acum,„la aniversară”, cum îi place dom-
nului profesor să intituleze paginile care se
referă la sărbătorirea unui autor, mi se pare
mult mai ușor să evit formulările mele stîn-
gace apelînd la cuvintele unei tinere scri-
itoare care, deși l-a cunoscut pe Nicolae

Manolescu mult mai tîrziu decît mine, l-a
înțeles probabil mai bine pentru că a găsit
cele mai potrivite și mai expresive vorbe, la
care nu pot să nu subscriu pe deplin.

„Omul despre care s-a spus că a cons-
truit un secol, departe de a rămâne retras în
înălțimi olimpiene, a redesenat harta lite-
rară, dovedind, prin acțiunile sale, că nu
există centru și periferie atunci când vine
vorba de cultură, de oameni și cărți. Poate
fiindcă duhul suflă unde vrea sau fiindcă
omul sfințește locul, nu a existat localitatea
prea mică, școală prea neînsemnată, scrii-
tor sau școlar prea mărunt pentru a intra în
atenția sa. Este vorba aici tot de spiritul di-
dactic dar și de o formă de asumare a
condiției de model, de exercitare înaltă a
ceea ce azi numim influencer. Se creează
astfel prețioase amintiri, poate chiar obi-
ceiuri culturale într-o contemporaneitate
în care cultura pare își pierde locul și nece-
sitatea în fața avalanșei de anti modele.
Centrul este acolo unde te afli, atâta timp
cât faci cee ce trebuie așa cum trebuie.

Într-o perioadă îndelungată dar deloc
ușoară, de încercări politice, sociale, eco-
nomice, în care oamenii au fost sub vremi,
a reușit nu doar să răzbată ci să marcheze
definitiv literatura română și să mențină in-
tegru acest conglomerat care este Uniunea
Scriitorilor din România, într-o vreme când
ale uniuni similare din Europa s-au diluat
până la a nu mai conta.”

Cred că Andrea H. Hedeș, ea este au-
toarea frazelor de mai sus, a sintetizat foar-
te bine, în cuvinte precum model și centru,
locul domnului profesor Nicolae Mano-
lescu în lumea de azi, nu doar literară.

Mie îmi rămîne doar să îi spun mentoru-
lui nostru, cu toată sinceritatea și bucuria:
La Mulți Ani!

HOriA GârBeA

Nicolae Manolescu,
„la aniversar[”
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Sunteți un artist recunoscut pe plan național și inter-
național, cu expoziții și premii obținute în țară și străină-
tate. când ați știut că veți fi artist vizual, grafician?

De mic copil am început să folosesc creionul și pensula. S-au
păstrat câteva lucrări, consider eu, remarcabile, din perioada
respectivă. Atât de bune, că n-am curaj încă să le reinventez, deși
ispita este mare. Lovitura am dat-o în noaptea de revelion dintre
1963-1964, când am reprodus dintr-un album antologic capul
de războinic al lui Leonardo da Vinci. Atunci s-a descoperit
talentul meu. Ani de zile acel album a fost în preajma mea, ca un
îndreptar absolut necesar. Au început să curgă laudele în jur, la
fel și încrederea mea s-a amplificat. Cu puțin înainte de această
întâmplare, pe parcursul a câtorva luni petrecute la Cluj, la rudele
bunicii, am avut revelația descoperirii grupului statuar Matei
Corvinul... și un marcaj profund pentru o viață. Am fost plimbat
de rudele mele la toate statuile existente pe atunci la Cluj. Am
început să fabric mici statui din staniolul de la ciocolată sau
din hârtie de ambalaj înmuiată în salivă. Apoi am descoperit
marmura și statuile Greciei antice. În concluzie, prima mea
dragoste a fost sculptura clasică. Dar a mai fost și un pian în casă
și am fost îndreptat cu încăpățânare de mama către zona muzicii,
ceea ce nu mă deranja deloc. Am văzut destule spectacole la cele
două opere clujene. Cei din preajmă considerau că trebuie să
însușesc câte un pic din toate artele, ca să am o cultură generală
solidă. Era o lume autodidactă, provincială, care știa multe și avea
mai puține lacune decât lumea educată pe care am întâlnit-o,
mai târziu, în capitala Transilvaniei. Pe atunci nu intuiam
specializarea viitoare în artele graficii. Sistemul meu ideal era
între copertele cărții de căpătâi despre viața unui polihistor.
Școala de artă, liceul de artă din Deva, apoi Institutul de Artă de
la Cluj au condus la smulgerea mea din lumea idilică a sincerității
copilăriei, mai întâi printr-o specializare limitată la provincialis-
mul profesorilor din orașul meu natal, apoi la studiul aprofundat
al graficii de la Institutul Andreescu unde am conștientizat
statutul de grafician.

cum arată o zi obișnuită din viața unui artist vizual?

Nu se deosebește mult de lumea relatată mai sus. Am avut
destul timp ca să-mi reconstruiesc carapacea din copilărie,
care-mi asigură liniștea creatoare, singurătatea, cu evidente
dezavantaje, în special lipsa de comunicare. Am refuzat statutul

de profesor. În anii 90 au fost solicitări din partea Academiei de
Artă. Am conștientizat că structura universitară rigidă, ierarhiile
academice, cu reguli bine stabilite, vor duce în cele din urmă la
o alterare a libertății artistice.

Munca de redacție la revista Tribuna a asigurat tot ce-mi
doream în sprijinul unei activități artistice individuale și neîn-
corsetate. Îmi asigura statutul de persoană socială absentă. În
paralel, creația mea devenea tot mai cunoscută pe alte melea-
guri. Sunt un naiv căpos în lumea artiștilor.

cât timp dedicați artei (concept, execuție, diseminare)?

Îmi dedic tot timpul, pe care-l am, muncii de creație. La înce-
putul carierei am petrecut mult timp la atelier. În perioada
respectivă practicam tehnicile clasice de grafică, în special
serigrafia, de care m-am îndrăgostit la Facultate. Anul nostru a
introdus facultativ serigrafia, care nu era încă o disciplină de
studiu. În 2000, odată cu achiziția primului calculator, atelierul
s-a mutat brusc în camera mea. De atunci totul se petrece în fața
monitorului: creația grafică digitală, coperte, cărți, afișe, foto-
grafie, muncă redacțională, literatură, texte critice, interviuri etc.

realizarea unei lucrări presupune mobilizarea simțului es-
tetic, a abilităților tehnice acumulate în timp, energie și
pasiune. cât înseamnă inspirația pentru dumneavoastră?

Inspirația este motorul creației. În toate cazurile funcționează
latura ludică. Temele pe care le abordez s-au născut din petele de
culoare, compoziții ascunse pe care le vedeam doar eu pe geamul
aburit al autobuzului în drumul către redacție, pe ziduri, pe cal-
darâm, mai puțin în universul norilor de pe cer. Aceste imagini,
structuri, compoziții le păstrez mult timp în memorie, mai rar în
memoria aparatului de fotografiat. De fiecare dată, când spălam
plăcile de gravură sau sitele de serigrafie, păstram hârtiile sau
sugativele îmbibate de culori și de fragmente de compoziție, figuri
difuze, fiind cea mai sigură și palpabilă sursă de inspirație. Lucră-
rile care se nășteau nu aveau denumire multă vreme. Apoi ideea,
tema, poezia și proza se configurau în cel de al doilea val al
inspirație. Asocierile inedite de cuvinte, gânduri, mesaje mascate,
se modifică treptat, intră în contrast cu mesajul estetic inițial, plus
situațiile ludice care derivă din aceste asocieri. Din acest punct de
vedere fiecare lucrare este o surpriză pentru spectator. Un contact,
o raportare mai mult sau mai puțin agreabile.

Ovidiu Petca:
„Culoarea lumin[

este culoarea absolut[”
interviu realizat de elenA AbrudAn
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cum arată o lucrare ratată? ce are în plus sau ce îi lipsește?

De când fac artă digitală nu cunosc acest concept. Lucrările
cu probleme sunt mutate în foldere speciale și reluate. De obicei
din aceste lucrări, cu început nefericit, se nasc mai apoi „capo-
doperele”. În general fac serii din multe piese. O lucrare se naște
din altă lucrare. E o veșnică revenire. Când se realizează simbioza
surpriză imagine-titlu, lucrarea părăsește folderul în care a fost
stocată o vreme, primind statutul de operă finită, printată,
semnată, numerotată și trimisă la expoziții.

cine sunt artiștii vizuali contemporani care vă plac sau
care vă inspiră?

Întrebarea este foarte dificilă, pentru că organizând de un
sfert de secol expoziții, Bienala de Grafică din Cluj, cinci ediții, apoi
Tribuna Graphic, 12 ediții și alte expoziții tematice, am fost în
contact permanent cu elita graficii mondiale. Am foarte mulți
prieteni personalități, prietenii la care doar visam la începutul
carierei de grafician. La ora actuală nu pot să spun că mă inspiră
în mod deosebit un artist anume. În copilarie îi aveam în preajmă
pe Da Vinci și pe Goya, la liceu pe Paul Klee și pe Kandinsky, la
facultate afișul japonez și grafica poloneză. Cu trecerea timpului
însă influențele se unifică, se depersonalizează, se pliază pe o
exprimare din ce în ce mai personală.

ce unelte digitale folosiți pentru a crea sau pentru
a manipula imagini?

Prin instrumentele digitale imaginea vrea să mă manipuleze.
Și reușește uneori. De aceea sunt necesare acele reveniri despre
care vorbeam. De un sfert de secol, de când sunt implicat trup și
suflet în arta digitală ca procedeu de creație artistică, am rămas
la două sau trei programe devenite clasice. Și sunt suficiente.

Ați folosit tehnici analoage de creație înainte de uneltele
digitale. care este diferența?

Lucrările le gândesc ca pe vremuri, când practicam tehnicile
clasice, am rămas fidel acestei viziuni clasice. Însă avantajul artei
digitale, în cazul meu, este rapiditatea gândirii și a concepției. Nu
sunt multe idei pierdute în detrimentul finalizării tehnice.
Rămâne mărturie tot procesul creativ, toate fazele conceperii
unei lucrări.

ce tehnică folosiți când interveniți asupra imaginii?

Lucrările în general se nasc exclusiv în calculator. Desen,
culoare, perspectivă când este cazul. Dar sunt momente în care
intră în această combinație fotografia, imagini scanate sau
segmente „furate” de pe net. Niciodată în stare pură. Integrarea
lor este un proces dificil, bine gândit și elaborat. În general
această simbioză are loc în momentele când socotesc că este
necesară o revenire la situații abandonate în trecut, atunci când
o idee este suficient de atractivă, percutantă ca să permită o re-
reluare fericită. Ca exemplu, aș aminti ciclul de serigrafii TZA-
DA-RA-DA, început în 1996, la care mai lucrez și la ora actuală.
Acest ciclu este compus din trei serii, cea inițială, care-i dă și titlul,
plus încă două serii digitale: OPERA DADA și TRISTAN.

cum vă creați culorile?

După cum se poate desluși destul de clar, culoarea este
esențială în creația mea. Dar fiind grafician, ea are alte valențe,
decât cea de pe pânză. În arta digitală nu există pigmenți. Se
folosește culoarea lumină. De aceea socotesc lucrarea finită ca
fiind cea de pe monitor. Printurile, oricât de sofisticată ar fi
tehnica de imprimare, sunt realizate cu ajutorul pigmenților.
Culoarea lumină este culoarea absolută.

cum gestionați capacitatea mai redusă a indivizilor de a
percepe culori față de capacitatea ecranului de a afișa cu-
lori.

Persoanele implicate în artele plastice, în mod special colec-
ționarii, au tendința de a aprecia opera de artă palpabilă, materială.
Este esențial pentru ei acest tip clasic de apreciere în stabilirea
criteriului valoric, implicit a valorii comerciale. Este cauza principală
a rejecției artei create în calculator. Sunt sigur că, în timp, această
judecată o să se estompeze până la dispariție. Arta digitală se
dezvoltă cu o rapiditate inimaginabilă către noi forme de neintuit,
pe care nu le putem percepe la ora actuală, ceea ce va duce cu
siguranță la dărâmarea criteriilor actuale de apreciere. Sunt expoziții
controlate încă de colecționari sau galeriști, care refuză cu încă-
pățânare electrografia. S-a ajuns totuși la un compromis lamentabil.
Dacă în loc de artă digitală artistul scrie tehnică mixtă, organizatorii
mai închid ochii. Marile manifestări, din contră, nu stopează dez-
voltarea, lăsând loc inovațiilor de orice tip.

dincolo de felul în care folosiți culorile, sunt impresionată
de transparențele din lucrările dumneavoastră. cum vă
jucați cu transparențele?

Transparențele sunt esențiale în arta digitală. Tehnologia
permite suprapuneri inimaginabile și irealizabile utilizând teh-
nicile clasice. Este o altă disciplină. Necesită însă un control
riguros. Rigoarea este esențială în orice tehnică și este dobândită
în timp, prin acumulare.

insist asupra unei probleme care mi se pare importantă.
luând în considerare grafica digitală și discuțiile pe mar-
ginea copiei și a originalului, dar și a modalității de tran-
zacționare a artei digitale (print sau ca acces la vizionarea
originalului pe un ecran), care credeți că este originalul
lucrării, cel vizualizat pe ecran sau imaginea imprimată
pentru a fi expusă?

Mi-am exprimat deja părerea mea subiectivă, dar corectă,
într-un răspuns anterior. La ora actuală originalul acceptat în
expozițiile oficiale de grafică este opera imprimată, semnată și
numerotată. Mă refer la expozițiile generale, bienale, trienale,
unde toate tehnicile sunt prezente. Având în vedere că impri-
mantele sunt perfecționabile și perfecționate în timp, această
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logică rămâne valabilă. Lucrările imprimate tind către o redare
din ce în ce mai fidelă a originalului din calculator.

În grafica multiplicabilă sunt create matrițe în tehnici tra-
diționale de tipar adânc, înalt și plan la care adăugăm, mai nou,
imaginea creată în calculator. De pe aceste plăci din lemn, cupru,
aluminiu, pânză serigrafică și imagini electrografice sunt impri-
mate operele create pe hârtie sau orice alt suport solid. În
momentul în care tirajul este realizat, matrițele se distrug. În
special în cazul unor comenzi ferme.

Bineînțeles că există manifestări, în special expozițiile spe-
cializate în arta digitală, unde lucrările sunt afișate pe monitor,
unele alături de clipurile video sau holograme, dar este o altă
lume. Arta digitală este un concept mai larg, pe când grafica
digitală este mai specializată și controlată.

Am observat că aveți colaboratori și prieteni artiști de pe
întreg mapamondul și ați făcut posibilă participarea aces-
tora la numeroasele expoziții pe care le-ați organizat. Prin
activitatea curatorială vă considerați un mediator cul-
tural?

Da. Asta fac de multă vreme. La început am organizat la Cluj
multe manifestări artistice reușind să atrag artiști de mare
valoare. Unii au fost capacitați să participe la vernisajele acestor
expoziții. S-au creat astfel contacte la nivel artistic superior între
publicul interesat și artist. Datorită acestor reușite am putut să
creez contacte cu organizatori din alte țări prezentând artă
românească peste hotare. Selecțiile mele întotdeauna au fost
apreciate. Am fost comisar pentru România ani de-a rândul la
Bienalele Douro și Global Print din Portugalia, la Bienala Mini-Print
Paese din Italia în 2019. Recent am fost co-organizatorul Bienalei
Di Carta/Papermade din Schio, Italia, unde am propus o selecție
de artiști faimoși din țară și diaspora. Am reușit să impun
decernarea medaliei de aur a bienalei artistei de excepție din
Timișoara, Suzana Fântânariu. Propunerile mele nu se rezumă
doar la artiștii din România. Datorită experienței, am reușit să
impun și să promovez cu succes artiști din toată lumea, unii
dintre ei fiind lansați la expozițiile clujene.

există o piața de artă pentru lucrările grafice în românia,
comparativ cu cea internațională?

La Cluj în mod sigur nu există. Poate nici în capitală. Mă refer
la grafică. Există pe alocuri licitații de pictură într-un mod hibrid,
mercantil. Dar este o lume străină mie. Nu sunt interesat de
aceasta zonă. N-am talent de galerist, deși poate că aș putea să
fiu, cel puțin, un director artistic bun în domeniu, să stabilesc un
standard ridicat, dar cu siguranță falimentar din punct de vedere
comercial. Din cauza muncii mele zilnice în fața calculatorului
trebuie să recunosc că nu sunt un comunicator desăvârșit.

numele dumneavoastră este legat detribuna Graphic. ce
înseamnă pentru dumneavoastră organizarea acestui
eveniment internațional anual?

Tribuna Graphic este evenimentul anului în domeniul graficii
la Cluj. Au fost douăsprezece ediții și urmează ultima, dedicată
graficii din Balcani, în luna noiembrie, care va încheia acest șir
foarte darg mie. La fiecare ediție am invitat treizeci de perso-
nalități, valori incontestabile, dar și tineri artiști încă necunoscuți.
Sunt foarte mândru de descoperirea lor și că la ora actuală mulți
dintre ei sunt în topul graficii mondiale. Expozițiile au demarat în
2010, ca o continuare a Bienalei clujene de grafică, la rugămintea
conducerii de atunci a revistei Tribuna unde îmi desfășuram
activitatea ca redactor artistic, secretar tehnic de redacție.
Tribuna avea nevoie de un eveniment și am creat evenimentul.
Am propus ca toate lucrările expuse să devină parte a cabi-
netului de stampe, existent deja la Muzeului de Artă din Cluj,
grație și a miilor de lucrări de grafică mică donate de participanții
la bienalele clujene.

Evenimentul a avut o apreciere internațională, datorită
calității participanților și selecției riguroase, internetului, mediilor
noi de socializare și, în mod deosebit, datorită cataloagelor
valoroase și utile, care circulă în toată lumea. Aceste albume au
fost recenzate în presa mondială, în paginile web de specialitate.

Dau doar un exemplu edificator. În imensul catalog al
Trienalei de Grafică de mare tradiție din Bitola din 2015, într-un
segment special dedicat curatorilor, protectori ai graficii mon-
diale, a fost rezervat un capitol expozițiilor clujene Tribuna
Graphic.

Rămân memorabile prezențele unor artiști, nume semnifi-
cative la vernisajele și conferințele Tribuna Graphic: Adriano
Castro (Brazilia), Yonggu Shin (Coreea de Sud), Eddie Lui, Winnie
Mak (Hong Kong), Masaaki Ohia, Haruko Cho (Japonia), Liena
Bondare (Letonia), Nubia Landell Valdivia (Mexic), regretatul Jan
Svensen (Norvegia), Fernando Santiago (Porto Rico), Suzana
Fântânariu, Atena-Elena Simionescu, Adrian Sandu, Dorel Găină,
Géza Székely (România), Leon Zakraisek (Slovenia), Ann-Kristin
Kälström (Suedia), Borgó, Péter Kecskés, Antal Vásárhelyi, Géza
Szőcs (Ungaria).

care este cea mai mare realizare profesională până acum?

În trei decenii am participat la mai toate manifestările de
grafică existente în lume și nu sunt puține. Unele participări au
adus și premii importante. Este greu de înșirat. De aceea aleg
latura subiectivă, care se leagă de începutul carierei mele. Pot
spune că am pornit cu dreptul. În 1989, în urma participării la
Bienala, pe atunci, de la Cracovia, am fost invitat în Franța, la
Grenoble, la o foarte importantă expoziție, „Gravorii Europei”,
dedicată gravorilor secolului XX. Lucrarea mea în acvaforte și
mezzotinta„Libatio Sacra”a fost expusă alături de nume mari ca:
Alechinsky, Pasternak, Chillida, Tàpies, Braque, Hajdu, Masson,
Matisse, Zoran Music, Pozzi, Gustowska, Lutomski, Otreba, Ozóg,
Snoch, Vieira da Silva, Nagaoka, Mihuleac, Brunovský, Alantar,
Butković, Dado…

Felicitări!

Vă mulțumesc.

� � �
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nostalgie

nu obosesc la fel de ușor când
alerg cu gândul i-am spus
doctorului
încearcă atunci! important e s-alergi
să nu iei forma locului în/pe
care stai
să nu devii vulcan spin sorb mlaștină

fug deci alături de gând
ne strecurăm nevăzuți printre oameni
ne cățărăm la nevoie pe câte un turn de
tăcere ne târâm pe oglinda
vreunui lac înghețat de lacrimi
planăm ne rostogolim prin văzduhul
eliberat de respirația păsării de argint

dar uneori și la asta trebuie un fel de susținere
și gândul mă-mpinge mă ia în cârcă iar când
se ajunge aici

la
statul pe loc la minunatele lui întâmplări
de dincolo de gând mă duce

gândul

uitare

cuvintele mele sunt amintirile mele
din somn se trezesc numai când pornește
cântecul (mă-ntreb numai dacă
din mine alunecă întâi și-ntâi amintirea

sau invers: doar mă are în memorie cântecul,
mă știe și el)

oricum, din unul în altul trecând
lămurindu-se întregindu-se, abia scăpată,
amintirea fuge, fug și eu după ea,
cântecul nu, nici n-ar avea de ce:
în el se retrag doar
toate cuvintele (din el alunecă deci întâi
și-ntâi amintirea, acum știu) –

cuvintele mele, amintirile mele:
Doamne, ce mult am uitat!

lanț

așa de-ncâlcit de obscur
visul

aproape uitat în zori, alteori spulberat
cu totul

numai eu visătorul prins ca într-un lanț
(nevăzută și totuși ce carnală mărturie
lanțul)

și mă zbat forțând amintirea
să mă smulg
să-l desfac

să-l mut
legând amintire cu amintire
din carnea și sângele meu
aici

să-i înțeleg mesajul criptat

iarnă

când se trece la ora de iarnă
mi-e ca și cum
se reașază ceva în mine, parcă s-ar întoarce
dintr-o lungă bejenie la locurile lor la casele
lor, lucruri viețuitoare oamenii soarele timpul
și eu le privesc cum vin, tot vin, așteptându-le
după
perdeaua de gânduri
la ora primordială, cea adevărată, pare că mă
întorc –

ah să dai lumea înapoi, înainte
cu-o oră
cu-o iarnă...

nor

acest nor
zvârlind de mult mai sus prin
cerul opac indecise poame de lumină
pentru o tot mai melancolică, mai
tristă foame

acest nor transparent
poezia

Gabriela
Chiran

� � �

Carmen
Secere

desculță

cad ciucuri
fantomele locuiesc la parter

spun da
îmi lovesc fruntea de lună

se vede cum
întineresc

umbra strânge piciorul
patului

umblu desculță
printre portocali

taxi

taxiul virează brusc

deschid geamul
îmi usuc unghiile

lumina mă lovește
cu pumnul în stomac

perfect simplu
nu mă pot îndepărta

pe fusta de vacanță
mângâi delfini

chei

dărâm toate statuile
în colțuri doar mă lovesc

încui sertarul
cu probe

bijutierii îmi lipesc
ieftin cântecul

cei veniți se joacă
de-a războiul
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/nu știu câte
pot să uit/

pentru alte certitudini
am încă un rând

de chei

uși

soarele înghite eschimoși
lumea nu există

ridic slăbiciunile
la înălțimea genunchiului

sub pleoapa căzută
îngrop moluște

mi se zbate ochiul
/iertările sunt uși
prea mari/

ești singura lumină
pe care o cunosc

răsucesc spirala
cu două fețe

punct

o prăbușire de sare
ia locul zidului

lumina rămâne
un punct

îngheț
culeg plante siberiene

peretele din stânga
mă scoate din minți

piatră albă peste
piatră neagră

apă vie

sap într-un glob de cristal
absența sapă și ea

stau mai aproape
mă spăl cu apă vie

focul îngheață
o panglică se zbate în gol

sunt un om dezlegat
aud lopeți

de zăpadă

m-am făcut poetă
prea târziu

bărbații erau pe la casele lor
și mama făcuse deja cataractă
copiii săteau pe jumătate născuți
pe jumătate în niște pântece amestecați
cu gadgeturi
de ultimă generație
ce scop mai înalt decât poezia ar
putea fi atins cu vârful degetelor
alunecarea pe taste
când lumea e un parbriz pe care trebuie
să-l șterg
cu blândețe să nu se spargă
și tu ești frumoasă în dimineața asta
zice farul din dreapta luminând
chipul străzii
mă topesc precum o ciocolată
amăruie
sub limbă
cineva mă înghite cineva
mă scuipă
e un târziu și-n efortul de a ține
maxilarele
în mișcare
până face sufletul poc

et si tu n’existais pas

mâna sus cine crede în fericire
în hedonismul alimentat la pompă
să vă număr să
nu greșesc
turnurile gemene
au murit împreună asta da
iubire dacă unu ar fi rămas în picioare
celălalt
s-ar fi zburlit din toate betoanele să afle
pe cel pierdut
și cauza
dai o gaură-n cer și-ți curg prin păr
îngerași
de catifea chinezească
după câteva spălări

părul îți cade îngerii
rămân se hârjonesc între ei până pică
de oboseală și se mută
în claia unei brute să nu fie
băgați de seamă
dacă adorm
o să bat un cui în perete
să-mi atârn duhul
sfântul
duh
de mâine să mă închin
la cuiul din perete
și la duhul meu
căruia îi crește păr pe limbă
de-asta zic mereu/ contează
volumul nuanța
și
permanentul

divorț

câteva lucruri de-ale lui
împrăștiate prin casă
mă lovesc de ele ca de niște
stabilopozi
lumini aprinse/ chei
pierdute
întrebări pulsând într-o memorie
bolnavă
jumătate din casă/ din bani
jumătate din copii
jumătate
din certuri
din nopți și din zile
un fel de dronă plimbă prin văzduhul
dormitorului
femei-manechin
aterizând unde aerul e scump
că-mi pare și rău
să-l mai respir
vitrine/ prețuri la vedere
voci înmuiate-n sirop de tuse
pun compresa pe frunte și compresa
ia foc
cine-a spus că paza bună trece
primejdia rea

nu știe că a divorțat bill gates că și el
este om
că și lui/…/
dacă-și dă ochelarii jos
i se poate vedea culoarea ochilor
fulguind prin amintirea unor vacanțe

***
toți divorțăm
la vârste inexacte/ de prea tineri
ori
de prea
bătrâni
când ne geme pământul sub picioare
de parcă s-ar scurge-n el toate
singurătățile lumii
când ni se scurtează degetele
aceleași degete
care-au semnat un nume
vechi
lângă un nume nou
deci mă rog ție doamne:
primește-ne pe toți robii tăi gates
în împărăția divorțaților
am dat cu pietre-n tine
nu te-am nimerit
dar a contat curajul

am un nume atât de scurt
pentru că

era-ntr-o joi și nici el nu avea litere
să-mi dea
de unde nu e
nici dumnezeu nu cere știți asta
pe timp de criză e bine să ai nume scurt
consumă aer puțin
la pronunție în mintea cui intri mai poți
zăbovi
că nu ocupi mult loc
dar dacă vrei să izbești
cu sunetele-n ziduri
termini repede muniția și o faci
de pomană

Gela
Enea
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Limba tăcerii

Smulg de pe mine toate limbile,
le arunc vântului să le spulbere,
să cutreiere lumea până se vor liniști,

mă retrag în limba tăcerii,
mlădițele ei firave cresc păsări
pe scoarța de copac,

păsări neasemuit de frumoase
și cântecul lor,
limba care mă limpezește,

mă scutură de toate îndoielile lumii,
de dureri, de șirul de nimiciri,
de poverile puse pe umeri de alții,

pe fiecare frunză stă o pasăre,
cântă până ce norii se rotesc
topindu-se în albastru,

tăcerea iradiază lumină
în golul lăsat de vechile limbi,
ca asfințitul prin frunziș.

Creasta de aur

Stau între apele deschide
de toiagul lui Moise,
cale pe care pașii nu se aud,

doar un vârtej de cuvinte tăcute,
ca umbrele serii pe dealuri,
ca pulberea răscolită de vânt,

un val cu o creastă de aur se ridică în fața mea,
mă duce spre tărâmul făgăduinței,
în umbra lui mă închin.

Lumina însă

Pe țărmul mării, cutreierată de-o fărâmă de soare,
de atingerea de mătase a unui val,

pe nisipul muiat de furtună, printre scoici
uimitoare, ca o creastă de curcubeu,

pe linia străvezie de alge ce separă plaja de apă,
eu și tăcerea, infinitul mării și privirea,

pe celălalt mal, bărbatul din visele mele,
așteptarea dintre țărmuri, ochiul cerului,

înserarea se lasă blând peste noi,
n-am ieșit din cețurile în care ne zbatem,

din găoacea tulbure a lumii, însă lumina
ne primenește adânc, la răscruce.

În pragul tău de tăcere

Un munte de tăcere peste răscoliri,
curg valuri pe pantele tale,
se opresc pe pragul unui sanctuar,

izvor de foșnete vii tăcerea ta,
sacerdot în peștera-sanctuar,

stau la poalele muntelui,
în pragul tău de tăcere,
o rugăciune.

Necuprins ca marea

Dacă aș putea să iau în palme o bucată de lut
să-l sfărâm, să-l frământ,
să-ți dau chip după cum te simt,

aș ști oare să leg fărămă de fărâmă
să fii întreg și puternic
ca însuși pământul din care te tragi,

tumultuos și lin precum marea,
vijelios ca vântul de pe vârfuri de munte,
blând și pur precum zăpezile neatinse,

limpede și rece ca apa din fiordurile scandinave,
necuprins și albastru ca Marea Egee,
luminos și iute ca fulgerul,

strălucitor ca răsăritul pe valuri,
înmiresmat ca un câmp înflorit,
roditor ca livada de meri,

dacă aș putea cu palmele să dau formă unui trup,
aș ști oare cum să-l fac să vrăjească lumea din jur
precum lira lui Orfeu,
ochiul să-l încânte ca odinioară zeii grecești,

dar nu sunt meșterul minunat ce face să cânte
și să danseze argila sub mâinile lui,
sunt doar o bucată de lut, fărâmițată
și refăcută de cântecul tău,

te pot recunoaște, dar nu-ți pot da chip, nici trup,
ești chiar marea ce-și freamătă apele în orice clipă,
neguroase ori limpezi precum cerul,

metalică, întunecată, ca argintul topit,
portocalie, străvezie, albăstrie, turcoaz,
până se limpezește în cleștarul albastru și tace.

Smerenia de pe munte

Cântă tăcerea pe nisip,
pe țărmul Mării Egee,

la poalele Muntelui,
singurătatea se face rugăciune,

se pătrunde de duhul sfânt
ce stăruie de veacuri pe munte,

între cer și pământ,
te înalță smerenia de pe Vârf.

În palma ta argintul tresare

Susură argintul unui clopoțel pe o pajiște,
e o chemare a depărtărilor,
urmez sunetul lui prin câmpie
până la poalele muntelui,

urc printre șiruri de oleandri și măslini,
pe cărarea șerpuind printre stânci,
urcușul mi se pare ușor,
o mână întinsă mă poartă până în vârf,

învelită în albastru, privesc marea Egee,
în palma ta argintul tresare.

Poeme din manuscrisul Ca un zid care nu te lasă să mergi mai departe

Sonia
Elvireanu
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În pragul tău de tăcere

Un munte de tăcere peste răscoliri,
curg valuri pe pantele tale,
se opresc pe pragul unui sanctuar,

izvor de foșnete vii tăcerea ta,
sacerdot în peștera-sanctuar,

stau la poalele muntelui,
în pragul tău de tăcere,
o rugăciune.

Timpul zeilor…

Templul zeiței Atena, pe Acropole,
sub soarele dogoritor,
câte priviri antice strălucite l-au clădit
să fie pe urmă distrus de perși, dar a renăscut,

în umbra unei coloane, zeița cu coiful de războinic pe cap
surâde spre templul lui Ares, zeul războiului,
fiul lui Zeus și-al Herei, sângeros și crud,
pe care l-a înșelat, îmblânzindu-i calul înaripat,

i-a furat coiful, sulița și scutul,

a întors darul lui Ares către atenieni,
dăruindu-le măslinul să se întoarcă din război
precum rătăcitorul Ulise, bântuit de ținutul cu măslini,
fără el, rătăcea și acum prin vâltorile mării
ademenit de sirene în apele lor,

Atena e marea zeiță adorată, stă în vârful colinei, împlătoșată,
templul lui Ares, cu zidurile arse de războaie, e mai la vale,
în Agora, tăcut și însingurat, în zariștea de măslini mai adie

chipul și trupul zeului iubit de spumoasa Afrodita.

Teatrul lui Dyonisos,

Cobor treptele albe spre piatra rotundă, de altar,
în jur, cerul, un perete în ruină, teatrul,
pe umărul lui prăbușit se rostogolește tăcerea,
singurătatea lumii stinse unde poposeau zeii odinioară,
un vultur alb se rotește deasupra mării, freamătă măslinii și cedrii,

privirea străpunge timpul ca un oracol care vede dincolo,
marmora albă, rotundă, altarul așteaptă,
în spatele lui, ca în ceață, jocuri cu măști,
actorii se învârt frenetic, sorb din cupe, dănțuiesc,
glasurile corului zeul își cinstesc,

pe scaunele de marmoră albă se-nghesuie preoți și oaspeți,
pe rândurile de sus, la cucurigu, atenienii de rând
n-au stare, aplaută ori huiduiesc,

veacuri și ape peste vuietul lor vechi s-au revărsat,
privirea adâncă le scoate din vălurile de ceață,
visând pe dalele pârjolite de soare ori sub măslini,
atinge cu pașii săi moi timpul zeilor nemăsurat,

ca un fum se destramă iluzia, jocul, vuietul,
singurătatea și tăcerea ating păsărea pe altar. � � �
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Daniela ±ontic[,
„30 de scriitori români din exil

(1945-1989)”
Marți, 8 noiembrie, la Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR),

scriitoarea Daniela Șontică a lansat cartea „30 de scriitori români din exil
(1945-1989)“, apărută la Editura Basilica în 2022. Autoarea i-a avut alături
la eveniment pe criticul literar Otilia Sîrbu și pe scriitorul Ștefan Mitroi,
care au vorbit despre volum, moderatoare fiind Loreta Popa, reprezen-
tanta instituției gazdă.

Volumul cuprinde, așa cum spune titlul,
30 de portrete, dar și nouă interviuri, edifi-
catoare în conturarea acestora, cu oameni
care i-au cunoscut pe unii dintre scriitorii
români care au luat calea exilului în perioada
comunistă, cu istorici și critici literari cunos-
cători ai fenomenului. Intervievații cuprinși
în paginile cărții sunt Marilena Rotaru, Mi-
haela Albu, Dan Anghelescu, Grigore Ilisei,
Crisula Ștefănescu, Tudor Nedelcea, Adrian

Lesenciuc, Flori Bălănescu și Liliana Corobca, iar portretele-eseu se referă
la Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Monica Lovinescu, Virgil
Ierunca, Vintilă Horia, Ștefan Baciu, Paul Goma, Mira Simian, Theodor Ca-
zaban, Ioan Cușa, Pavel Chihaia, Lucian Boz, Vintilă Corbul, Grigore Nan-
driș, Victor Buescu, Paul Miron, Alexandru Ciorănescu, George Ciorănescu,
Constantin Amăriuței, George Uscătescu, Nicolae Herescu, Aron Cotruș,
Gheorghe Băgulescu, Lucian Bădescu, Constantin Virgil Gheorghiu,
Alexandru Busuioceanu, Yvonne Rossignon, Mihai Niculescu.

Otilia Sîrbu, conf. univ. dr. la Facultatea de Litere și Limbi Străine a Uni-
versității Hyperion din București, sublinia că volumul „este o revelație,
deoarece are curajul de a spune ceea ce trebuie să spună, într-o lume care
uită să spună ce înseamnă adevărul și lumea noastră se micșorează când
adevărul nu este spus la dimensiunea lui”.

Scriitorul Ștefan Mitroi spunea despre lucrarea Danielei Șontică:„Este
o carte din care cresc, dacă privim cu atenție, treizeci de biblioteci, din des-
tinul fiecărui scriitor. Este bine că Daniela ne amintește că au existat acești
scriitori și, chiar dacă nu mai sunt printre noi, cărțile lor încă există”.
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S-a întâmplat cu veacuri în urmă. Eram îndrăgostit. Fals,
eronat. Dar cum aş putea defini starea aceea? Scrise-
sem, cu alte secole în urmă, că grecii, doxarii, aveau cu-

vintele agapé şi eros, pe când francezii, experţi altfel în subtilităţile
ars amatoria, au doar amour. Uitam, atunci, că doxarii mai aveau
un cuvânt, fără de care conceptul de iubire nu are sens: philé. De
unde filosofie, filocalie, filo… Tocmai depăşisem cu pierderi majore
şi cu câştiguri substanţiale criza bărbatului între două vârste. A
doua şi a treia. Mereu simultan. Tocmai depăşisem un alt episod
erotico-emoţional pasager, exorcizat într-o ironică nuvelă, tocmai
o pierdusem printre Marte şi Jupiter pe prinţesa-mea-neagră-din-
scorbură-cea-drapată-cu-frunza-arţarului-tutelar-în-locul-frunzei-de-
viţă, când versiunea mea abstractă şi fata asta am dat intem- pestiv
unul peste celălalt. Mint, pe prinţesa neagră o regăsisem şi mă re-
galam cu experimentarea cinstită a datumului celor născuţi sub
acelaşi semn cu mine şi care au nevoia esenţială de a iubi simultan
cel puţin 2 femei. Cel puţin, căci pe balanţa mea de o zi mai lungă
decât veacul am constatat că o iubeam mai mult decât în cei 27 de
ani de fidelitate conventională, de când învăţasem să dansez pe in-
stabila orbită a unei planete cu cel puţin 2 sori. Sori solari. Ca luna.

Cu prilejul primei experienţe plătite cumplit de scump, care mă
ajutase să mă reinventez, scuipasem, alt termen nu găsesc, 3
poeme mai mult în proză, orbitând în jurul filmului luiTarkovski de-
spre Rubliov. În noaptea în care cei de la antipozi puteau urmări
pasajul luiVenus, peste discul solar, cu două zile mai devreme decât
aniversarea mea, în timpul unei conversaţii pe yahoo messenger cu
fata despre care tot amân să povestesc, am redemarat ciclul poe-
melor clopotelor, aşa le gândisem. Fata mă numise căpitan, eu o
angajasem ca mus. Şi corabia Speranţei lua în bot toate valurile de
furtună. Aşa am ajuns, în câţiva ani de prezenţă şi absenţă, la al op-
tulea poem.

Odată, căci despre asta povestesc, îmi trimite un DVD cu Amélie,
filmul ăla straniu, cu şi mai strania Audrey Taotou. Cu un strigăt
flaubertian: Amélie sunt eu! După o vreme, numai ce primesc un CD
cu o italiancă, al cărei nume, Carla Bruni, nu-mi spunea nimic. M-a
străfulgerat ideea, care se dovedi a fi corectă, că fata dispreţuia ba-
nala idee de a-mi trimite o fotografie, ataşată la un e-mail. Că-mi
transmitea, şăgalnic, portretul ei. Am intuit că nu e brun-şatenă, ci
blond roşcată. A rămas oarecum contrariată de lipsa mea de
reacţie, am uitat să vă spun că mintea mea e tare înceată.

Când Carla Bruni deveni personajul public care e acum, fata
deghizată în mus mă părăsise de ceva vreme. Smulgându-se ca o
iapă nărăvaşă, ca un păstrăv compus de Schubert, ca un vânt din
senin, din carnea vie a pietroiului care ţine, la noi, conzodiacalii, loc
de inimă.

Am refuzat pansamentele, am refuzat cicatrizarea, am conser-
vat cavitatea de carne vie, uzând de toate artificiile şi giumbuş-
lukurile pe care un histrion care la 6 ani făcea scândura le poate
dezvolta cu talent. Carnea vie îmi devenise parametru identitar.

Fata mi-a scris zilele trecute, cu spontaneitatea duhului furtu-
natec şi atemporal pe care-l inventasem să mă întovărăşească în
cărţile mele. Alături de umbra prinţesei mele negre, da, aia cu
frunza de arţar în locul celei de viţă. Ca să nu avem vorbe. Ca şi cum
hiatusul n-ar fi existat. Praemonitos-praemunitus e unul din prover-

bele mele preferate. Eram, aşadar, pregătit. Antrenat în gestionarea
hiatusului mnemonic de cele două anestezii totale, la 42 zile dis-
tanţă, care m-au făcut mai tare. În dimineaţa zilei în care mi-a scris
regăsisem, căutând cu totul altceva, discul cu anonima Carla Bruni.

Speranţa navighează iar, cu toate pânzele sus. Căpitanul poartă
răspunderea, iar musul a mai făcut muşchi, scrie, în ultimul mesaj,
duhul meu furtunatec. Ca şi cum mi-ar comunica ceva esenţial: că
dacă e musul meu, atunci e o fiinţă liberă şi poate dispărea oricând.
Dincolo de acolo unde vântul rostogoleşte norii.

Cred că e timpul să secretez, în adânc secret, ultimele 4 poeme
ale clopotelor. În care, deloc paradoxal, nu ea va fi sursa. În numele
echilibrului.

Trei siluete
Vântul fierbinte al stepei ridica praful lutos de nu se mai vedea

nimic la doi paşi. Silueta înaltă, pe care chipiul de un cot o făcea şi
mai înaltă, mărşăluia gârbovită, înfruntând vântoasa, care-i sugea
puterile. Paşii îi erau din ce în ce mai mici. Din slavă, observatorul
federal putea anticipa cu precizie de juma’de verstă punctul precis
unde silueta avea să se oprească.

Vântoasa fierbinte ducea acum frunze căzute, amestecate cu
stropi grei de ploaie. Picăturile se amestecau cu lacrimile siluetei în
mustaţa de care-şi amintea mereu cum îl trăgea tunsu’. Când să
treacă un vad, mai-mai să se ciocnească cu altă siluetă, mai scundă
dar mai solidă, cu cască în locul chipiului înalt şi automat Schmei-
sser în locul puştii cu baioneta din Bayonne.

Dar cum în toate basmele prâslea e cel care izbândeşte, nu
trecu mult şi se întâlniră cu o a treia siluetă, subţiratecă, mlădie pre-
cum o trestie, în blue jeans şi tricou cu stranii semne imprimate, cu
mâinile în buzunare. În care nu poseda nici o armă.

Eu? Le râse în nas blondul. Pe mine, mă? Poate-n vis! Ia de ici,
molfăi obraznicul Uite, voi puneţi un scud şi un florin, eu pun o mie
de maravedis că ajung la Pacific, iar dacă prind strâmtoarea aia
îngheţată nu mă mai opresc până la statuia Libertăţii. Vă prindeţi?

La un moment dat nesimţitul se dedublă. Unul din doi trecu
peste apele fluviului pe care băştinaşii îl visau de vodkă, celălalt
trecu fără păs peste un lanţ de munţi. Apoi se reuniră. Cineva tre-
buia să administreze cumva stepa de până la lanţul muntos, iar spi-
ritul întreprinzător al purtătorului de chipiu înalt izvora din
mustăţile de care altă dată îl trăgea tunsu’. Silueta scundă şi îndesată
se urcă pe motocicleta cu ataş, îl invită şi pe mustăcios, îl lăsă în
mijlocul stepei, iar el demară împotriva celor patru vântoase şi nu
se mai opri până pe malul unui lac adânc, în mijlocul taigalei, unde
îşi stabili cartierul general. Spiritul său metodic şi disciplinat, pe care
nebunia unor stăpâni provizorii nu reuşise a le desfiinţa, era tot ce
avea nevoie taigaua ca să se trezească la viaţă. Majoritatea popu-
laţiei taigalei avea să aibă, veacuri de-a rândul, ochii codaţi, iar din
holdele ce vălureau până dincolo de Marele Zid răsăreau prăjinile
numite de localnici urga.

Subţiratecul în blue jeans bălăngăne adidaşii pe docul de unde
se vede de aproape Statuia Libertăţii şi joacă cu puii de negrotei
jocul pe care i-a învăţat: bambilici.

Restul s-a sedimentat în folclor…

Carla Bruni din sonete
rAdu-ilArion munteAnu
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bufoni imperiali

de prea multe ori mă rog în mine
ca într-o chilie
deşi icoanele nu mai sunt la locul lor
lacul lacrimilor a secat
iar doi nu mai este doi
nici măcar unu nu mai e în logica sa
stă smintit într-un singur picior
unii se spală pe faţă cu sânge
şi nu de sânge
totul se separă de sine şi de rostul ştiut
inclusiv de adausul de frumuseţe al propriei stele
cine sunt demonii care ne numără oile
până adormim
cine bea cafea în gândurile noastre
trecându-ne de miezul nopţii
pe vaporul stricat al zilei ce vine
şi cine îşi curăţă spinii de pe tulpină
punându-i pe furiş
pe fruntea noastră
bucuria lor e tristeţea celorlalţi
ce nu se mai securizează cu rugăciuni
ci cu acei ani
care abia îşi mai murmură zilele
rotite pe degetele indicatoare
ale bufonilor imperiali

нет бабушка

nimeni nu se gândeşte la femeia
care se simte din ce în ce mai rău
în fotoliul vremii sale
sau atunci când face topless în oglindă
uneori o gândeşte de rău
când sânii privirii i se lasă
iar ridul începe să i se mişte pe faţă
precum o larvă
în care stă închis un fluture mort

alături îngerul chipului tânăr
se împrumută de alb
cu o dobândă prea mare
recuperatorii se apropie ca un taifun
de inima lui
smulgându-i-o din rădăcină
pentru a o planta
în propriul piept

oglindă oglinjoară inutilă
de ce nu încerci lucruri noi cu trupul ei
căruia i s-a evaporat de pe mîini stropul de siguranţă
cum stropul de alcool din mintea dimineţii
spicele secetei fiind ameninţate de secera
unui timp capcană
ciocanul fiind desigur următoarea opţiune
acum toate aspiraţiile rămân sub ameninţarea
unui secere secete şi ciocan
de tip saturnian
davai водa
нет бабушка

bătrânii copii ai pământului

sângele nostru s-a urcat în tren
într-un singur picior
celălat a rămas
pe câmpul de luptă al vieţii
observat doar de câţiva corbi
şi câteva nopţi furtunoase

să fie tatăl ceresc unicul gând
care ne oferă veşmânt de iubire
cu zeci de mii de ani mai ieftin
decât ni-l oferă casa de modă
a ultimelor zile şi nopţi de dragoste
făcându-ne şi alte oferte
invidiate de cei aflaţi în poziţie orizontală
încercând să asculte cum plâng
bătrânii copii ai pământului
ce pun în dezbatere
diferite exerciţii de stil şi vigilenţă
fără a ţine sub observaţie
ideea de-a ne acapara
smulgându-ne din falsa democraţie
a celor ce propagă undele de şoc
ne judecă la rece
apoi ne dau spam

noduri de speranţă

spre seară mâinile mele
se fac noduri de speranţă
numai cineva cu ochii tineri
poate desluşi secretul
îl poate pune în faţa

unei minţi vizionare
cu atitudine
şi câtiva munţi colosali
aşezaţi în diagonală

vom face o poză fără retuşuri
pentru a ne lămuri de subiect
de epitetele care îi dau târcoale
îl amuşină
precum căprioarele fătul
îl scot dintre ghilimele cu scobitoarea
pentru a-şi păstra dinţii curaţi
absolviţi de felurite plăceri
care ne-ar putea apăsa umerii
cu responsabilităţile
scoase de sub teancul de hârtii
a unei lumi reciclabile
ce nu merită rostul nostru
nici zâmbetul
împachetat în roşu
oferit spre imortalizare
unui fotograf mediocru

emoţii la liber

ofer emoţii la liber
fără a utiliza aparatul de făcut rime
doar cel de făcut cafeaua amară
pentru o gândire lucidă
cu scrisul orientat spre dreapta
pentru a trezi senzorii conştiinţei
şi a le face duminica frumoasă
căci numai ea ne mai răzbună cu frumuseţea
ea ne ţine mâna în mâna ei
şi tot leacul trece prin sângele nostru
ca o o certitudine a faptului că existăm
şi ne exprimăm emoţiile
menţinând întotdeauna patul cald
şi-o dorinţă pe care voi aţi putea-o bănui
dacă nu aţi avea jaluzelele trase
după ce aţi decupat soarele
din ferestrele albastre
şi rimele
dar şi inima
după ce aţi învaţat-o
să ofere emoţii la liber

Ana
Ardeleanu
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Cioplesc cu dalta-n litere de-aramă

Cioplesc cu dalta-n litere de-aramă,
Sperând să-naintez mai mult de-un cot
În trupul cald al verbului, să-not
Spre locul unde seva lui mă cheamă.

Înjgheb umil un soi de Barbă-Cot,
Ce tropăie mărunt în caligramă;
Un pui de cerb, rebel, se bagă-n seamă
Şi-n dreapta lui răsare un… enot.

Cu pensula din slove, fac retuşuri,
Mânat de râvna lui Apollinaire;
Extrag şi raze boante din gheţuşuri –

Sar aşchii-n ploi în jocul auster.
Smulg din cuvânt chiar două-trei arcuşuri;
Pe coala surdă versu-i grănicer.

Privesc pe geam...

Privesc pe geam la toamna care piere
Şi-albine de-astă-vară mă colindă;
Se strâmb-un chip, sardonic, din oglindă –
Idunna astăzi nu mai are mere.

Jucându-şi mâna pe un as de ghindă,
Călăul sorţii drepturile-şi cere –
Îmi fură ştima vremii din putere,
Juneţea mi se spânzură de grindă.

Atunci când vrejul trupului se-ndoaie
Şi câştigăm în râvna de-a striga
La clipele de lut, cernute-n ploaie,

Afară din morminte să mai stea,
Evlavioşi, întoarcem încă-o foaie,
„Sfinţiţi” de teama-n Helheim de-a zbura.

Lună destrămată

Venin la tâmple. Lună destrămată.
Alean fecund. Trăiri „extraprudente”.
Popas în doi. Frânturi adiacente.
(În circul morţii – viaţă acrobată.)

Din file-albastre, câteva procente.
(De-acum comete... Vis de ciocolată.)

Un Eros calp şi existenţă plată.
Granit în cord şi ploi indiferente.

Pasaj blocat. Redute. Agonie.
O cruce-n dreptul verilor-turcoaze.
Cenuşă dintr-o stea odată vie.

Nisip flămând în veştedele oaze.
O ceaţă între no(r)i, cărămizie,
Şi-un ciob din simţământul-kamikaze.

Această vară cu-ndoieli hidoase

Această vară cu-ndoieli hidoase,
La poarta casei mi-a lăsat scrisoare;
Se-ascunde burgu-n plânsete de floare
(De mine-un gând cu zgomot se descoase).

Citesc „romanul”, litera mă doare;
Descopăr brusc, sub teancul de grimase,
Un rest de zbor şi zâmbete cam roase –
Un spleen mai vechi mă prinde în strânsoare.

Râvnesc puterea tristei Penelope,
De a râvni ce soarta-i hărăzise;
Adesea cu iubirile-n sincope,

Mi-am încropit în minte un Ulise.
Prin visul fad îmi zburdă antilope,
Doar când ucid tenebre, pare-mi-se...

Eliptic, mă descătuşez din mine

Eliptic, mă descătuşez din mine,
Alerg prin vinovatul câmp de maci –
Acolo unde, liber, te îmbraci
Pe plaja minţii-n lujeri şi stamine.

Din colţ de anotimp îmi cresc copaci,
Dansând febril cu ramurile pline
De zori pembé cu gust de amandine,
De tine, când m-aprinzi şi-n vene-mi taci.

În cord mi se înalţă cazemate –
Încerc să fug din oaza de plăcere,
La tihna mea cu emisfere plate,

Dar stâlpii de dorinţi prăsesc himere.
Captivă în simţiri alambicate,
Descopăr cum să dau când trupul cere...

Camelia
Ardelean
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ce reprezintă pentru dumneavoastră termenii de „inte-
lectual”,„scriitor”,„filosof”şi„traducător”?

Pentru mine nu reprezintă doar termeni, ci o misiune esen-
țială și existențială multi-rol, dacă-mi îngăduiți să întrebuințez
acest termen aviatic modern, pe care încerc să o îndeplinesc de
mai bine de trei decenii, după cât îmi stă în putință. O strădanie
constantă de a înmulți talanții pe care i-am primit.

ce tip de intelectual s-a creat în societatea comunistă/
ceauşistă? dar în societatea românească de după 1989?

Dacă, la început, comunismul nu a acordat nicio importanță
intelectualilor, considerându-i un produs al unei ideologii bur-
gheze perimate și ostile (Lenin însuși spusese, la un moment dat,
că dispariția intelectualilor nu ar fi reprezentat o nenorocire prea
mare pentru societate), ulterior și-a dat seama de importanța
acestora în consolidarea și difuzarea la nivel de masă a ideilor sale
utopice. La noi, ca și la alții, societatea comunistă a creat un tip
de intelectual cu o educație temeinică, dată fiind menirea aces-
tuia de a valida și de a perfecționa ideologia sistemului în scopul
de a-l menține la putere. Un tip de intelectual cu o rațiune critică

controlată, pusă în slujba unor „idealuri mărețe” pe care, chiar
dacă le înțelegea sau le intuia reala dimensiune diabolică, prefera
să țină pentru sine adevărul raționamentelor sale din comoditate,
din prudență sau din teamă. Intelectualul de atunci era, dacă
vreți, ceea ce se numește azi în jargon politic un„idiot util”, plasat
la marginea societății„multilateral dezvoltate”, dar cu un rol bine
determinat în cadrul acesteia.

După 1989, a început, în mod firesc și treptat, un proces de
formare a unui alt tip de intelectual, dar un proces haotic, modelat
de tot fel de crize și de evoluții cacofonico-haotice care l-au
împins pe acesta sau, mai bine-zis, l-au păstrat tot în marginea
societății, chiar dacă, acum, nu prin acțiunea totalitar-discre-
ționară a unui sistem ideologic, ci prin cvasi totala nepăsare
manifestată față de educație și cultură. O nepăsare instituțio-
nalizată, care a reușit să creeze, în general, un intelectual scor-
buros, prea puțin doct și prea mult doctor, ca să zic așa. Pentru a
face o comparație între intelectualul din epoca socialist-co-
munistă și cel de după aceea, aș putea spune că primul ar fi avut
destule de spus, dar nu a fost lăsat să o facă, pe când cel de-al
doilea este liber să spună ce vrea și cui vrea, dar nu prea are, din
păcate, ce spune.

„Tr[im într-oepoc[trepidant[din toatepuncteledevedere”

rHeA criStinA în dialog cu cHriStiAn tĂmAș

Christian Tămaş este scriitor, filosof, orientalist şi traducător din opt limbi străine (arabă, franceză, engleză,
italiană, spaniolă, portugheză, catalană, irlandeză), consilier pentru Științe Umaniste al iBC – Cambridge (Marea
Britanie) și profesor de limba şi civilizaţia arabă, Christian Tămaş este Doctor„Magna cum laude” în filosofie, cu teza
„Strategii de comunicare în Coran”.

De asemenea, este membru al Uniunii Scriitorilor din românia.
De fiecare dată când ne-am întâlnit, am avut acelaşi sentiment: că orice dialog cu Christian Tămaş este unic şi

devine, după doar câteva minute de discuţie, un veritabil colocviu spiritual, în care asişti, ca ascultător, mut de uimire,
la esenţa conflictuală/benefică, a celor mai dezbătute teme din lumea contemporană: lumea arabă, creştinism, spaţiul
occidental, orizonturi transcendentale, sacralitate, modernitate, comunicare religioasă, condiţia umană, modernitate,
neopăgânism contemporan, ideologie, societate pluralistă, hegemonia mondială, comunism şi capitalism.
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ce valoare avea adevărul, înainte de 1989, pentru scriitorii
români?

Greu de spus. Pentru unii, probabil că reprezenta – atât cât
putea fi el exprimat, de cele mai multe ori timid, printre rânduri –
, un mod sau, mai bine-zis, o încercare de eliberare, mai mult sau
mai puțin iluzorie, din malaxorul totalitarismului, o tentativă de a
opune rezistență minciunii instituționalizate la toate nivelurile
societății românești. Pentru alții, poate că reprezenta un simplu
deziderat, ascuns în sertare și nedat la iveală de teamă sau din
prudență. Pentru câțiva, reprezenta condiția existențială care îi
îndemna să ia calea exilului sau să înfrunte represiunea autorită-
ților totalitare. Iar pentru o altă categorie, ai cărei membri ac-
ceptaseră, din varii considerente, colportarea minciunii înveș-
mântate în straie de adevăr, nu cred că însemna mai mult decât
o definiție de dicționar.

ce a adus nou şi ce a păstrat românia în acest spaţiu
geografic, în privinţa culturii?

Nu-mi dau seama. Nu mi-am propus niciodată să contabilizez
astfel de lucruri, mai ales că, în ultima vreme, interesul autohton
pentru cultura națională a scăzut într-un mod foarte abrupt.
Paradoxal mi se pare faptul că interesul străinilor pentru cultura
și limba noastră (despre care aveau habar, în general, din surse
destul de disparate și de inegale) a fost mai mare, în această
perioadă, decât cel manifestat de noi înșine. Și la fel se întâmplă
în continuare. De păstrat, România cred și-a păstrat cât de cât
tradițiile și obiceiurile, dar nou, în afară de dezinteres și delăsare,
nu cred că a adus aproape nimic.

ce tip de literatură este în prezent pe plan european şi
mondial?

În general, cam ce este și pe la noi. Cu toate acestea, în ultimii
ani, la nivel mondial, tinde să devină popular un așa-numit
„roman grafic”, constituit din ilustrații și dialoguri, asemănător,
oarecum, cu benzile desenate. Oamenii nu mai timp sau chef să
citească și nici scriitorii să scrie așa cum o făceau înainte. Trăim
într-o epocă trepidantă din toate punctele de vedere, plină de
evenimente mai mult sau mai puțin majore, care se succed în
mare viteză. Timpurile se schimbă, la fel și gusturile și obiceiurile.

Tot popular tinde să devină și un gen de literatură de factură
mai mult sau mai puțin memorialistică, a cărei importanță cres-
cândă se datorează atenției tot mai mari acordate minorităților
culturale. Operele din această categorie descriu evenimente
privite din perspectiva membrilor acestor minorități, precum și
din aceea a popoarelor oprimate sau non-occidentale, un fel de
literatură post-colonială, dacă vreți.

care sunt direcţiile definitorii şi situaţia profesională a
scriitorului român? un bastard al europei? elita literaturii
europene?

Scriitorul român scrie ce poate, cum poate și când poate, în
funcție de talentul său și de mijloacele (și materiale) pe care le are
la îndemână. Apoi speră să și publice ceea ce scrie, în tiraje, de
regulă, reduse, chiar foarte reduse, din cauza apetitului tot mai
scăzut pentru lectură, transformat chiar în aversiune, al unui
public din ce în ce mai populat, din nefericire, de analfabeți
funcționali. Este de la sine înțeles, că, de trăit, nu prea poate trăi
din scris.

Cât privește poziția scriitorului român în Europa, dincolo de
aspectele materiale, ea nu este nici mai bună, nici mai puțin bună
decât cea a culturii române în general. Un scriitor, dincolo de
numărul de talanți pe care i-a primit, în virtutea dimensiunii sale
de creator, este un produs al culturii în care s-a născut și/sau în
mijlocul căreia creează și al importanței acesteia. Dar acest lucru
nu înseamnă că un scriitor aparținând unei culturi majore va
produce în mod necesar opere majore și nici că unul aparținând
unei culturi minore va produce în mod la fel de necesar opere
minore, ci doar că opera unui scriitor aparținând unei culturi
majore ar putea suscita un mai mare interes, decât cea a unui
scriitor aparținând unei culturi minore.

Globalizarea însă și dispariția din ce în ce mai extinsă și mai
accelerată a barierelor, inclusiv a celor de natură lingvistică și
ideologică, oferă o egalizare a șanselor și în această privință.

cât de importantă este cultura estului pentru europa şi
SuA? Putem vorbi de un declin general al europenismului?

Este foarte importantă, atât pentru Europa, cât și pentru
Statele Unite. Căci de capacitatea Estului de a asimila un set de
norme și valori comune care transcend identitatea națională și
statală depinde, în ultimă instanță, asigurarea stabilității conti-
nentului nostru, precum și, în sens larg, a întregii arhitecturi
geo-politice actuale. Asimilarea aceasta, însă, nu reprezintă un
parcurs facil, lipsit de asperități. Ea trebuie să presupună și o
participare pe baze de egalitate printr-un efort continuu de
armonizare a valorilor culturale ale Vestului și Estului european,
lucru încă și astăzi destul de dificil de realizat, după cum ne-o
demonstrează realitatea pe care o trăim, având în vedere tiparele
culturale și antropologice ale„omului occidental”, diferite de cele
ale „omului oriental”, care au ajuns să contureze, treptat, de-a
lungul secolelor, o atitudine de superioritate, de factură pater-
nalistă, mai mult sau mai puțin exprimată, a celui dintâi față de
cel de-al doilea, precum și o atitudine rezervată, uneori reticentă,
alteori chiar ostilă, a celui de-al doilea față de cel dintâi.

ce tip de speranţă şi de deznădejde există în societatea
contemporană românească, europeană și mondială?

În primul rând, eu nu aș vorbi de un singur tip de speranță și
de un singur tip de deznădejde, ci de mai multe. Trăim într-o lume
din ce în ce mai dezechilibrată, marcată de transformări dramatice
și accelerate, provocate de adâncirea unor crevase profunde pe
absolut toate planurile. Polii, nu numai cei magnetici, ci și cei de
putere globală se deplasează, clima a luat-o razna de tot, resursele
naturale se împuținează văzând cu ochii, epidemiile, războaiele și
dezastrele naturale se înmulțesc pe zi ce trece.

În aceste circumstanțe, este foarte greu de spus care sunt
speranțele și deznădejdile existente în sânul societăților omenești,
din ce în ce mai atomizate, din ce în ce mai dezbinate, din ce în ce
mai tulburate, ca să nu spun înfricoșate, care populează (încă)
această planetă. Căci, după cum vedem în fiecare zi, speranțele
unora devin, nu de puține ori, deznădejdile altora și vice versa.

Suntem din ce în ce mai manipulați, din ce în ce mai masificați,
din ce în ce mai subordonați unei dimensiuni existențiale pur
imanente, în care grâul și neghina se amestecă năucitor; am
devenit o turmă care se uită bezmetic cum falșii păstori ai zilelor
noastre se încaieră, sperând (iată o speranță!) ca așchiile sărite din
ciomegele lor să nu ne spargă tuturor capetele.
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Ioan-Aurel Pop

Noile generații nu sunt – privind
lucrurile în ansamblu – mai puțin
dotate intelectual decât cele vechi.
Din acest punct de vedere, al poten-
țialului creator, am încredere în ele.
Ceea ce mă îngrijorează este scăderea
drastică a nivelului de educație peste
tot în lume și în România în special. O
mare parte dintre tineri refuză să-și în-

sușească experiența de viață a omenirii, creația științifică și cul-
turală a înaintașilor, refuză să recepteze viziunea diacronică și să
încadreze în epocile proprii realizările respective. De aici vine, în
parte, ideea de anulare a culturii (cancel culture). Alt motiv de în-
grijorare pentru mine este refuzul adolescenților și tinerilor de a-și
folosi memoria. Mulți dintre ei sunt educați în spiritul unui fel de
tabula rasa, în sensul că reținerea unor date în propria minte ar fi
inutilă (din moment ce există memoria digitală) și chiar dăună-
toare. Or memoria este o componentă importantă a inteligenței.
Deocamdată, nu se pot lua decizii omenești și umanizate fără com-
pararea datelor din mințile fiecăruia. Oamenii viitorului tind să de-
vină un fel de roboți pasivi, supuși roboților inteligenți (artificiali).
Asta mai ales dacă trendul actual de comunicare aproape exclusiv
digitală va continua. Mulți tineri nu mai comunică direct, ci doar
prin aparate. De aici, au apărut și o stângăcie vizibilă în uzul limbii
române, un amestec ciudat între română și engleză, prescurtări
imposibile, dezacorduri flagrante, denumirea (intitularea) mai tu-
turor firmelor, evenimentelor, asociațiilor, fundațiilor, ONG-urilor
etc. în engleză. Evident, aceasta este doar o tendință, care mai
poate fi corectată. Omul devine om doar prin educație potrivită.
Altminteri, poate ajunge fiară.

Literatura română are cu siguranță un viitor, cel puțin în mă-
sura în care va continua să existe un public de limbă română. Spun
asta fiindcă mi se pare că avem, pe an ce trece, tot mai puțini citi-
tori în sensul clasic al cuvântului. Mi se întâmplă să găsesc studenți
la începutul anului întâi care spun nonșalant că nu au putut citi
niciodată un roman până la capăt, că nu agreează poezia sau că nu
au vizionat niciodată o piesă de teatru. Când mă refer la lipsa de

lectură nu am în vedere neapărat cărțile clasice, ci și pe cele elec-
tronice. Mă neliniștește faptul că„cererea pieței”– câtă există – se
îndreaptă spre un fel de fantastic inuman, spre lumi monstruoase,
ne-umane ori antiumane. Lecturile tinerilor – câte sunt – nu sunt
direcționate de critica literară, ci de elemente facile, cum ar fi sce-
nariile de filme de pe Netflix. Iar unii dintre autorii tineri se orien-
tează nu spre estetic, ci spre modele trecătoare, spre sex, spre
limbajul licențios, spre trivial, spre succesul de vânzări. Firește, și
această tendință poate să fie corectată, deoarece gustul publicu-
lui nu este un dat etern, ci se educă. Din păcate, în acest moment,
educația literară în școală este lipsită de simț diacronic (nu se mai
studiază curentele literare în succesiunea lor) și nu ține seamă de
particularitățile de vârstă ale elevilor.

Gheorghe
Grigurcu

Pasiunea noului

Fie că suntem dispuși a admite, fie
că nu, trăim un timp al„declinului” pe
care Spengler a încercat a-l înfățișa
într-o celebră perspectivă analitică,

încă acum un veac. O oboseală a spiritului, o blazare, un scepti-
cism în fața cărora generațiile ce le-au ilustrat au avut totodată
reacții reflexe de opoziție. Cea mai caracteristică: pasiunea noului,
neofilia, avangardele constituind proba sa cea mai expresivă. Chiar
dacă extremele lor au devenit deja istorie, retractilitățile mai mult
ori mai puțin relative ce le-au urmat în evoluția creației artistice
nu reprezintă oare, în marea lor varietate, aceeași dispoziție a înno-
irii defensive? Noul cu orice preț, cum o sursă inepuizabilă a ener-
giilor amenințate. Abordarea sa înseamnă însă și ruptura, nu o
dată avansând spre totalitate, cu antecesorii. T. S. Eliot socotea vre-
mea noastră drept un soi de„provincialism pentru care lumea este
doar proprietatea celor vii, o proprietate în care cei dispăruți nu-și
au partea”. Subsemnatul aparține unei generații care mai avea încă
un cult, dacă vreți „tradițional”, „naiv”, al celor ce ne-au precedat.

ioan-Aurel Pop �� Gheorghe Grigurcu �� George Volceanov �� Liviu ioan Stoiciu �� Mihai Măniuțiu 
�� Cornel Ungureanu �� elena Abrudan �� Leo Butnaru �� rodica Marian �� Virgil rațiu �� Ardian-Christian Ku-
ciuk  �� Cosmin Andrei Tudor �� Tudor Călin Zarojanu �� elina Adam �� Daniel Săuca �� Gela enea ��

Florica Bud �� Alexandru Jurcan �� Simona-Grazia Dima �� Ana Ardeleanu �� Gheorghe Lăzărescu �� Dan Perșa

A existat întotdeauna un dialog, mai armonios ori mai conflictual, între generații. Astăzi, „schimbul de cadre” 
se realizează mai greu, în orice domeniu, din cauza îmbătrânirii populației și a emigrării masive. 

Cum vedeți dumneavoastră noile generații? Cu încredere, cu pesimism, cu neliniște? 
Dar viitorul literaturii române, cum îl priviți din acest punct de vedere?

Privind spre viitor

Anchetă realizată de AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA



www.revistaneuma.ro
Anchet[

Nr. 11-12 (61-62) � 2022
27

Am avut marea satisfacție de a-i cunoaște nu doar pe Blaga și pe
Arghezi, ci și pe Al. Th. Stamatiad și pe Ury Benador, nu doar pe
Tudor Vianu și pe Șerban Cioculescu, ci și pe Barbu Lăzăreanu și
pe Mihail Ilovici. Tinerii de azi, mai cu seamă așa numiții două miiști,
preferă a se situa tot mai departe de ceea ce ni se înfățișa drept
firescul însuși. Autismul lor colectiv în continuă afirmare pare a ține
în subsidiar de o panicare istorică, de simțământul unei experiențe
absolute, ultime. Un soi de epuizare a noului? Dacă tinerii prezen-
tului găsesc de cuviință a-i ignora cu sistem pe autorii mai în
vârstă, o asemenea comportare nu include asumarea unei com-
portări analoage la care ar fi supuși chiar ei din partea tinerilor de
mâine? La ce altceva să se aștepte? Un fenomen corelativ îl con-
stituie apariția pe bandă rulantă a tot mai numeroase semnături
literare. Am glumit la un moment dat, afirmând că Alecsandri n-a
avut dreptate când a fost de părere că „românul e născut poet”. În
prezent avem doar două-trei milioane de poeți… Lunar, săp-
tămânal, după cum se poate constata răsfoind diversele publicații,
numărul lor crește. Rog totuși să nu fiu greșit înțeles. Nu puțini din-
tre noii veniți par promițători, astfel încât afluxul lor nestăvilit e în
măsură a-i dezavantaja în primul rând pe ei înșiși, în propriul lor
cadru generaționist. Însă chiar această, să zicem, inflație scriptică
n-ar putea fi considerată o tentație, fie și confuză, a înnoirii supe-
rior directoare? Un factor cu care tinerii încearcă în masă a se apăra
de criza epocală. Nu visează fiecare începător să aducă o parti culă
de noutate? Viitorul ar avea obligația deloc lesnicioasă a unor se-
lecții, a unor ierarhizări… Mă întrebați cum privesc viitorul. Îmi
îngădui a-l cita pe poetul Pierre Reverdy, care-l numea „un paradis
din care, ca și din celălalt, nimeni n-a revenit încă”… 

George 
Volceanov

Profesiunea pe care am practi -
cat-o vreme de patru decenii mă
obligă să spun că, da, am încredere în
generațiile ce vor veni după noi. Dacă
n-aș avea încredere, evident, ar reieși
că toată truda mea a fost zadarnică;
dacă din urma mea nu vor răsări dis-

cipoli care să-mi ducă mai departe proiectele, m-aș încadra în ca -
te goria „după mine potopul”. Și o spun pe șleau: detest această
categorie de narcisiști găunoși. Ei bine, mi-am pregătit ieșirea din
scenă lăsând în urmă o strălucită generație de traducători literari
din limba maghiară (aspect sesizat de Președinția Republicii Un-
gare prin acordarea distincției Ordinul de Merit), capacitând niște
tineri universitari cărora le-am dat șansa să se afirme în proiectele
„Un Shakespeare pentru mileniul trei” și „Contemporanii lui Sha -
kes peare” (Anca Ignat, Alexandru M. Călin, Elena Ciobanu, Oana
Gheorghiu), oferindu-le traduceri de teatru unor regizori și actori
tineri sătui de textele vetuste ale secolului 20. Am crescut zeci de
generații de filologi (unii absolvenți au ajuns lectori, conferențiari
și profesori universitari în institute de învățământ superior de stat)
care  mi-au mulțumit pentru că nu le obligam să tocească notele
de curs, ci le stimulam creativitatea și gândirea liberă.

La un moment dat m-am angajat într-o polemică cu regretata
Florica Ichim, cea care pretindea că, astăzi, Shakespeare nu mai
trebuie tradus în versuri, fiindcă tinerii actori ai zilelor noastre nu
mai sunt în stare să rostească replici în versuri. O palmă pe obrazul

tinerei generații! Cu atât mai mult, cu cât pentametrii iambici
des pletiți, rescriși ca proză, redau 100% vorbirea cotidiană. Ei bine,
am încredere și în tânăra generație de actori, iar aceștia mi-au
demonstrat în multe montări jucate pe textele „echipei Sha -
kespeare” că mânuiesc la perfecție rostirea în versuri. 

Tinerii de azi scriu foarte multă „poezie”, cu ghilimelele de
rigoare. Cam 10-20% din producția ce inundă internetul poate fi
numită cu adevărat poezie. Constat, cu tristețe, că a apărut o pră-
pastie între generații, între publicațiile literare, chiar între unii uni-
versitari ce-și desfășoară activitatea didactică înlăuntrul unuia și
aceluiași departament. Am mulți prieteni și în cercurile autorilor
sau traducătorilor mai tineri. Schimbul de generații trebuie să se
producă în mod firesc, lin, fără antagonisme exacerbate. Cei con-
testați astăzi la început de drum sunt supraviețuitorii biologici de
mâine – ei vor impune noile gusturi literare, ei vor opera mutația
lovinesciană a valorilor, ei vor remodela canonul. Așa că nu strică
un pic de diplomație și un pic mai mult dialog cu tinerii de după
noi. Asta, dacă nu ținem morțiș să dispărem rapid din memoria
colectivă.

Liviu Ioan 
Stoiciu

Degeaba

Nu sunt tocmai vremuri bune – să
vorbim de viitor. Mă îngrijorează „cursa
înarmărilor” (inclusiv nucleare), la zi, ac-
centuată la cote nebunești de când a
apărut războiul din Ucraina. 

Miliardele în valută, cu nemiluita cheltuite de marile puteri mi -
litare ale lumii ar fi putut fi alocate unor proiecte universale de
susținere a nivelului de trai, coborât la cote alarmante peste tot, in-
clusiv în țările dezvoltate (mai ales după scumpirile aberante ale
energiei – gaz și curent electric, dar și combustibili). Că au dispărut
vremurile de liniște și pace, de confort cu tine însuți și de bunăstare
după doi ani de „pandemie” (care ar putea să continue în regim
tragic, adăugată la război și la catastrofe naturale). În același timp,
mă îngrijorează obsesia cotidiană a tinerilor pentru distracție cu
orice preț, obsesie care ar putea să ascundă premoniții intuitive
personale apocaliptice, frica de ziua de mâine, de la apărea un nou
război mondial, la a fi martori la catastrofe naturale în cascadă, care
să strice echilibrul pe întregul mapamond (cu urmări incontrola-
bile de permutări de populații în masă, nu numai emigrări în locuri
neafectate). E inimaginabil, nu mai departe, pentru bucureșteni,
să mă refer numai la ei, cum o să suporte un nou mare cutremur
(tot așteptat în subconștient de fiecare), nu mai departe, care va
veni într-o zi implacabil (fără posibilitatea de a fi evitat) și care se
va solda cu mii de morți și mii de răniți grav, cu distrugeri irecu-
perabile (nici nu le mai pun la socoteală pe cele de patrimoniu)... 

Pe lângă aceste mari nenorociri care ne așteaptă în viitor,
mâine-poimâine, aproape că sunt amuzante diferendele dintre
generații la noi, dintre mentalități. Pentru mine, o prăpastie dintre
generații a luat proporții după apariția tehnologiei IT, a celei digi-
tale, a video (cu jocuri cu tot, fie și cele legate de televiziune) și a in-
ternetului, care a însingurat noile generații „creatoare” într-atât,
încât cred că numai prezentul contează (model de autosuficiență),
ceea ce fac ele de pe o zi pe alta și că tot ce e legat de trecut trebuie
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aruncat la gunoi. Se contestă moralitatea publică, se relativizează
valoarea (arta, pentru noile generații, e trecătoare; tocmai arta care
ne asigura un dram de identitate, perpetuată în timp), e promo-
vată subcultura și prostul gust, sfidător. E evitată orice formă de
critică, se pune baza pe corectitudinea politică (ea egalează deștep-
tul cu prostul, în numele eliminării... „discriminării de orice fel”). Din-
spre partea literară, viitorul e egal cu zero, dacă scriitorul e ignorat
de societate și a dispărut (sau e numărat pe degete) cititorul avizat,
degeaba țin coada pe sus noile generații, cinice.

Mihai M=niu]iu

Când lucrez, în teatru, la un proiect
sau altul, echipa mea e formată, ma-
joritar, din  profesioniști tineri și foarte
tineri, și nu am deloc sentimentul că
am aparține unor generații care se află
în conflict −  ba dimpotrivă, am impre -
sia că ne alimentăm reciproc cu ener -
gie. Să fiu eu, oare, prin natura me- 
seriei mele, un privilegiat? Dacă e așa,

nu pot decât să mă bucur că nu resimt eventualele asperități ale
„schimbul de cadre” din alte arii ale culturii.

În ce privește viitorul literaturii române... o să-l citez, cu îngă-
duința dumneavoastră, pe Borges: „La vârsta mea, orice activitate
e o aventură care se învecinează cu noaptea”. Las deci altor scri-
itori grija de a se pronunța despre „diminețile” ce-ar fi să urmeze.
Diminețile − care poartă cu ele un fel de aură a viitorului – m-au
neliniștit dintotdeauna. Precum Filip, personajul-copil dintr-una
din scrierile mele, și eu cred că „noaptea e partea cea mai frumoasă
a jocului”.

Cornel 
Ungureanu 

Ziua de ieri, 
cea de azi şi cea de mâine

Leul albastru, povestire apărută cu
mari dificultăți atunci, piesă a unui
scandal de vârf al anului  1965, capătă
o actualitate citabilă și azi. Nu ține

doar de replica tânărului scriitor, de stilul unui contestatar. Rămâne,
nu-i așa, actuală. În Adevărul de duminică, pe 15 noiembrie 2009,
Nicolae Manolescu își intitulează foiletonul Leul albastru. Diplo-
matul Manolescu evoca o întâmplare pariziană care poate deveni
parabolă: lecție de înțelepciune pentru liderii de azi, anecdotă pe -
dagogică pentru cei de ieri. La Paris, Havel a ținut o conferință care
îi stârnește amintiri. Scrie criticul: „Havel este adeptul liberalilor care
cred că nu știm niciodată ce ne rezervă istoria. Când s-a numărat
printre inițiatorii mișcării anticomuniste din fosta Cehoslovacie, la
sfârșitul anilor ‘70, știa la fel de puțin în această privință, ca la în-
ceputul anilor ‘90, când a devenit primul președinte postcomunist
și ca și astăzi, când le vorbește studenților și profesorilor de la Sci-
ence-Po despre surprizele istoriei. Havel recunoaște în discursul lui

că nici el, nici ceilalți semnatari ai Cartei 77 nu erau convinși că vor
putea schimba cursul istoriei, așa cum părea el, definitiv fixat, de
către materialismul istoric. De altfel, puțini luau în serios Carta 77.
Cum să înfrunți cu mâinile goale aparatul represiv al statului co-
munist?”. Ar fi vor ba chiar de un fel de a înțelege istoria: „Scepticii
mai erau pătrunși de ideea că mecanismele istoriei ne sunt cunos-
cute și nu pot fi modificate. După revoluție, aceiași sceptici, al căror
alibi politic și moral era legitatea istorică, i-au acuzat pe noii lideri
că nu stăpânesc mecanismele puterii. În definitiv, ei își justificau
propria inerție teoretică și practică. Se obișnuiseră cu lipsa libertății.
Nu le plăcea neapărat cum trăiau, dar nu mai erau capabili de efor-
tul de a se lupta pentru o viață mai bună”.

„Surprizele istoriei” se numește discursul pe care Nicolae
Manolescu îl ascultă – Havel îl rostește cu ocazia acordării titlului de
Doctor Honoris Causa al Facultății de Științe Politice din Paris. E as-
cultat cu mare iubire la Paris, dar mai puțin la Praga. Criticul se gân-
dește la Leul albastru, nuvela „cu o parabolă destul de transparentă”
a lui D.R. Popescu. Leul care iese din cușcă pe o ușă uitată deschisă,
„a părăsit singurul loc din lume pe care îl cunoștea”. Liber, se culcă,
își pune capul pe labe și moare. E prea târziu să-și poată trăi cum se
cuvine libertatea: „Dacă nu existau naivi de felul lui Havel care să nu
creadă în istoria logică și teleologică a marxismului, scepticii din
toate țările și-ar fi trăit până astăzi zilele în cușca de care nu se
puteau despărți”.

Proza lui D.R. Popescu începe cu un documentar despre viața
zilnică a scriitorului, așa cum arată ea la începutul anilor șaizeci. Este
redactor la revista Steaua, are biroul lui, iar sub sticla de pe birou
așază fotografii cu maimuțe. Colecționează. Prietenii, între care
scrii tori notorii îi fac cadou poze cu maimuțe rare. Fotografii cu fel
de fel de maimuțe. D.R. Popescu este, la începutul anilor șaizeci,
atunci când proza apare în revista Luceafărul, un scriitor de succes.
Unul dintre tinerii curajoși ai acestei generații literare. Și e un
colecționar de maimuțe. E invitat la întâlniri cu cititorii – și e invitat
de un fost coleg de liceu să vină la Oradea. Urmează un capitol de
biografie (scriitorul are amintiri) în care ni se livrează istorii din in-
ternat. Pedagogul e un adevărat terorist, dictatul său e de o duritate
neobișnuită. Desigur, așa cum știm și din alte pagini de literatură,
internatul e o închisoare. Un spațiu al călăilor și al victimelor. Alt
teritoriu al „legilor noi” din școală e Biblioteca. Nimeni nu are voie
să intre în bibliotecă, intrarea în bibliotecă e interzisă. Ne aflăm în
primii ani ai comunismului românesc, ani în care cărțile „de altă-
dată”, cele mai multe dintre ele, aparțin infernului capitalist. Ado-
lescentul desenează lei și se visează, scriind, leu. Este, oricum, între
animale (mai) nobile. Nu e maimuță. Între pedepsele pe care le
primește e și aceea de a face planton noaptea. Plantonul pătrunde
spre dimineață în cancelaria profesorală, unde profesorii tocmai
încheiaseră un chef monstru. Se destrăbălaseră, dorm. Unul murise.
Iată cum arată educatorii! Și pe o ușă uitată deschisă, leul, care iese
din cușcă, ajunge la marginea orașului – în universul libertății – și
moare. În mai multe rânduri, Nicolae Manolescu a scris elogios de-
spre Leul albastru. Nuvela ar fi, scria Manolescu la reeditarea ei, în
1982, „o capodoperă a genului”. „Scrisă cu umor, dar și cu sarcasm,
nuvela are în centrul ei un adolescent care nu vrea și nu poate să se
supună pervertirii conștiinței sale, un nonconformist și un disident
ingenuu”. Ce se va mai întâmpla cu disidentul ingenuu după ce
trece bariera Leului albastru – a anului 1965?

Scriitorii tineri care și-au dat cărțile de vârf în anii 1964-1966
mizaseră pe șansele persoanei întâi. Pe experiența lor personală și
pe istoria pe care o poate oferi această experiență. Pe trecerea de
la maimuță la leul paginii scrise – leul desenat cu cerneala albastră
pe hârtie.
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Elena Abrudan

Viitorul cărților

Îmi place gândul provocat de an-
cheta privitoare la viitorul literaturii.
Suntem îndemnați să reflectăm la
schimbul de generații, la tineri, la
evoluțiile viitoare. Mărturisesc că eu
privesc lucrurile cu optimism. Nu cred
că se poate vorbi despre o criză a lec-

turii, a literaturii sau a culturii, dar consider că e bine să discutam
despre schimbările produse la toate nivelurile societății de ape-
tența indivizilor pentru folosirea noilor tehnologii. 

Este firesc să acceptăm că formarea și afirmarea profesională
în orice domeniu presupune lectura textelor științifice și că acce-
sul la aceste texte, mai ales la cele scrise în alte spații culturale, este
facilitat de o bună cunoaștere și folosire a platformelor care pun la
dispoziție cele mai noi teorii și rezultate ale cercetării în varii
domenii ale științei. Asta nu înseamnă că a dispărut dorința de a
citi de plăcere, dar dacă cei formați înainte de boomul erei digi-
tale preferă încă să citească cărți și reviste print, în cazul tinerilor lu-
crurile stau altfel. Lectura de plăcere în perioada copilăriei și a
adolescenței, nevoia de a vizualiza poveștile lecturate prin
folosirea imaginației creatoare este la fel de puternică ca și în alte
timpuri. 

Preferința tinerilor pentru folosirea noilor tehnologii și obiș -
nuința de a consuma producții multimedia a condus la o presiune
asupra producătorilor de conținuturi media care depun eforturi
pentru găsirea de noi forme de exprimare, care iau în considerare
implicarea activă a cititorului în actul lecturii. S-a înțeles destul de
repede că mecanismul înțelegerii și construirii semnificației tex-
tului prin antrenarea conexiunilor și a experienței personale a citi-
torului relativ la conținutul receptat poate fi aplicat în scopul
realizării unor texte vizuale prin care autorul își apropie textul citit
și îl adaptează pentru noi medii de expresie și difuzare. Astfel au
apărut treptat scurte video poeme , lucrări grafice și eseuri vizuale
în care autorii s-au apropiat de textul literar pentru a-l transpune
într-o variantă mai apropiată de obișnuințele de consum ale pu -
blicului tânăr. Astfel de lucrări pot fi vizionate pe youtube și mi se
pare important că cele mai reușite lucrări trec dincolo de plăcerea
jocului cu noile instrumente digitale și demonstrează capacitatea
de a descifra codurile textuale și de a fi creative.

Consecutiv, au apărut narațiunile interactive și transmedia care
demonstrează rolul determinant al componentei vizuale în narați-
uni și obișnuința contemporanilor noștri de a se informa, folosind
mai multe medii concomitent, în actul lecturii. Când ne referim la
literatură constatăm că necesitatea lecturii de plăcere este satis-
făcută prin consumarea unor materiale audio/video care oferă citi-
torilor o experiență mai bogată decât citirea unui text print sau
online deoarece presupun interactivitatea și non-linearitatea
narațiunii. Acest tip de material care oferă posibilitatea interacți-
unii cititorului cu textul pentru a alege diferite secvențe narative
este numită de unii autori responsive narrative. Conform acestui
principiu au fost create cărți interactive în care sunt inserate
secvențe fotografice, audio și video având rolul de a exprima ideile
și viziunea autorului cărții și oferă cititorului posibilitatea de a in-
teracționa cu textul în sensul alegerilor pe care le poate face pen-
tru a direcționa într-un fel sau altul modul în care se desfășoară
acțiunea și finalul cărții. Este adevărat că, cel puțin până acum,

aceste narațiuni seamănă bine cu literatura de anticipație sau cu
cea de aventuri.

La prima vedere, aceste narațiuni interactive pot părea jocuri
digitale, dar ele sunt romane vizuale care limitează interacțiunea
consumatorului cu textul la menținerea textului în mișcare pentru
a face alegeri narative; în plus, narațiunea este complexă și este
livrată de text, ceea ce produce impresia de citire a unei cărți. Si -
milar cu jocurile digitale, autorii romanelor vizuale au același rol ca
și designerii de jocuri care programează mai multe parcursuri ale
acțiunii și mai multe finaluri din care jucătorul poate să aleagă
pentru a se simți recompensat la finalul jocului. Totuși, în cazul ro-
manelor digitale, complexitatea narațiunii livrată de text face dife -
rența față de povestirile mai simple și sistemele de recompensare
a utilizatorilor de jocuri video.

Plăcerea lecturii la orice vârstă și rolul ei în formarea tinerilor ne
poate îndreptății să credem și să sperăm că literatura va continua
să ne încânte și să ne incite; va continua în varianta print, pentru
cei care vor să simtă hârtia și să zăbovească asupra textului și pen-
tru că nu orice text literar poate fi adaptat pentru a respecta ce -
rințele unui roman vizual; dar tinerele generații sunt atrase de
posibilitățile oferite de tehnologiile digitale, de posibilitatea de a
interacționa cu textul și de a contribui la construirea narațiunii,
micșorând astfel distanța dintre autor și cititor, iar pentru această
categorie de cititori, viitorul cărților va fi electronic, va fi interactiv,
va fi digital.

Leo Butnaru

Privind spre viitor

A contesta predecesorii, în succe-
siunea și alternanța „ei-noi”, „ei-mai-
vechii – noi-mai-noii”, cu toate nedu-
me ririle, animozitățile și dezbaterile
aprinse, ce au ținut secole la rând, până
la urmă respectivul „procedeu” delicat
demolator păru deja ceva firesc și spe-

cific tuturor generațiilor. Însă astăzi se ajunge, parcă, prea departe
– în ceea ce desparte pe „ei” de „noi” și pe „noi” de „ei”-i din viitor, unii
socio-filosofi nuanțând (chiar!) ideea conform căreia fiecare gene -
rație este un nou popor. Astfel că nu se mai pune problema părinți
– copii, ci popor de babaci – popor de progenituri (cam așa ceva, cu
volnicia multor nuanțe în atâtea alte formulări/definiții posibile).  

În fond, din ce știe, dar și din ce presupune omenirea, totul ține
de dialectică, una din legitățile căreia e negarea negației, care
spune că noul neagă vechiul, luându-i aceluia locul, treptat noul
ajungând el însuși vechi etc. Asta ține și de așa-zisă „ștafetă a ge -
nerațiilor”, de modificarea și substituirea dialectică a criteriilor,
canoanelor în cultură, muzică, literatură, în general în artă.

Sigur, generațiile pot avea și criterii despărțitoare, de vârstă,
însă în unele dintre ele, mai bine zis printre reprezentanții lor, pot
apărea criteriul de sudură: estetic, valoric. Însă personalizările, in-
dividualizările exclud uniformizarea, „asemănările izbitoare” între
confrați... con-generaționiști. Originalitatea și valoarea unei gene -
rații scriitoricești nu înseamnă albie singulară, comună, ci ramifi-
cații de albii singulare întru pluralitate, diversitate iminentă de
atitudini și soluții. De la un timp încolo, orice generație ajunge să-și
transforme spiritul de echipă în spirit de străluciri sau eclipse
individuale.
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Când se mai spune că în cutare creator s-a stins sau s-a aprins
scânteia de geniu a unei generații, e de amintit că, în cazul acesta
mai special, scânteia e un element absolut particular, nu general
și generaționist. O generație nu are contribuție, dacă cineva, bio-
logic-cronologic asemănător, se manifestă ca un geniu. El nu a fost
„programat” în cadrul unei generații, ci în misterele ființării umane,
apoi în cultură, bibliotecă, studiu etc. – toate particulare, nicide-
cum asumate colectivist, ca generație. (Să ne întrebăm: care a fost
generația ce l-a... pregătit pe Eminescu?)

Greu de spus dacă există, integră, o mentalitate artistică, hai să
simplificam – poetică, a unei generații biologice, reprezentanții
căreia scriu literatură. În genere, mie unuia mi se pare neconvingă-
toare motivația de a interpreta mentalitatea ca generalitate, fie în
segmentul unei generații, fie în unul cât mai extins peste hotare
bio-cronologice și artistice. Astfel că, în ultimă instanță, a mă du-
miri din ce generație face parte Leo Butnaru ar fi ultima din pre-
ocupările mele (și... ale lui). Și nici chiar ultima nu e, deoarece,
poate, deloc nu e.

În fine, ca să mă refer la dialogul, „mai armonios ori mai con-
flictual”, amintit în argumentul chestionarului, într-un mod surâză-
tor-amical reproduc un scurt poem de acum două decenii:

Când
adânc afundat în gânduri
preocupat de soarta literaturii române
se întâmplă să simt după ureche
adică la ceafă
vreo răcoroasă pală de aer
o adiere misterioasă parcă
fără a întoarce capul
și fără să-mi sară proverbiala țandără
îmi zic nițel interogativ:
– O fi zefirul
sau
generația tânără?...

(O senzație destul de agreabilă...)

Rodica Marian

Contextul global al dialogului din-
tre generaţii are determinările lui, ac-
tive într-un fel, în diferite grade, în
fundamentele condiţiilor particulare,
istorice sau sociale, ale ţării noastre.
Trăim o eră a vitezei din ce în ce mai
accentuată, o eră a informaţiilor din
ce în ce mai abundente, venite prin
mijloacele tehnice cele mai sofisti-
cate, o eră a cuceririlor ştiinţifice in-

imaginabile până nu demult, eră care exclude treptat orice răgaz
pentru meditaţie, pentru aşezarea cunoştinţelor. Acestă explozie
se îngemănează cu o evidentă inapetenţă pentru profunzime,
spre vreo analiză a faptelor,  a vieţii şi chiar a artei. Pe de altă parte,
toate acestea se îngemănează cu expansiunea generalizată a con-
sumerismului, sub toate aspectele lui. De aici, distorsionarea spre
suficienţă a nevoii de cunoaştere sau autocunoaştere, începută în
secolul anterior şi accelerată în cel prezent, care era până acum
împlinită şi prin lectura literară. Tinerimea se mulţumeşte să se

hrănească prin imaginea rezumativă a internetului, a tabloidelor
etc. Lumea întreagă s-a molipsit de această aplecare exagerată
spre insaţietate materială, ridicată la gradul superior valoric şi
suprapusă, cred,  superficialităţii generate de febrilitatea grabei
impuse de dinamica generală a informaţiei. Din această conjugată
determinare tinerii nu se pot sustrage, seduşi de comoditate,
cuceriţi de abundenţa imaginlor şi asaltaţi de năstruşnice, futile
informaţii. Este un fenomen general, care conduce la ceea ce
Gabriel Chifu definea prin „sărăcirea interioară” şi „infantilizarea”
generaţiilor, până la urmă la apariţia acelor mult invocaţi anal-
fabeţi funcţionali. Aceştia sunt mai curând un produs „particular”
al haosului (aproape intenţional) al învăţămîntului romînesc, cred
eu, fiindcă este reprezentativ pentru degradarea educaţiei
româneşti actuale, cu multele ei cauze. În aceste circumstanţe,
noile generații de potenţiali viitori scriitori nu au de unde apărea,
chiar dacă emigrarea n-ar fi masivă. E foarte adevărat că autenticii
creatori de literatură sunt conştienţi de legătura indisolubilă a
artei lor cu limba şi dacă cred cu adevărat în chemarea lor nu
pleacă sau plecând scriu tot în limba română.

Întotdeauna au fost probleme între generaţii, precum au fost
şi generaţii noi tributare celor vechi, depinde, printre altele, de
prestanţa pe care societatea, în momentul său istoric, a conferit-o
creatorilor, în acest caz scriitorilor. În esenţă, în timpul ciclic al civi -
lizaţiilor (eu nu cred în evoluţia liniară orientată spre progres,
nivelul spiritual este un exemplu actual invers proporţional cu cel
ştiinţifico-tehnic), în România este încă remanentă autoritatea scri-
itorului în cetate. Aşa încât, acest fals mit (fiindcă era bazat pe un
obligatoriu compromis) mai fascinează tineretul, producînd pro-
liferarea în public a unei adevărate confuzii de valori, la îndemână
prin mijloace de socializare sau unele cenacluri de amatori. Apar
veleitarii, fie imitând modele vechi, fie cantonându-se în formulele
nimicniciei minimaliste ale poeziei invadatoare la noi, aceea con-
siderată corespunzând zilelor noastre. Dar, cu cât sunt mai mari
adversităţile, cu atât mai importantă va fi opera celor care vor avea
ceva de spus, pentru că cine vrea să înveţe, să creeze - o face în
orice împrejurări. Vor fi poate mai rari autorii cei autentici, dar sigur
vor fi. 

Virgil Ra]iu

„Mobilurile” unor certuri, fie și
între generații, nu mă interesează!

În România, atunci când este sau
vine vorba de statistică/ statistici – ofi-
ciale sau realizate de asociații, de
onegeuri – din start, chiar de la pro-
nunțarea termenilor respectivi, „re-
ceptorul” informației se așează ca

iepurele pe verticală, își țuguie gâtul spre a observa mai clar și își
ciulește urechile! Când sunt invocate rezultatele unui pachet de în-
trebări de interes public, pe un anumit subiect, important civic,
când sunt „răsfoite” sondaje de opinie (indiferent de temele
lansate și abordate instituțional, îndrituite fiind respectivele să in-
vestigheze și realizeze astfel de anchete), de regulă, în sinele re-
ceptorului se instalează un semn interogativ cât o căruță ori o
anumită doză de reținere convertită în nepăsare. Deși, în atari son-
daje/ inventarieri, este vorba de munca unui grup sau colectiv de
specialiști.
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Rezultatele unui sondaj de opinie – recensământul populației,
recensământul animalelor, inventarul suprafețelor împădurite (pe
unitatea de măsură – hectar), inventarul urșilor din arealul româ-
nesc etc. – pot constitui un punct de mare interes pentru oricare
trăitor în țară, instruit ca atare pentru a găsi utilitatea unor astfel
de date, întocmite la nivel național. După cum, așa cum s-a putut
observa în timpul desfășurării recensământului populației
României din primăvara anului acesta, multe persoane s-au de-
clarat neinteresate de rezultatele și constatările oficiale care
urmau a fi comunicate. Însă nu aceste aspect se „relevă” a fi im-
portante. Importă modul/ caracteristicile prin care sunt receptate
rezultatele unui sondaj sau numărătoare statistice.

Fiind vorba aici de populația României și de viitorul acesteia
în perspectiva multor domenii de activitate publică, ancheta se
îndreaptă clar spre analiza prin prisma culturii a unor grupuri care
constituie o anume „zonă” de interes, grupări corect conturate
demografic. Inevitabil, pentru o mai realistă receptare a „stărilor”
și „funcționării” generațiilor țării, generații „populare”, este nece-
sară întâi depolitizarea reală a tuturor domeniilor de activitate.
Începând chiar cu cele publice, principalele! Partidele politice,
se știe de la începuturi, nu sunt bune „conducătoare” de edu-
cație, învățătură și – ca să folosesc un termen impropriu, din
Dicționarul de Lemn – de culturalizare de mase!

Generațiile – ca să arunc undița chiar în lacul generativismu-
lui –, în domeniul culturii, a artelor, cuprind o formă de carac-
terizare și taxonomie ale componentelor fiecărui domeniu în
parte: literatura (nu neapărat prima pe listă), artele plastice, mu -
zica, teatrul dramatic și musical șcl. Pentru literatura globală și
literatura română în special, „în general și văzut de la mare dis-
tanță”,  criticul Laurențiu Ulici, ca oricare arheolog grămătic în ale
epistemologiei,  a optat pentru determinarea în cadrul opiniilor
critice literare a câtorva  generații de creație. Astfel, a apărut o
suită de sintagme care definesc o generație literară sau alta. Cri -
tica literară mai cu seamă, a dat „nume”: generația șaizecistă sau
generația ’60, generația optzecistă, generația războiului I mon-
dial, a celui de-al II-lea etc., în vechime, generația pașoptistă…
După 1990, descătușați de constrângerile etichetărilor „sub im-
periul partidic unic”, au fost deschise „ușile” definițiilor vizând
generațiile, astfel: generația „gândiristă” (din jurul publicației
Gândirea, Cluj), generația proletcultistă, generația realismului so-
cialist, pe urmă, după ’90, generația nouăzecistă, două-  miistă
(mai departe nu pot să „compun definiții” pentru că devin im-
posibil de rostit; merge generația douămiizecistă? sau două  -
miitreizecistă?)… Nicio analiză având la bază generaționismul nu
poate fi exhaustivă.

Extinzând termenii asupra întregilor generații din 1990 în-
coace, în special percepția asupra prezenței generațiilor care
curg spațio-temporal referitor la populația țării, privirea către
acestea, indiferent cine „semnează” analiza, trebuie să fie una a
speranței inebranlabile în puterea de manifestare și dezvoltare
a umanului sănătos și spiritului educat și instruit prin învățare.
Eu cred că generațiile de astăzi sunt sănătoase și de încredere,
nici decum așa cum le prezintă „rostogolit” anumite posturi de
televiziune (mai puțin posturile de radio), generații oarecum in- 
complete instructiv-educativ, incomplete moral, civic mai cu
seamă, „necoapte”! Aceleași „povești” negative se răsfrâng și din
„paginile” Facebook și ale celorlalte situri informatice… Diferite
voci tv se ivesc și „toacă” cu sobrietate dar și cu indignare fapte
reprobabile a numeroși tineri de pe întinsul țării, fapte „antiso-
ciale” ce dau prost și în fața lui Dumnezeu, în fața unor orga -
nisme ministeriale – justiție, poliție, jandarmerie –, în fața

Europei și a lumii. Ce înțelege populația țării din astfel de „tocă-
turi” pu -blice și beșteliri ca la ușa cortului, nu am știre. Tot ceea
ce pot să spun este că mi-e oarecumva față de numeroasele vic-
time expuse zi de zi spre oprobiului public. Întreaga receptare a
unor astfel de „evenimente” intră, în ultimă instanță, în „respon-
sabilitatea” nivelelor de educație și învățare însușite de gene rații
și generații. Generațiile care nu sunt sprijinite și dirijate de, ac-
centuez, de generații de părinți și profesori nu au cum să
primească note bune pe scenele de manifestări ale țării. Doar
putem constata că învățământul și educația din România, supuse
din schimbare în altă schimbare (legislativă), și tot așa de vreo
douăzeci și cinci de ori în ultimii 30 de ani, aceste compartimente
ale societății traversează „forme” de precaritate absolută, nesănă-
toase pentru întregul sistem al învățământului. „Fațete” cărora li
se adaugă imposibilitatea comparării situațiilor și rezultatelor
din țara noastră cu ale „stărilor” din alte țări europene! 

Însă situația așa cum este în prezent, chiar nu depinde decât
colateral de scriitori, de artiști, nici de profesori (ordinea enu-
merării puteți să o modificați după dorințe). Însă, de sperat sper
din suflet și inimă în continuare în revenirea țării la normalitate,
iar pasul acesta nu se poate face decât – să fie clar pentru toată
lumea – prin depolitizarea „la sânge”, nu numai declarativă a sis-
temului de Învățământ, a sistemului Juridic, a sistemului Sanitar
și așa mai departe!

Literatura românească/ română traversează de mulți ani, și tot
traversează, o urâtă și greu tratabilă maladie: cearta între generații
și cearta între confrați (între unii confrați). „Obiectivele” certurilor,
„miezul” lor chiar nu mă interesează, nu mă pasionează, nici pro-
tagoniștii acestora!

Ardian-
Christian 
Kuciuk

După peste trei decenii de scris
și trai în două literaturi, când vine
vorba de noile generații, mă gân-
desc invariabil la înaintașii noștri
cronologici. Cel puțin corifeii lor

erau atât de implicați în viața cetății, alias statul totalitar, încât
ani de zile a fost aproape imposibil să ghicești dacă sunt politi-
cieni undecover sau scriitori-echilibriști. Prea celebri pentru a
putea avea opere longevive, au aplicat asupra noastră două
modalități de anihilare prezentată drept întâmpinare:

- transformarea constrângerilor sau neputințelor proprii
într-un soi de pușcărie a cărților noastre; 

- o  indiferență atât de bine mimată, încât era mai negativ
eficientă decât una firească; ciclic trebuia să confirmăm că nu
îi întrecem în nimic.

În mare parte, ei au ajuns să creadă în tot ce spunea critica
oficială despre cărțile lor și anume că toate capodoperele
potențiale au fost scrise de ei. Majoritatea a trăit mai mult decât
propriile cărți, înțelegând poate că marea literatură se afla mai
mereu altundeva și fusese scrisă de alții – încă o dovadă că
faima nu este neapărat și valoare artistică, așa cum nici ano -
ni matul programat nu este.
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În principiu, o generație le poate ajuta pe celelalte doar să
le crească oarecum atenția în presă și în cititori. Comparativ,
păstrând proporțiile și neucigând nuanțele, cred că tinerii scri-
itori de astăzi sunt asaltați de unele ispite care sunt prea grave
tocmai prin confortul cu care pot desființa. Totul este accesibil
și pare ușor de cucerit. Dar o viață superficială, care ocolește
marile întrebări ale existenței – acestea nefiind decât foarte rar
și cele circulate de mass-mentalitatea aflată la putere – nu
poate produce decât cărți trecătoare, pleonasmatice, și un soi
de turist care se crede și pe care unii autori îl cred cititor. Este
și o chestiune de destin literar subordonat geopoliticului. De
câte ori ierarhia valorilor este în ceață și avalanșa cărților medii
face ca geniile să pară impostori, iar minimalismul exagerat nu
este privit ca o obișnuită foame de personalitate, ci ca o elibe -
rare a scrisului din uniformizarea identităților, marea literatură
se scrie în umbră. Iar umbra nu este pentru oricine. Posibilitățile
aproape nelimitate de a scrie și a publica rămân variațiuni ale
(auto)cenzurii și ale superficializării. Ele produc la nivel invizibil
un dezechilibru grav între a pune întrebări și a impune răspun-
suri mai ales când nu ești întrebat. E un fel destul de periculos,
dar și captivant de fanatism sau, cum se exprimă un personaj
al meu: funateism. În asemenea condiții, poți fi global fără a fi
deloc universal, ci doar provincial într-un sens mai larg. Grație
tehnologiei avansate, niciodată mai înainte provincialismul n-a
fost mai global și viceversa… De aici probabil și graba de a
identifica literatura scrisă în cadrul găștii din care faci parte cu
întreaga literatură posibilă. Existența găștilor (nu neapărat în
sens peiorativ) este a doua natură a literaturilor balcanice, dar
ele pot stabili doar temporar anumite ierarhii vizibile, fără a
putea influența decât într-o măsură infimă Ierarhia invizibilă.
Asta deoarece chiar și în sânul aceleiași generații / găști te
unește (aseamănă) vârsta și anumite gusturi sau încercări, dar
te însingurează uneori definitiv viața cărților pe care le scrii și
cartea vieții pe care o trăiești. Și ca dovadă că marea literatură
pare a fi exact ceea ce scapă controlului diferitelor matrițe fă-
cute de mâna omului, există deja și cărți extraordinare scrise
de tinerii veniți. Unele cu siguranță vor deveni opere, iar altele
vor rămâne doar capodopere. 

Din anul 1998, odată cu apariția primului număr al Revis-
tei Haemus, am început să publicăm literatură albaneză în
limba română și literatură română în limba albaneză. Prima și
singura țintă a fost acea calitate estetico-literară care servește
aproape exclusiv Literatura. Un proverb albanez spune că
Mâna care nu poate fi mușcată, este pupată. Am ales mai mereu
exact literatura scrisă de mâinile ce nu pot fi mușcate și care
deseori nu se lasă pupate. Această experiență îmi spune că, din
punct de vedere mediatic, aidoma celorlalte literaturi „mici” din
zonă, cea română va fi reprezentată (unii poate ar citi „ținută
ostatică”) doar de câteva nume și titluri care respectă direc-
tivele literaturii programate. Astfel, pentru a găsi mai ușor
marea literatură, cititorului devotat îi va fi suficient să înlăture
ceea ce nu deranjează pe nimeni. Din fericire, între timp, cum
se întâmplă constant deja în istorie, și literatura română va
lucra asupra sufletelor încă neadormite prin capodopere
necitite sau chiar nepublicate. Cei mai mulți autori vor fi răs-
plătiți prin găzduirea în dicționare, monografii, premii sau is-
torii ale literaturii – un fel de rai al călătorilor de cursă scurtă
sau medie, iar restul: prin înaltul act al scrisului care chiar nu
are nevoie de altceva.

Cosmin 
Andrei Tudor

Ce va veni?

Aparținând de „noua generație”,
îmi este mai dificil de vorbit despre ea,
dar nu și imposibil. Există un perma-
nent schimb de idei, un permanent
dialog între generații. Sigur, este mai

dificil de realizat un dialog real între autori, dar schimbul de idei
despre care vorbesc nu se rezumă la o întâlnire dintre doi autori
din generații diferite. Nu. Lectura unei cărți este în sine un dialog
între cel care a scris-o și cel care o citește. Și, culmea, schimbul
poate fi bilateral. Pentru acest lucru mă simt atât de norocos că
sunt contemporan cu atâtea opere. Desigur, bucuria unei întâlniri
reale, față în față, cu autorul cărții este incomensurabil mai mare,
pentru că ne smulgem din sfera ideilor și suntem puși în fața con-
cretului. Și aceasta ne face să ne dedicăm mai mult și să sperăm că
vom bucura la rândul nostru pe alții. 

Cât privește viitorul, nu pot fi decât pesimist. Dar împart acest
sentiment în două: general și restrâns (elitist). Pesimismul domină
în prima categorie. Dau ca exemplu social media. Oriunde în acest
mediu ciudat, la orice oră, oricând deschidem televizorul sau tele-
fonul auzim indiscutabil cuvântul artist, care este atribuit cu leje -
ritate aproape oricui. Încet, încet va ajunge peiorativ, dacă nu a
ajuns deja acolo. Tind să cred că avem mai mulți artiști decât opere
de artă. Matematica este câteodată mai inexactă: dacă avem cinci
artiști care realizează fiecare o lucrare, o operă de artă, rezultatul în-
sumării operelor nu este niciodată cinci (de cele mai multe ori este
mai mic, iar de prea puține ori mai mare). Or, realitatea este alta.
Problema este că acești „artiști” sunt dați ca modele și încurajați,
iar publicul, în special tânăr, este confuz și îi va imita, dând naștere
altor generații de „artiști”. Perpetuarea aceasta exponențială o dată
pornită este foarte greu de frânat.

Acest pesimism al meu este impregnat ici-colo de câte un
gram de optimism. Fiecare generație are unul sau mai multe nu-
clee de elită. Sigur, acum aceste nuclee trebuie să crească, să se
dezvolte, dar nu peste foarte mult timp vor da roade. În ceea ce
privește literatura tânără sau cea care va veni, cred că este pe mâini
bune și am în minte câteva nume care peste 10-15 ani se vor putea
scrie apăsând simultan tastele CTRL și B. Numai timpul îmi va
dovedi dacă am sau nu dreptate.

Tudor 
C=lin Zarojanu

Nu vă fie frică!

Un banc spunea că generațiile mai
noi, ca și cele mai vechi, merg la
școală, se apucă de fumat, încep să
bea, își iau permis auto, fac sex – doar
că în ordine inversă.

Realitatea este însă că „tineretul din ziua de azi” e o sintagmă
care a îmbătrânit rău și ar trebui scoasă din uz.
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Întâmplarea (oare?) face să fi primit amabila și interesanta in-
vitație a revistei Neuma exact a doua zi după ce, călătorind cu
trenul, am auzit – și, da, recunosc, am ascultat – discuția dintre
patru tinere aflate în vecinătatea nostră în vagonul „open space”.
O conversație cuceritoare și – ca să răspund deja uneia dintre în-
trebările anchetei dvs., categoric dătătoare de încredere. Tinerele,
care reieșea că lucrează, vorbeau impecabil de corect, dar natural,
colocvial, fără vreo prețiozitate sau sofisticărie. Departe de-a fi, așa
cum ai fi putut suspecta la început, neam de tocilare, una dintre
ele se gândea să-și facă un tatuaj (avea de altfel câteva inelușe în
paravanul urechii), alta să-și ia o mașină, iar alta, la întrebarea „Ce
faci când ajungi?”, a răspuns zâmbind: „Merg să beau o bere cu ai
mei, deși eu prefer vinul, dar ei sunt cu berea, nu pot să-i refuz!”.
Mai mult decât atât, aceeași tânără spunea că urmează să plece
cu ai ei într-o mică vacanță.

Nu că  ar fi fost o surpriză. Prin forța împejurărilor – dar și, de
ce să n-o spun, pentru că sunt atent la toate - cunosc și întâlnesc
mulți adolescenți și tineri cărora n-am nimic să le reproșez. Că doar
n-o să le reproșez că vorbesc tare, râd și se agită! Nu m-am stafidit
în halul ăsta!

Ok, știu, e București, locuiesc în zona Pieței Victoriei, iar copiii
noștri, crescuți de noi, au urmat și urmează școli de calitate. Arată
altfel lucrurile în alte locuri? La țară, de pildă, sau în orașele mici?
Mă-ndoiesc profund (lasă că știu și tineri de pe-acolo), mai ales că
superficialitatea, deviațiile de comportament, drogurile, agresivi-
tatea etc. sunt asociate mult mai degrabă cu orașele mari și cu șco-
lile „de fițe”.

În plus, am norocul să mă fi înzestrat Dumnezeu cu memorie.
N-am uitat nimic. La zece ani băteam mingea pe pe carosabilul
străzilor laterale, că n-aveam unde altundeva, și strigam din când
în când „Mașinaaa!”, am fumat primele trei țigări („Amiral”!) la 12
ani, dar n-am devenit niciodată cu adevărat un fumător, la 15 ani,
la ceaiuri, beam o gură-două de vodcă, dar n-am deveni niciodată
băutor, făceam farse cu duiumul, opream bătrânele pe stradă sau
le sunam la ușă și le spuneam cu voce cavernoasă „Săru-mâna,
doamnă, am venit să iau toporul!”, ne opream în grup pe marginea
trotuarului și ne holbam undeva la un etaj de vizavi, comentând
tare: „Fantastic, i-a tăiat gâtul ca să-i ia cravata!”, în troleibuz
povesteam cu voce „Și tot sângele ăla care curgea pe trotuar...” Și
un mic detaliu: părinții noștri nu știau cu orele (iar în vacanțe cu
zilele) unde suntem și ce facem, pe când acum ne urmărim copiii,
ca FBI-ul, grație telefoanelor mobile.

Or, îndrăznesc să spun că  am devenit  toți cetățeni normali,
ba chiar de nădejde.

Noile generații sunt ok. În plus, sunt tineri mai inteligenți și mai
informați decât eram noi și, contrar ideii că nu au niciun scop în
viață, sunt mai pragmatici decât noi la vârsta lor. Nu vă facți griji,
o să fie bine!

Cât despre viitorul literaturii române, este și el pe mâini bune. În
ultimii 11 ani, cel puțin, adică de când există rubrica TV „De ce-aș citi?”,
am citit zeci de romane ale unor debutanți care, ca scriitor, m-ar fi
putut face invidios dacă m-ar încerca atare sentiment. Sigur, nu erau
toate semnate de tineri, la urma urmei cred că e nevoie de o acu-
mulare – nu doar de cultură, ci și de experiențe personale – înainte
de a scrie o carte, dar n-am nicio emoție privind viitorul literaturii
române, mai ales că ea se manifestă acum în condiții de libertate.

E bine și va fi și mai bine. Garantez.

PS: Mi-am luat... libertatea să folosesc drept titlu o replică de
neuitat a Papei Ioan Paul al II-lea. Cred că e cazul să fie repetată, pe
mai multe paliere și în mai multe domenii.

Elina 
Adam

În ultimii ani am simțit o foarte
acută ruptură de prezent. Mă regă -
sesc tot mai greu printre jaloanele
acestei minunate lumi noi, o lume
din ce în ce mai diferită de ceea ce
am trăit eu în matricea devenirii
mele. Poate greșesc, fiecare epocă

își are modelele ei, aspirațiile, vârfurile. Suntem la un fel de
răspântie, mulți dintre noi, dacă e să privim numai drumul
vieții, timpul care s-a dus și cel pe care parcele îl torc pentru
noi. Astfel că îmi permit să stau și să privesc oarecum detașat
dinspre trecut spre viitor. Prezentul, și, implicit, noile gene -
rații, stau sub semnul tehnologiei, al gratificării instantanee, al
lipsei de răbdare, de păsare, al derulării pe foarte repede-
nainte. Noua generație este deja cocoșată de atâta privit în
ecran, când ar trebui să iasă și să râdă la soare, fie el și interior,
sau, mai ales interior. Cât mai are de a face noua generație cu
lectura, cu literatura? Nu sunt eu în măsură să spun acest
lucru. Cu siguranță se citește, se rumegă literatura, se extrag
esențele, se decantează, până ce totul ajunge într-un alambic
magic de unde picură, în neostoite feluri, hrana pentru minte
și inimă. Nu aș putea spune în ce măsură acest lucru este
diferit de ceea ce a fost în urmă cu, să spunem, 30 de ani. Dacă
e să privim imagini cu săli de lectură din urmă cu 30-40 de ani,
situația este, oarecum, schimbată. Spun oarecum deoarece
tehnologia a făcut salturi uriașe și nu pot să nu mă întreb ce
se va întâmpla peste 30 de ani. De ce am pomenit tehnolo-
gia? Pentru că domnul Google a ajuns maestrul vrăjitor, în
zilele noastre fiind mult mai facil să urci fraudulos pe scara de-
venirii academice cu ajutorul internetului și al minunatei
diade copy-paste. Gândirea critică pare un munte mult prea
greu de urcat. A-ți pune întrebări și a face conexiuni, iată ceva
ce se învață, și, da, chiar se învață în primii ani de școală, și se
desăvârșește pe tot parcursul vieții. 

Viitorul literaturii române? Îl văd cu speranță, numai așa
pot vedea și lumea în care mă mișc, respir, gândesc, creez,
iubesc. Și asta nu pentru că aș avea acces la statistici care spun
câți studenți sunt prezenți la cursuri și seminarii, câți participă
la conferințe, câți fac cercetare, câți scriu și sunt publicați ori
câți ajung să facă parte din redacții de reviste literare și de
cultură, câți ajung scriitori cu drepturi depline în Uniunea Scrii-
torilor din România și așa mai departe. Ci pentru că am doi
ochi, o minte și o inimă. Ca om viu ce mă aflu, cu acestea toate
privesc deopotrivă înapoia și înaintea mea. O imagine mi se
alcătuiește rapid, ca un crochiu: colosul din Rodos (nu Soarele,
ci Timpul) cu un picior în trecut și cu altul în viitor, iar la bază,
curgând fără oprire, uneori clocotind, alteori liniștit doar în
aparență, ca un fluviu imens, ce se naște din el însuși pentru
a se consuma în sine, literatura. 

Numai într-o astfel de lumină pot avea curajul să merg mai
departe. Cât încă mai avem spre cine/ce privi din trecut
înseamnă că nu suntem pierduți. Cine nu are bătrâni, în lite -
ratură, în lectură, la catedră, să-și cumpere! Suntem, fără spe -
ranța de a ne putea separa vreodată, legați pe drumul
devenirii. 



www.revistaneuma.ro
Anchet[ 34

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

Daniel 
S=uca

Câteva răspunsuri 
la probleme ce ar merita 
să ne intereseze pe toți

Întotdeauna a fost să fie cumva...
Când e vorba de viitor, mă gândesc,
amuzat, și la vorba din popor men -

ționată. Evident că întotdeauna a fost, este și va fi cumva. Una
din marile probleme este dacă noi putem construi „cumva”-ul,
dacă suntem parte din construcția viitorului. Așa și cu gene -
rațiile mai noi. Ne plângem că „ai noștri tineri” nu prea mai
citesc literatură (canonică, dar asta e o altă poveste), de pildă,
dar nu prea facem nimic relevant pentru a stopa declinul amin -
tit. Cine sunt vinovații? Noi, toți. Mai mult sau mai puțin. 

Un prieten, decedat nu de mult, îmi spunea, în fața neli -
niștii, neîncrederii mele privind noile generații, că nu are rost
să-mi fac probleme. „Viitorul e pe mâini bune”, susținea el. Ei,
uită, nu a mai apucat să vadă „pe viu” cum e viitorul ăsta roz. La
una din clasele unde predau am discutat recent despre gene -
rația lor și, exasperat, le-am spus că nu îi înțeleg: nu citesc
aproape nimic (poate nici măcar „lecturile obligatorii” la vreo
materie de bac), nu se uită la filme, nu-i interesează docu-
mentare pe orice fel de temă, în fapt, nu-i interesează mai
nimic din ceea ce am putea considera universul culturii, edu-
cației,  (auto) cunoașterii. Da, „cultura generală” e deja postată
pe internet. Când ai nevoie, dacă ai, te servești, fără niciun
efort intelectual. I-am întrebat, firește, ce îi interesează. Nu am
primit niciun răspuns relevant cultural. Nu știu dacă situația e
generală. Oricum, le-am repetat că, pur și simplu, nu îi înțeleg.
O domnișoară mi-a replicat calmă: „Nici noi!”…

Viitorul literaturii române? Se scrie enorm și se publică
monstruos. Cantitativ, viitorul pare super mișto. În realitate,
bag seamă că aproape totul este pulverizat. Nu știu dacă există
undeva statistici, valabile pentru toată țara, de genul: câte cărți
de poezie s-au publicat într-un an și câte s-au vândut (bănui-
esc că e imposibil de aflat „profilul” cumpărătorului de carte de
poezie, dacă există); câte exemplare vândute au revistele de
cultură ce mai apar în format tipărit (tirajele oricum s-au îm-
puținat tragic); numărul de accesări „pe bune” la site-urile
re le vante literar, cultural; în ce măsură numărul de edituri și
numărul de titluri editate (date ce cred că există) se regăsesc în
„consumul cultural” în ceea ce privește și literatura; ce fel de
literatură citesc tinerii? Etc.

Viitorul literaturii române? Sunt destule nume tinere care
promit. Mă întreb și dacă literatura română nouă (lăsând la o
parte luptele dintre generații ori războaiele dintre diversele
grupări literare) va reuși să dea scriitori de rezonanță, impor-
tanță europeană ori mondială. Sunt convins că destui s-au
dezumflat, din nou, după ce a fost anunțat câștigătorul Premi-
ului Nobel pentru literatură. „Nobelita” pare una din bolile
breslei scriitoricești. Mă apropii de 3.000 de semne, cât mi s-a
cerut. Poate voi reveni, aici sau în altă parte, pe această temă
care ar merita să ne intereseze pe toți.

Gela 
Enea

Cum privim spre viitor?

Desigur că percepția viitorului se
armonizează cu vârsta, cu așteptările
și speranțele pe care le ai, cu structura
ta psihologică.

„Schimbul de cadre” dintotdeauna
s-a realizat, mai ușor sau mai greu, dar absolut în toate timpurile a
trebuit să existe un conflict generator de progres. Chiar și în Artă,
iar aici, evident, includ literatura. Dacă e să mă iau după primul
sens al cuvântului generație, pe care îl oferă DEX-ul, el se referă la
oameni de aceeași vârstă. În literatură, acest concept vizează anul/
anii debutului și dascălii ne-au învățat la școală despre Generația
proletcultistă, cea a Anilor 60, scriitorii șaptezeciști sau optzeciști,
această înșiruire cronologică putând continua, până în  anul de
grație, 2022, cu o perioadă atipică, a invaziei de viruși și a izolării.

După Revoluția din 1989 s-au creat niște opotunități pentru
tineri și asistăm acum la fenomenul emigrării, chiar Școala româ -
nească, despre care știm ce infrastructură deține, a cam pierdut
competiția cu școlile din Occident. Nu ne miră plecarea tinerilor!
Am convingerea însă că o țară nu este reprezentată, în primul rând,
de oamenii care pleacă (și pe care eu nu îi condamn, ba, dim-
potrivă, îi înțeleg), ci de oamenii care rămân sau care, după ce au
plecat, se mai și întorc.

Nu privesc din perspectivă pesimistă viitorul în nicun dome-
niu, pentru că progresul este vizibil. Cât privește conceptul de
Gene rație, are, fiecare în parte, de apărat o onoare, un orgoliu, are
de dus propria luptă. Mai mult citesc, decât scriu, literatura ”pro-
dusă” de scriitori aparținând unor generații diferite. Și lectura m-a
convins că România își construiește continuu edificiul său cultural.
Am încredere în noile generații, nu fac parte dintr-aceia care aplică
sintagma pe vremea mea cu un soi de mândrie gonflată. 

Cei tineri înțeleg creația diferit de cei mai în vârstă, sunt con-
vinsă că au modele, dar merg pe mâna lor, funcționează, de altfel,
și o frățietate literară, alături de o încercare de a delimita literatura
bărbaților de cea a femeilor, cu asta nu pot fi de acord!

Invazia mediului on-line a căpușat publicațiile serioase, în -
tr-adevăr, a dat posibilitatea apariției la scenă deschisă a nonvalo-
rilor, dar adevărata literatură își găsește, de fiecare dată, și autorii,
dar și cititorii care să o reprezinte.

Florica Bud

Privind spre viitor

Am crescut într-o familie de oameni
simpli, dar harnici. Principiile de viață
ale părinților mei au fost: „Mănâncă cine
muncește!” și „Nu există oameni săraci,
ci doar oameni leneși!”. Desigur, nici ei
nu au putut să le respecte, au fost

nevoiți să le calce uneori. Cu atât mai mult pot fi urmate acum,
când societatea se complace în a munci… de dorul lelii. Dacă mi-aș
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țese textul, respectând ceea ce mi-a fost sădit, v-aș speria. Voi
spune  doar: dacă s-a creat un dialog conflictual între generații
(conflict care n-a prea existat  în vremuri educaționale bune), vina
o poartă adulții care nu și-au exercitat dreptul și datoria de a își
educa proprii copii. I-au lăsat și îi lasă să crească, după cum spunea
mama:  „fără frică și fără rușine”. Așadar voi scrie ceva drăguț, să nu
supăr. Societatea merge înainte cu generațiile pe care îi are, nu își
poate opri angrenajele, visând și sperând, la altceva mai bun. Este
îngrijorător că există un milion de tineri care nu muncesc, cei mai
mulți pentru că nu vor. Nu îndrăznesc să pun egal între milionul
de tineri care nu muncesc și tinerii care se droghează. Societatea
noastră nu prea aduce pe tapet subiectul „droguri”. Nici mass-
media nu ne deranjează cu acest subiect, împins sub covor. Am
reținut spusele unui medic, prezent la o emisiune despre droguri,
că nu prea sunt centre în care drogații să fie ajutați. Dimpotrivă,
le-au lăsat baltă și pe cele care au fost. Paradoxul ar fi: cu cât crește
numărul dependenților, cu atât scade interesul celor în drept. 

Ca închiere, pot să spun că s-a creat o „castă” a celor care,
vârstele diferă, au un singur crez, ”pentru atât, nu mă dau jos din
pat!”. Deștepți semeni!

Viitorul literaturii nu poate decât să urmeze mersul societății.
Societate săracă, scriitori săraci. Chiar, dacă suntem cum suntem,
asta nu înseamnă că trebuie să păcălim cititorul. Desigur, majori-
tatea celor care scriu, sunt talentați. Talentul are nevoie să fie
dublat de muncă, scriind cu responsibilitate și prețuire pentru cei
care își fac timp să citească. 

Un mic istoric. Prima mea prezență la un cenaclu a fost în anul
cenaclier 1971-1972, la un cenaclu condus de poetul Emil Florescu
(R.I.P.), care ne-a îndrumat în demersul poetic, oarecum impus, am
fost trimiși cei cu media zece la limba și literatura română. După
ce m-am format ca om, am simțit nevoia să fac și altceva decât
naveta casă-serviciu. Așa au început drumurile mele spre întâlniri
literare. Am început din 1990 să frecventez un cenaclu, de data
aceasta din dorința mea. Am citit din creație proprie, după mai
bine de un an de frecvență săptămânală, la Cenaclul „Arta”, Baia
Mare, condus de Ștefan Bellu (R.I.P). Evoc parcursul meu ca să
ajung la aspiranții de azi, atât de grăbiți. Nu aș avea de unde ști
obiceiurile lor, dacă nu aș conduce de unsprezece ani  Cenaclul
Scriitorilor din Maramureș, preluat de la poetul Ion Burnar (R.I.P.).
Primul lucru care m-a contrariat a fost graba tinerilor. Vor să
citească în prima ședință la care participă, refuzând o perioadă de
acomodare. Citesc și pleacă. Am avut și vreo doi studenți care au
încercat să se integreze, dar terminând facultatea au plecat. I-am
prins în antologiile pe care le-am îngrijit, împreună cu criticul Au-
gustin Cozmuța (R.I.P.), bucurându-se de toate privilegiile de care
se bucură cei care sunt cenacliști de câteva decenii. Sediul cena-
clului este la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, dar aparținem de
Asociația Scriitorilor „Baia Mare”, cu ajutorul căreia o mână de scri-
itori am pus bazele, Revistei „Nord Literar”. Nu avem revistă cena-
clieră. Părerea mea este că, decât să coborâm literatura la nivelul
revistelor modeste, apărute din false ambiții, dar rămase la acel
nivel, mai bine să luptăm să scriem bine, să fim acceptați de revis-
tele consacrate. După cum am spus, noi aparținem de „Nord Lite -
rar”.  Cei care au fost refuzați, ar trebui să înțeleagă că nimeni nu are
nimic cu ei, că revistele de aceea exită ca să publice, cu condiția ca
autorii să merite. Tot de unsprezece ani, facem o activitate comună
cu colegiul băimărean. „Mihai Eminescu”, adică Festivalul Inter-
național „Cuvânt în lume”. Noi trimitem poezii, elevii le traduc cu
ajutorul profesorilor, în diverse limbi. Rezultă o antologie,  Antolo-
gia „Cuvânt în lume”, îngrijită de dascălii colegiului, pe care o lan-
săm împreună, într-un loc atipic (case memoriale, închisoare, acasă

la personalități, biserici.)  Deci, măcar o dată pe an întâlnim elevi,
unii dintre ei au venit la cenaclu, apoi au plecat la facultate. În acest
moment suntem fără tineri, deoarece concurența neloială ni i-a su-
flat. Nu sunt de acord cu momirea tinerilor cu premii constând în
bani, deoarece în „universul literar”, unde vor să ajungă, nu va ploua
cu bani. Dacă într-adevăr au chemare atunci să o urmeze, dar dacă
au chemarea banilor, mai bine nu. Desigur în literatură regulile se
schimbă mereu. În vechea orânduire socialistă, scriitorul era res -
pectat de cititori și de stat, trăia din drepturile de autor. Poate că
unii vor avea șansa să ajungă la edituri care plătesc, asta, mai mult
în străinătate. Să le dea Domnul acest noroc! Momentan ne-am
consolat, urmăm viața familiilor care nu au urmași, dar au o viață
normală. Așa este și viața cenaclului nostru, nu avem foarte tineri,
dar ne bucurăm unii de alții, ne susținem. Arcanul nu este bine
venit nici în recrutările armatei, darmite în literatură. Dar asta nu
înseamnă că nu sperăm, ca într-o sfântă zi, să ne caute și cei tineri.
Dacă nu, vom trăi cu regretul, că nu avem pe cine să îndrumăm. Ca
atare, nici nu își vor aduce aminte, așa cum ne aducem noi, de cei
plecați în ceruri. Dumnezeu să-i odihnească pe toți!

Alexandru 
Jurcan

Spre viitor cu neliniște

Noile generații nu sunt vinovate
pentru starea lor, ele au întipărite în
comportament efecte sumbre clare.
Cauzele se află la tot pasul, de la răz -
boaie, poluare și sisteme deficitare de

învățământ. Uzi superficial florile, apoi te miri că ele se ofilesc pro-
gresiv. Trăiesc în mijlocul tinerilor și aș putea discuta ore în șir de-
spre problemele lor stringente și nerezolvate. Decepțiile lor majore
îi împing spre proiecte ce traversează granițele țării. Degeaba le
spui că nici acolo nu umblă câinii cu colaci în coadă, pentru că răb-
darea lor e limitată. Le-am propus să vadă filmul Metronom despre
coșmarul tinerilor sub dictatură, dar tratează cu superficialitate
gravitatea acelor vremuri. Vor să realizeze imediat proiectele sau
devin dezabuzați. Lumea respiră sub semne apocaliptice, așadar
devin adepții unui carpe diem aberant. Cred că viitorul literaturii
române e legat de evoluția sau involuția lor. Se citește tot mai puțin
și se discută mereu despre ineficienta programă de literatură. Cu
tot respectul pentru cronicari, dar nu așa vom cultiva gustul pen-
tru lectură.

Simona-Grazia 
Dima

Întrebarea acestei anchete, foarte
incitantă, mi-am pus-o și eu adesea. Am
observat cu îngrijorare plecarea multor
tineri spre toate colțurile lumii, cu ur-
mări sociale deloc neglijabile, aproape
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catastrofale, de fapt. Nu le pot critica deciziile, în plus, nu mai sună
actual să vorbești de patriotism, dar, pe de altă parte, nu sunt con-
damnabile, ba dimpotrivă, nici atașamentul față de obârșii, ori dor-
ința de a dezvolta locul natal. Asemenea acțiuni vin dintr-o dorință
curată, lipsită de egoism. Parțial, culegem ce am semănat, fiindcă
românii au un neobișnuit de accentuat simț al autoderiziunii, o
tipică lipsă de coeziune, responsabilă, în bună parte, de blazarea
și scepticismul manifeste, vizibile în special în atitudinea față de
tot ce e național. Situația poate fi cercetată și îmbunătățită, cred,
doar pornind de la rădăcini, de la realitățile din fiecare familie, din
fiecare casă. La nivelul public, la televiziuni, îndeosebi, dacă s-ar
pune mai explicit în lumină creativitatea românească, realizările
fiecărui domeniu, efortul ar avea și un caracter educativ, întrucât
ar dezvolta flerul axiologic al oamenilor, ar sensibiliza mentalul so-
cial la valoare, la existența ei printre noi: prea ne-am obișnuit să
vedem cu predilecție răul, diformul, eșecurile. Să arunce cu noroi
a devenit pentru unii un veritabil reflex condiționat sau chiar a
doua natură. 

Nici literatura nu e scutită de tulburări similare. Oricum, e o
chestiune delicată, nici nu știu dacă se poate vorbi de o predare de
ștafetă în evoluția ei generică, prin definiție destul de prăpăstioasă
pretutindeni. Totuși, tranziția există, chiar și în plan subconștient,
de vreme ce tinerii oricărei perioade se raportează nolens volens la
generațiile anterioare, fie în mod contestatar, fie cu admirație, in-
spirați de anumite modele. Cel mai rău lucru se petrece atunci
când ei nu-i citesc pe antecesori, din desconsiderare, cum cred că
e cazul astăzi, în multe situații. În prezent, lumea scriitoricească
este extrem de divizată, majoritatea tinerilor se simt pe cont pro-
priu – există, de altfel, numeroase nuclee, oportunități, sfere de in-
fluență în jurul cărora gravitează ori pe care și le revendică. Ar fi
benefic, în esență, dacă nu ar duce la o fragmentare avansată a
forțelor, mergând până la cantonarea egotică într-un perimetru
foarte îngust, suplimentat de spațiul ficțional al unui număr redus
de amici.

Se profilează, astfel, geografia unor enclave disjuncte, neco-
municante. S-ar cere să se facă auzită o voce profetică, de mare
autoritate morală, precum cea a lui N. Iorga odinioară, care a
zguduit națiunea, a trezit-o și i-a coagulat resursele, în circum-
stanțe disperate.

În pofida impasului pe care-l trăim, am încredere în bunul simț
al românilor, în forța de regenerare a neamului nostru. De-a lun-
gul timpului ne-am aflat în postúri mai grave decât cea din prezent
și ne-am revenit în chip uimitor, oferind surprize de proporții. Așa
cum sper să o facă și literatura viitorului. Menționez ca pe un fapt
lăudabil inițiativa Uniunii Scriitorilor din România de a organiza
periodic manifestări dedicate tinerilor scriitori, de a le oferi premii
în cadrul unor colocvii și concursuri. În marasmul actual, este un
gest optimist, încurajator.

Ana 
Ardeleanu

Se vorbeşte mult despre conflictul
între generaţii. O fi vreo vină că s-a năs-
cut cineva mai devreme sau mai târziu,
că s-a întâlnit cu poezia în timpuri şi
contexte sociale, politice, istorice dife -
rite? Fiecare poet a răspuns prezentu-

lui său, anumitor stimuli, cum a putut şi cât a putut, pe măsura ta -
lentului. Există prejudecăţi, nevoia de-a nega, ca şi când lumea
poeziei ar începe cu cel care neagă, ţipă mai tare. Va pune fiecare
o cărămidă la zidirea Cetăţii Poeziei. Cetatea n-o va ridica singur,
dar cărămida sa trebuie să fie pe măsura timpului trăit, a ofertelor
estetice, a conjuncturilor la care este martor, a experienţelor, care
sunt cu totul diferite, în acest moment istoric.

Cred în literatura tinerei generaţii, fără alunecarea, cu obsti-
naţie, în sexualitate, în pornografie, teme superficiale, truisme, la
îndemâna oricui doreşte să se numească „poet”. Tânăra generaţie
trebuie să găsească un alt filon de explorare, să vadă, în lumea din
jurul său, ceea ce alţii nu au văzut, să găsească un  mod de expri-
mare care să aparţină personalităţii ei, să-i păstreze poeziei statu-
tul. Sigur că există experimente, căutări, puncte de vedere diferite,
dar acest lucru căleşte căutătorul filonului de aur, îi oferă o mai
largă vedere,  posibilitatea de-a alege corect, conform personali -
tăţii sale artistice. Nu e nimic de condamnat la aceste mirări, uimiri
ale începutului, care înfloresc poezia de mai târziu.

Poezia este oferta cea mai potrivită pentru acest prezent,
cupola de protecţie, atât pentru poet, cât şi pentru cititorul său,
împotriva unor atitudini intolerante, realităţi bizare, contondente,
ucigătoare de vis şi ideal. Ea rămâne, cel puţin în acest moment
istoric, locul de protecţie al sufletului, atunci când lumea încon-
jurătoare nu oferă o altă alternativă.

Literatura română, literatura viitorului stă în mâinile celor care
ţin pana/ mouse-ul în mână şi nu puşca, care îşi vor păstra res -
pectul de sine, nu vor abdica de la moralitate, nu se vor îndepărta
de frumuseţea, esenţa, adevărul acestei lumi. Ei trebuie să influ-
enţeze cititorul, să-l înveţe cum să-şi privească sufletul, să fie sal-
vatorul său, prin cuvânt. Literatura poate fi locul ideal, unde te poţi
proteja de gloanţe, tunuri, bombe atomice, de propriii demoni.

Gheorghe 
L=z=rescu

Pe când avea vreo șase ani, Ștefan,
nepotul nostru, ne-a întrebat ce jocuri
jucam noi în copilărie pe telefonul mo -
bil. A rămas uimit când i-am răspuns că
noi nu aveam așa ceva și ne-a întrebat
ce jucam pe calculator. Aflând că nici
acest „device” nu se inventase pe

atunci, ne-a întrebat în disperare de cauză: „Dar hârtia se inven-
tase?” Am răspuns, ușurați, că da. 

Într-adevăr, distanța dintre generații a crescut imens în ul-
timele decenii, schimbările prin care a trecut și trece lumea con-
tribuind la aceasta. Cred că pesimismul și neliniștea s-ar justifica
doar dacă ne-am aștepta ca lumea viitorului să rămână aceeași cu
cea în care ne-am format noi. Dacă ar fi așa, atunci noua gene rație
nu s-ar mai regăsi în ea și prăpastia ar fi tot mai adâncă. De altfel,
totdeauna a existat un conflict între generații, o neîncredere a
bătrânilor în tineri.

Trebuie să acceptăm însă că lumea de mâine va fi altfel decât
lumea de azi sau decât cea de ieri. Mai bună sau mai rea? După ce
criterii?  Cu certitudine putem doar afirma că va fi ALTFEL, iar noile
generații o prefigurează. Să ne amintim de paradoxul enunțat de
Claude Shannon, „părintele  teoriei informației”: „Cunoaștem tre-
cutul, dar nu-l putem influența. Influențăm viitorul, dar nu-l putem
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cunoaște.” Am motive de speranță, deoarece cunosc tineri remar-
cabili și, dacă ei ar ajunge să constituie o masă critică, am încredere
în lumea pe care o vor construi.

Încercând să precizez câteva trăsături ale noii generații, așa
cum le-am observat la elevii mei, aș menționa mai întâi ce ob-
servăm cu toții: că ea trăiește tot mai mult într-o lume virtuală și că
relațiile interumane se dezvoltă mai ales online. Zilele trecute am
întrebat un băiat de 13 ani de la țară (!) dacă și-a făcut prieteni
printre colegii de școală. A răspuns că are prieteni, dar mai mult
pe cei cu care interacționează la jocurile pe calculator (și pe care
nu-i cunoaște personal). Să ne gândim și la ce înseamnă noțiunea
de „prieten” pe Facebook!   Desigur, trebuie avut în vedere și fap-
tul că, în asemenea situații, identitățile devin tot mai fluide.

Frecventarea mijloacelor electronice îi face pe tineri să se con-
centreze mai greu un timp mai îndelungat, în schimb îi face capa-
bili de reacții mai rapide și de asocieri mai prompte între informații.
Le vine tot mai greu să citească romane masive și nu înțeleg ros-
tul amplelor descrieri care suplineau în literatura trecutului forța
imaginilor dintr-o cultură a vizualului precum cea de azi. Le este tot
mai dificil să urmărească un film de o oră și jumătate, obișnuiți fiind
cu concentrarea din clipuri, din filmulețele care circulă pe internet. 

Ar trebui să-i învățăm în primul rând să preia informațiile în
mod critic, să-i învățăm îndoiala metodică și să-i facem conștienți
de necesitatea de a compara sursele, dat fiind, mai ales, că rețelele
sociale îi determină să fie tot mai conformiști. 

Oarecum preocupant este slabul interes pentru istorie, pentru
realități dinainte de generația lor. Timpul pare a fi amorf pentru ei.
În schimb, sunt preocupați de false evenimente din prezent, care
îi asaltează cu abundența lor și cu modul agresiv în care sunt pro-
movate, nelăsându-le timp să discearnă între important și neim-
portant.

Viitorul literaturii române va depinde, cred, de viitorul limbii
române. Principala mea îngrijorare este că aceasta pierde tot mai
mult teren în fața înaintării globalizante a limbii engleze. Tot mai
mulți tineri citesc în limba engleză și tind chiar să gândească în
această limbă. Dar, de obicei, la un moment dat intervine o reacție
salutară; să ne gândim la exemplul pașoptiștilor. Tot așa, în viitorul
apropiat, globalizării i s-ar putea opune o tendință de afirmare a
identității, păstrându-se, de dorit, un echilibru între ele.

Un tânăr mi-a spus de curând că jocurile video sunt narativul
epocii contemporane. Nu cred că ele vor înlocui literatura, dar este
foarte posibil s-o influențeze în sensul unei mai mari ponderi a
imaginarului, a fantasticului și în sensul unui caracter interactiv,
propunându-se cititorului să opteze între mai multe variante na -
rative, tendință apărută încă din postmodernism. Se constată încă
de acum (și nu numai la noi) că narațiunea revine în forță în lite -
ratură, satisfăcând apetitul dintotdeauna al oamenilor pentru
poveste.  

În privința viitorului, inclusiv a viitorului literaturii, sunt mult
mai mult curios decât îngrijorat.

Dan 
Per[a

Scriitorii în epoca 
post-proletară

Când eram tânăr eram cam egoist,
mă gândeam mai mult la ce fac eu.
Acum am o cu altă perspectivă asupra
literaturii şi scriitorilor. Simt literatura ca

pe o ţesătură la care lucrăm noi toţi, de orice vârstă. De aceea mă
interesează tot mai mult ce fac tinerii scriitori. Mai ales poezia lor.
Am avut ocazia să ascult la FILIT 2022 poeţii care au recitat /citit la
maratonul de poezie. Tineri poeţi, mai ales tinere poete. Este o
poezie foarte vie, dar altfel decât o ştiam, de obicei revoltată. Poezia
tinerilor mă ajută să-i înţeleg pe tineri. Este feminism în ea, este ceva
neo-marxism, este o reacţie faţă de o societate post-proletară
grosolană şi e clar că sensibilitatea poetică există. Poeziile descriu
lumea noastră aşa cum este. Cred că şi proza tinerilor încearcă asta,
dar intervin măştile categoriilor estetice şi proza mi se pare mai
puţin directă decât poezia. Ce m-a interesat încă au fost scriitorii
care provin din scrierea creativă (au făcut nişte cursuri). La cei
care au talent, talentul se vădeşte. Apoi, ce mi se pare important la
tânăra generaţie este că n-au nici un fel de inhibiţii în comunicare.
Spre deosebire de noi, vârstnicii, care avem o anumită reţinere în
comunicare şi ne bazăm mai mult pe formele instituţionalizate de
comunicare. Dar se pare că azi lucrurile s-au schimbat şi ai nevoie
de îndrăzneală în tot ce faci, fără să stai prea mult pe gânduri. Aşa
că, pe de o parte, caut să-i sprijin pe tineri, pe de altă parte învăţ de
la ei. Încerc să mă conectez la lume aşa cum sunt ei conectaţi. Deci,
de vreme ce îi consider mai bine conectaţi la societate faţă de vârst-
nici, am şi încredere deplină în viitorul lor. Iar în viitorul literaturii
noastre şi mai şi. M-am mai contrat cu unul şi cu altul dintre cei care
spun că literatura noastră e slabă calitativ. Mie nu mi se pare deloc
aşa, dimpotrivă. Sunt vreo 32 de ani de când suntem liberi şi s-a pe-
trecut ceva miraculos. Avem o literatură care poate fi exportată şi o
cultură care poate fi exportată şi oamenii din afară sunt tot mai in-
teresaţi de ce scriem şi ce facem. Uneori visez că vom ajunge ca
latino-americanii, să fim cunoscuţi în toată lumea. Şi cred că se va
întâmpla în următorii ani. Optimismul meu nu este unul de copi-
landru, are la bază realizările concrete ale literaturii noastre. Acum,
ştiu eu, greşesc în aprecierile critice privind literatura noastră? Eu
cred, totuşi, că sunt destul de obiectiv după atâţia ani în care am
urmărit ce se întâmplă în lumea literară, ce şi cum se scrie la noi.
Literatura sud-americană a răzbit pentru că iniţial a fost ajutată de
instituţii ale statului. La noi se întâmplă acum fel, avem ICR-ul. Unii
l-au blamat, dar de fapt e o mană cerească.    



www.revistaneuma.ro
Studii critice 38

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

Marta Petreu scrie în Aduceţi verbele (1981), Dimi -
neaţa tinerelor doamne (1983), Loc psihic (1991),
Poeme neruşinate (1993), Cartea mâniei (1997),

Apocalipsa după Marta (1999; 2011), Falanga (2001), Scara lui
iacob (2006) poate cea mai contorsionată şi, totodată, mai
coerentă poveste a fiinţei interioare din toată poezia noastră de
azi; ea începe cu „a fost odată…“ şi nu se termină cu un happy-
end. La început, în Aduceţi verbele, au fost o paiaţă care îşi
„lingea fardul“, o marionetă cu un auz „încăpător“, nişte clovni,
poeţi şi vrăjitori care „ştiu despre păsările nopţii“, într-o lume
plină de „cazărmi ale imaginaţiei“, unde acestora li se serveşte
„raţia zilnică de consoane“; paiaţa, marioneta, clovnii, poeţii şi
vrăjitorii aveau, acolo, şi o oră de melancolii, în care un Maestru
(de Vânătoare) pregătea o sinteză despre felul cum o trăire
anume se poate întrupa în cuvânt: „Ora de melancolii: Maestrul
de Vânătoare/ pregăteşte Sinteza/ Şpalt imperfect – viaţa pudică/
Adunăm conspecte fişe experimente/ propunem manuscrise
adnotate în cerneluri oranj/ Ne mai apără sudoarea castanie de
pe file:/ să ne apere!/ Morţii la rang de cinste morţii în fruntea
mesei/ Ora de melancolii: Maestrul/ pregăteşte Sinteza/ cercul
strâns peste faună/ peste orarele râului/ peste graţioasa spaimă
a familiei/ Rotunde sunt conceptele/ unică frăgezime e vina“
(Citat din „Cartea regilor“): rotunde sunt conceptele, coerentă e
istoria prin ceea ce s-a numit „melancolia descendenţei“, prin
carte (conspect, fişă, experiment, manuscris, şpalt, filă), mamă a
timpului; verbul din carte, mereu invocat, tipăreşte sentimentele,
fotografiază singurătatea, e o  fiinţă vie,  atoatestăpânitoare,  are
carne,  oase moi,  mirositoare, cum se spune în Vorbe mari,
mistifică amintirile, surpându-se în singurătate: verbul, încă
nelaminat de creier sau în trup e geneza însăşi: „Mereu rămâne o
zonă neprotejată: un dans/ pe nervul optic/ o căţea cu limba
adânc sub zăpadă/ protestul retinei la lumina solară/ aorta ce
picură ritmic/ Forma rotundul frigidul senzuale  sub ploaie/ Cât
putem trăi înfrăţiţi  cu teroarea? – trupul neted/ copită grajd al
cuvântului/ Nu uitaţi privirea – provincia aspră/ auzul încăpător
al marionetei/ această piele somnolentă porii de sticlă/ Umilitor
de singur creierul meu se contemplă/ în reliefuri externe/ Marile
ansambluri se rotesc fără miracole/ Pregătiţi firul cu plumb/
pentru amintirile mistificate în actul vorbirii –/ singurătatea din
cărţi are sinonime decente/ Iată creierul meu obosind în capricii
savante/ creierul meu camuflat într-o mănuşă de box/ creierul
meu lunecos pocnind ca o piele de iapă/ În măcelăriile Dom -
nului: viermi de mătase opăriţi înainte/ de vreme/ Şi nimic spre
a fi dăruit/ îmi amintesc un sunet de graţie:/ un cristal umplut
încet violent cu alcool/ şi noi undeva/ lângă punctul maxim al
acestei metafore/ În măcelăriile Domnului între oasele plate/ se
pipăie emisferele minţii/ Cât putem trăi înfrăţiţi cu teroarea?/
priviţi materia caldă aduceţi corsetul/ memoria noastră dintr-o
altă poveste/ Fără martori salivăm acrişor/ undeva se conservă
urma regelui cânepa crudă/ Da. Memoria noastră. Materie
graţioasă. Obscenă/ Cocoaşa cămilei. Marsupiu“ (Teze despre
creier).

Tot ce nu trece prin creier – căţelul materiei care „suge rânduri
de carte“, căţeaua „cu limba adânc sub zăpadă“, chihlimbarul

„locuit de lupi“ – şi nu se asamblează între contraforţii verbului
des-figurează: senzualitatea, frica, indi- ferenţa, afecţiunea,
durerea, teroarea, iubirea, amorul, inocenţa, plăcerile diverse,
nebunia, mila, îngăduinţa, visarea, tandreţea, confecţionarea
amintirilor, orgoliile, spaima, supravieţuirea prin simboluri,
foamea, poftele sunt ale corpului des-figurat, ambalaj exotic al
creierului şi al memoriei: coerenţa, a falsului (existenţei, trupului)
şi adevărului (fiinţei interioare, creierului) e, cum se vede, tema-
pivot a poeziei Martei Petreu, încă de la volumul de debut: „Un
ochi văzător de moarte/ ca o felie de portocală în coaja tare/
Fiecare certitudine – o agresiune precis conturată/ Iată inima –
cât o noapte de toamnă/ Nu există predispoziţii pentru schi -
zofrenie/ Fragilitatea Martei – un exces de adrenalină/ luciditatea
– cianura dintr-o vişină crudă/ Încă o zi din vechea splendoare a
tegumentelor:/ silabele sunt asemănătoare cu un obraz proaspăt
ras/ adevărul şi falsul au coerenţă interioară/ La fel de simplu
modelul bunăvoinţei modelul puterii/ unghiile lustruite cu o
blăniţă de cârtiţă/ încă o zi din vechea splendoare a tegu-
mentelor;/ un ochi văzător de moarte/ ca o pereche iubindu-se
sub zăpadă“ (Pereche iubindu-se sub zăpadă). Aici, în prima
carte, apare protagonistul liric, dominator, Marta, (anti)eroul care
începe prin a se scrie într-o cronică subiectivă ca despre un altul;
şi nu e doar tema alterităţii, atât de frecventă în scrisul „artist“ ori
„ştiinţific“ al Martei Petreu, cât drama despărţirii creierului
„pofticios – vulpe veşnic gravidă“, în exces de adrenalină, de
trupul nenăscut încă, sub placenta de verbe; în noaptea asta îţi
voi vorbi despre mine, promite protagonista poveştii în poemul
Binecuvântată este candoarea: astfel, însă, ca despre o alta,
pentru că, iată, în oglindă Marta pune imaginea sa despre sine,
într-o cronică apocrifă, în nişte teze (experimente, exerciţii,
conspecte, fişe), visând, lângă principele Pierre şi misteriosul
Maestru de Vânătoare, călătorii cu avionul, paradisuri, cine în
familie, galanterii, reverenţe, jocuri aristocratice, pudra, rimelul,
lavanda: „Plouă: mari brânduşe de vineri/ Să uităm frumoasa
ştiinţă a Verbului/ Maestrul de Vânătoare adormit e cu-alcooluri
din mac/ Sunt sătul de poeme definitive/ Părăsind ierbarele/

Poezia Martei Petreu
ioAn HolbAn
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vreau să fac dragoste pe Regala Sinteză/ E vineri: materia curge
în rotative/ Maestrul de Vânătoare s-a trezit/ E vineri:/ Marta
miroase a hârtie şi brumă/ Într-o anume sâmbătă de octombrie:/
existăm/ Marta-şi revendică Doctrina consistenţei iluziei/ Pierre
numără elitre de greier/ Umăr la umăr răsfoim Tratatul despre
esenţa familiei:/ Shakespeare – ediţie specială/ Latră sub frunte
câinii alăptaţi cu stricnină/ Într-o anume sâmbătă de octombrie:/
existăm/ Cronica de mov a principelui Pierre/ Galant mi-o oferă:
Aveţi îngăduinţă doamnă cinăm în familie/ copilul va stăpâni
dumbrăvi de soc/ şi-ţi va purta numele/ Cronica de mov/ listele
de cheltuieli/ Marta rumegă frunze de mentă/ Paşnice gânduri
despre principele Pierre/ văditele virtuţi ale tinerei doamne/
Maestrul de Vânătoare râde în somn:/ Marta şi-a pierdut într-un
măr/ măseaua de lapte/ Desenăm pe ieslea familiei/ papagali
migrene şi lauri/ Jocul principe Pierre jocul: papaver somniferum/
Marta călătorind în avionul de şapte/ paradisul unei nopţi de
retorică/ cimbru asfalt lemn umed de sânger/ Maestrul de
Vânătoare extrage rădăcina pătratului:/ mereu ne cotropesc
lăcuste/ mereu suntem la marginea argilei/ şi nu putem lăsa
această spaimă/ nescrisă/ Familia s-a întrunit:/ jocul principe
Pierre papaver somniferum/ dinţii dantela fardului de pleoape/
Ora de logică:/ camera ginşii bărbatul de-o noapte/ maieutica –
Maestrul de Vânătoare/ e adept al lui Socrate/ Ora de fapte:/
Marta s-a tuns/ Marta-şi visează un trup de argint/ copiază teze
despre măsură/ Apoi: pudra trufia rimelul lavanda/ Îmbrăcată-n
jeans Marta contemplă –/ tot mai palidă tot mai dreaptă:/
Pasărea cu limbă moartă/ ceasul acelor soli ce m-au peţit/ acei
bărbaţi/ Maestrul de Vânătoare râde –/ tot mai tare tot mai
tandru:/ Cronica apocrifă a acelor nopţi/ e scrisă“ (Teze neter -
minate despre Marta).

Povestea Martei din poezia Martei Petreu este a unei naturi
camilpetresciene: câtă luciditate, atâta suferinţă, scrie la intrarea
în infernul dantesc din Dimineaţa tinerelor doamne. Aici, cre -
ierul cu toate ale sale (exerciţii stilistice, exersare, examinare,
experi mentare) e ţinta dorinţei: nu trupul, ci creierul e frumos şi
fierbinte în această relaţie erotică, în fapt, un raport (ultra)
tensional: „Doream (ce dezmăţ!) să-ţi povestesc tot ce ştiu despre
mine/ Da. În cuvinte tot atât de mari şi patetice/ ca aceste amintiri
noduroase schiloade pe care/ zadarnic zadarnic le avortez într-un
aşternut de hârtie/ Am dorit creierul tău frumos – oglindă vie
fierbinte“ (Capitol). Cartea din 1983 pune într-o adversitate
ireconci- liabilă creierul – „trupul metalic subţire“ – cu trupul care
e doar al unor întâmplări oarecare adunate în memorie: „Noi ştim
că nu aceasta e dimineaţa fericită:/ atâtea călătorii numai
imaginate/ ratări câte dorinţe/ cauzele mărunte pentru care ne
regăsim respiraţia./ Îmi amintesc întâmplări ale trupului:/
scarlatina pojarul vaccinul împotriva turbării/ lecţiile de fonetică
luciditatea ca sentiment/ al propriei anatomii plimbate/ din
câmpurile de mentă între zidurile oficiale/ gândul Martei
comprimat între maşini militare/ Concert de luni – ca pentru o
dragoste nouă:/ îmi amintesc întâmplări ale trupului/  (cine mai
vrea să-şi întâlnească/ înfăţişarea de ieri/ când în oglindă stă
rituală şi zâmbitoare/ dovada penală a resemnării?/ Umileşte-te
fără martorii – încă/ de copil mi s-a spus)“ (Concert de luni);
senzualitatea e lacunară şi diurnă, se spune în Capitol ii,
dragostea, aflăm din Conversaţii de iarnă, se face rar şi în grabă,
sub veghea cenzorului, verbele nu lipesc pe hârtie sentimentele,
stările, senzaţiile, întâmplările din nopţi grăbite, casante, ci bucăţi
de creier, congelate acolo, în minciuna izomorfismului („femeile
preţuiesc sentimentul  nu dorinţa/ carnea noastră expertă/ nu e
însăşi iubirea“, scrie Marta într-o Scrisoare către dragostea unui

bărbat ii), trupul cu toate ale sale e departe, presat în ierbarul
creierului, iar amorul e povestea bolnavă a trupului; orice stare
trebuie să-şi facă un culcuş în creier, întâmplările nu pot
„fermenta“ decât acolo, nimic – nici gândul în Dumnezeu – nu
trăieşte decât în „meningele – vagon de vite“, în luciditatea „ca
un ţap în rut“: astfel, mereu la limită: „Află Doamne:/ singurătatea
ta nu este egalul singurătăţii/ Din mine trăieşte/ numai conştiinţa
mea cea cunoscă- toare/ Despre cantitatea de fericire a lumii:/
ceea ce nu ştiu – n-o mai sporeşte/ Doamne! trăiesc numai
sufletele noastre cunoscătoare“ (Teodiceea).

Marta din Dimineaţa tinerelor doamne scrie şi citeşte
tratate, teze, dicţionare, emite definiţii şi percepte, analizează
sisteme („Nu se moare prin durere: prin dureri se decade/
Sufletul: supravie ţuitorul pe termene scurte/ scutecul unde
evacuăm/ sinceritatea noastră perversă“ – Laborator la ora
ceaiului; „dacă împiedici un om să viseze/ el moare pe loc/ în
acest veac luminos“ – Ulise în apele duminicii; „Vorbesc încă o
dată şi la fel de zadarnic/ despre identitate/ nemărturisita col -
căitoarea jumătate a conştiinţei“ – Teze despre identitate), se
aşază altfel în oglinda textului; în această carte, Marta nu mai
scrie o „cronică subiectivă“ ca despre o alta, ci se topeşte într-o
relaţie narcisică, se înşurubează în sine ca într-un experiment; se
iubeşte pe sine, cum scrie în Capitol ii, îi spune fostului cenzor,
celui dinlăuntru, „să tacă dracului“, e, cu vorba Hortensiei
Papadat-Bengescu, femeia în faţa oglinzii; „Îmi exersez glasul –
zilnic/ pentru că raţiunea/ în contact cu aceşti cleştişori pentru
smulgerea gândurilor/ în locul unei prelegeri despre  recu -
noaşterea  calmă/  scoate  un urlet/ ca un pui de lup răguşit de
prima zăpadă/ Oho! de atâta realitate îmi strepezesc dinţii/ Şi ce
polen putred sărat cade;/ un bărbat numără corbii/ Eu îmi colorez
epiderma crăpăturile zdrenţuite/ răzuiesc de pe buze muşchiul
fin cenuşiu/ Apartenenţa umană trebuie şi ea dovedită/ Spre
ziuă/ cu unghiile bandajate cu mintea plină de cheaguri/ şi
cicatrice/ mă aşez în faţa oglinzii şi-mi cânt:/ să-mi primenesc
memoria/ s-o culc în scutecele proaspăt albite –/ dormi! dormi!/
anestezia – ultima fericire îngăduită/ Mai am o speranţă:/ din
întâmplare/ pot scăpa cu faţa curată“ (Trepanaţii de primăvară).
Marta începe, în volumul din 1983, să dea rapoarte despre starea
fiinţei, atunci, la 27 de ani, căutând identitatea cu sine, inven -
tariind versiuni despre sine prin autocontemplare şi prin gesturi
narcisice („Sărută-ţi mâinile singură! spun/ în nopţile în care/ ca
un bărbat legitim singurătatea mă ţine în braţe“, scrie Marta,
ironic-dezabuzat- sarcastic în Voiajul de nuntă), sperând să aibă
acces, prin acestea, la „dimensiunea propriului corp“; în fapt,
femeia în faţa oglinzii rătăceşte în labirint, în pustie, visând la
grădina uitată – pentru că acolo nimeni nu mai are nevoie de
propria sa imagine – a Edenului: „Iartă-i Doamne pe cei singuri
care trişează/ pe o lumină mare/ în toate cele douăzeci şi patru de
ore ale zilei/ Priveşte-l pe principe: îşi învaţă copilăria/ dintr-o
carte cu literele abia zvântate/ Şi-această doamnă: o luciditate
aproximativă/ elanuri împrumutate/ Stă în singurătate ca-ntr-o
piele/ Cât despre frumuseţe: înseamnă/ a tolera fiinţa conform
naturii sale;/ iată: bărbaţii mei devin frumoşi/ dacă eu îmi scot
ochelarii/ (Ştiu. În Grădinile Edenului/ nimeni nu mai are nevoie
de propria sa imagine)/ Şi iartă-i Doamne pe cei singuri care
trişează/ care vorbesc cu linişte despre moarte –/ singura
comuniune perpetuă blânda alune care/ (Mai neîndurătoare sunt
alte spaime)“ (rugătoarele).

(va urma)
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Bibliografia lucrărilor și studiilor privitoare la Hamlet este
de două ori mai vouminoasă decât cartea de telefon a
Varșoviei. Despre nici un danez în carne și oase nu s-a

scris atât cât despre Hamlet; acest prinț shakespearean este, de -
sigur, cel mai ilustru danez.

Hamlet este unul dintre puținii eroi literari care trăiesc în afara
textului, care trăiesc în afara teatrului.”

Cu aceste fraze se deschide studiul „Hamlet la jumătatea aces-
tui veac” consacrat prințului de la Elsinore de remarcabilul exeget
shakespearean Ian Kott în volumul Shakespeare, contemporanul
nostru apărut în capitala Poloniei în 1962, peste alți 5 ani la Lon-
dra și în românește, la Editura pentru Literatură Universală, în
1969. Și dacă este adevărat că despre melancolicul prinț al Dane-
marcei s-au scris biblioteci întregi, la fel de adevărat este că
aproape toți cercetătorii – fie ei critics, scholars ori bibliophers –
s-au aplecat asupra chestiunii nebuniei lui Hamlet, cei mai mulți
dintre ei căutând în acest spațiu comportamental al personaju-
lui cheia de boltă și una dintre posibilele șanse de  descifrare a
enigmaticei sale atitudini existențiale.

Pentru Sigmund Freud, de pildă, Hamlet este, dacă nu un
bolnav autentic, sigur un ins terorizat de complexul oedipian care,
în copilărie, l-a îndemnat să gândească și să-și propună uciderea
tatălui și căsătoria cu Gertruda, mama sa. Acest complex, atenuat
de educație și precepte morale, ar explica incapacitatea lui de a-l
asasina pe Claudius, bărbatul care realizase tocmai aspirația in-
fantilă a lui Hamlet și în care acesta vede – ipso facto – un alter
ego.

Un discipol al lui Freud, neurologul galez Alfred ernest
Jones, transferă problematica tribulațiilor sufletești ale persona-
jului pe terenul psihiatriei, considerând că Hamlet suferă de o
abulie specifică, ce se manifestă prin repulsia inconștientă a su-
biectului de a săvârși un anumit act, chiar dacă intelectul sau in-
teresul său militează în favoarea săvârșirii acestuia. Prințul se
înfățișează ca un exponent a ceea ce profesorul și specialistul în
dramaturgia renascentistă J. Dover Wilson va numi „simțul frus-
trării, al insipidității, al inadaptabilității”, evident în fundamentala
schizofrenie a ființei sale, în care se întâlnesc, fără a se și armo-
niza, pe de o parte, „curtoazia, condescendenţa faţă de subordo-
naţi, virtuţile intelectuale, pasiunea pentru teatru, interesul
pentru spiritualism, natura deschisă şi generoasă, nobleţea com-
portamentului, pietatea, bravura, disponibilitatea pentru priete-
nie, mintea sclipitoare, plăcerea exerciţiilor în aer liber, vânătoarea
cu şoimi şi călăria, iar, pe de altă parte, profundele sale crize de
melancolie, latura lui morbidă, periculoasa pripeală, desele aluzii
la sinucidere, grosolănia, răceala şi brutalitatea faţă de femei, cru-
zimea faţă de cei pe care nu-i mai avea la inimă, histrionismul şi,
pe deasupra, lipsa lui totală de consecvenţă în acţiuni”.

ernest Jones numește aceasta, în termeni psihanalitici, psi-
honevroză – 

recte, dominarea mentalului de o parte obscură a psihicului
infantil, care coexistă cu cel adult intrând cu acesta într-un conflict
latent, dar persistent. Hamlet suferă de o angoasă pricinuită de
gândul obsesiv că tatăl său a fost înlocuit în afecțiunea Gertrudei

printr-un al doilea soț, afecțiunea ei diseminându-se între Clau-
dius și el însuși. Moartea tatălui și recăsătorirea mamei au dega-
jat în subconștientul prințului sentimentul infantil al geloziei
inițiale. Pentru a înlătura orice suspiciune, el încearcă să transfere
sentimentul purtat Gertrudei asupra Ofeliei. Cele două femei sunt
asociate (contrastiv și compensatoriu) atât de puternic în sub-
conștientul lui Hamlet încât prima sa reacție, după cumplita re-
velație a spectrului din actul I al piesei, este să-și reverse toată
îndârjirea misoginiei asupra nevinovatei fiice a lui Polonius.

La rândul său, Claudius apare în ochii lui Hamlet atât ca ucigaș
al părintelui său, cât și ca rival victorios și fericit. Claudius repre-
zintă o parte ascunsă a personalități a eroului: ipostaza a ceea ce
el ar fi vrut să fie, astfel încât omorârea actualului rege devine
echivalentă cu sinuciderea prințului. La aceasta se adaugă și îm-
prejurarea că inhibiția inițială, care îl obligase să-l tolereze pe pro-
priul tată ca soț al mamei, continuă să-l protejeze și pe succesor.

Motivația tergiversărilor lui Hamlet trebuie căutată, după 
ernest Jones, nu în vreo deficiență fizică a eroului (lașitate, inca-
pacitate de acțiune), nici într-un exces de intelectualitate, cum
considerase Goethe, de exemplu, ci în indecizia sa în a-și explora
profunzimile psihicului – lucru deductibil în chip învederat din
versurile monologului din scena I a actului al treilea:

„Mai bine-nduri un rău pe care-l știi
Decât să-ți iei spre alte rele zborul,
Necunoscute. Astfel, conștiința
Din noi, aievea, face niște lași,
Și-avântul instinctiv al hotărârii 
Tânjește, prins în mrejele gândirii,
Iar cele mai mărețe năzuinți
La gându-acesta se abat din cale
Și nu ajung să se-ntrupeze-n faptă!”1

Pentru americanul George L. Kittredge, prestigios profesor la
Universitaea Harvard, cele două probleme fundamentale – simu-
larea nebuniei și tergiversarea răzbunării – țin de o etică prag-
matică, reductibilă la împrejurarea că Hamlet – deplin conștient
de puterea și de viclenia lui Claudius, dar și de ambiguitatea re-
velației duhului – procedează cu multă prudență și, învăluindu-se,
doar, cu vestmântul nebuniei, își oferă răgazul necesar să observe
în continuare evenimentele, considerându-se astfel mai puțin
expus bănuielilor celor din jur.

După părerea lui Arnold Toynbee, Shakespeare este drama-
turgul care intuiește exact sensul devenirii istoriei omenirii de la
macrocosm spre microcosm în cadrul unui proces treptat de in-
teriorizare în desfășurarea căruia problemele puse unui individ
sau civilizații de către mediul extern – fizic sau uman – sunt trans-
ferate pe seama unui proces de cunoaștere lăuntică, de sporire a
capacității gnoseologice și a conștiinței morale (denumit de
Toynbee proces de „eterializare”, de sublimare). În Hamlet – tra-
gedie prin care Shakespeare ajunsese la apogeul perspicacității
psihologice și măiestriei sale dramatice – nu macrocosmosul îl co-
vârșește pe erou, ci tensiunea interioară pe care prințul nu o poate
nici stăpâni, nici desluși pe deplin. În relațiile cu celelalte perso-
naje, Hamlet apare ca un autarhic, căci a ajuns, prin aprofundarea

Nebunia lui Hamlet

„

Gelu neGreA
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problematicii suferinței și a vieții, să-i covârșească pe toți prin în-
țelepciune. Dar nu în acest raport de superioritate rezidă măreția
lui Hamlet, ci în aceea că toate relațiile sale cu celelalte personaje
și toate tensiunile provocate de dinamica lor se proiectează pe
ecranul lăuntric al personajului, se interiorizează, pentru a se su-
blima apoi într-o strădanie deznădăjduită de a accede la înțele-
gearea sensului vieții și al omenirii.

Englezul A.C. Bradley, autorul fundamentalei Shakespearean
Tragedy din 1904, a lansat ulterior o teză potrivit căreia Hamlet ar
prezenta, la un anumit moment, fenomene de tulburare mentală.
Conaționalul său, John Dover Wilson, acceptă ideea, punând-o
pe seama revelației inopinate din partea stafiei tatălui care îi im-
pune prințului sarcina copleșitoare a restabilirii ordinii morale știr-
bite. Identificând în Hamlet pe contele Essex, J.D. Wilson con- 
sideră că Shakespeare intenționează să studieze evolutiv atât, în
general, caracterul melancolicului (termen pe care contempora-
nii săi îl aplicau stării de tulburare a minții), cât și al unui personaj
istoric real, în particular. Taina comportamentului său (în același
timp sau succesiv un biet smintit și omul cel mai plin de înțelep-
ciune, un intelectual temporizator și un aprig om al faptei, un ne-
fericit urgisit de soartă și cel mai măreț dintre eroi) este, de fapt,
o îmbinare a contrariilor specifică ființei umane dintotdeauna și
pentru eternitate.

Există o grupă de exegeți shakespeareeni (între care strălu-
cesc nume ca Goethe, Coleridge, Hazlitt, Schlegel, chiar dacă
ei s-au ilustrat în domenii extranee dramaturgiei marelui brit)
care, căutând o motivare majoră amânării răzbunării, promovează
explicații ce includ, între altele, psihologia temporizatoare speci-
fică intelectualului și bunătatea firii prințului care refuză să creadă
în răutatea oamenilor și să răspundă cu nelegiuire la nelegiuire,
dar și starea patologică în care se găsește Hamlet, ca urmare a șo-
curilor succesive pricinuite de moartea năpraznică a părintelui
său și de recăsătorirea tot atât de intempestivă a mamei sale sau
demența congenitală a prințului.

Karl Jaspers urmărește, prin analiza psihologiei hamletiene,
modul cum narativul tragediei se circumscrie problematicii exis-
tențialiste. Pentru el, vinovăția lui Claudius nu rezidă în nici o
probă materială, fiind doar enunțată de spectru, astfel încât Ham-
let este pus în fața unei opțiuni cvasiinsolubile: el trebuie să facă
dovada a ceea ce nu admite dovadă și, odată dovada obținută,
să treacă la acțiune. Eroul știe ceea ce nu știe încă nimeni pe lume
(chiar dacă revelația se produce în prezența unor martori), dar nu
are certitudinea că ceea ce a aflat corespunde integral adevărului.
Pentru a dobândi această certitudine, el este silit să privească
lumea cu alți ochi și să păstreze taina numai pentru sine, căci ar fi
primejdios s-o divulge altora într-o lume a putreziciunii („E ceva
putred în Danemarca!”), a spaimei, a calculului egoist și a dela-
țiunii. Ajuns astfel să fie despărțit de lume atât prin ceea ce știe
numai el, cât și prin ceea ce nu știe, Hamlet apare ca un alienat, un
neadaptat, simulând, pentru el însuși și pentru alții, demența.
Chiar dacă ar fi rămas singurul înțelept în iureșul nebuniei uni-
versale, chiar dacă ar fi singurul sănătos în mijlocul molipsitoarei
maladii generale, prin însăși această opțiune nu putea trece decât
drept o ființă anormală. Cu atât mai mult cu cât masca nebuniei
poate ridica un zid de apărare între el și ceilalți. Prin adoptarea
măștii ipocrite a nebuniei pentru a evita învinuirea de ipocrizie,
Hamlet își supune mintea la o nehotărâre rațională (anticipându-l
astfel pe Descartes și a sa îndoială metodică – „doute methodi-
que”), ajungând la concluzia că, pentru a da sens acțiunii pe care
o frământă în minte, nu este suficient să-l ucidă pe Claudius – ase-
menea prilejuri găsește destule. El trebuie să-l execute în fața

lumii, conferind astfel unui act de răzbunare individuală sensul
înalt și exemplar al restabilirii dreptății și adevărului.

Năzuința sa nu îmbracă schema simplă a faptei biruitoare și
nu se ascunde sub masca unor convenții sociale. Adevărul și drep-
tatea trebuie să erupă în conștiința semenilor săi – acesta este ul-
timul lui gând și ultima dorință pe care i le transmite lui Horațiu
atunci când îi solicită să le spună urmașilor adevărata-i poveste.

A.A. Anikst, într-o polemică de peste un veac cu Turgheniev
care, în 1860, publicase un studiu intitulat „Hamlet și Don Qui-
jote”, evidențiază împrejurarea că ambii eroi (situați de roman-
cierul rus în poziție antinomică) sunt copleșiți de o năzuință
comună: aceea de a îndrepta omenirea, de a face dreptate pe
lume, de a restabili echilibrul moral și social erodat de egoism, de-
lațiune și inautentic. Amândoi sunt singuri în tentativa lor melio-
ristă și tocmai această solitudine forțată explică prezența
nebuniei, a anormalității ca încercare supremă, instinctivă, de eva-
dare într-o realitate reprobabilă.

În fine, dar nu în ultimul rând, Jan Kott oferă întrebării clasice
dacă Hamlet se preface sau este, într-adevăr, nebun un răspuns
bivalent: el simulează nebunia, se ascunde cu deplină luciditate
sub această mască pentru a da o lovitură de stat, pe de o parte, și
este realmente nebun fiindcă atunci când politica respinge toate
sentimentele sale devine ea însăși o mare nebunie.

...Și totuși, întrebarea nu-și epuizează nici cu acest (parțial) so-
fism resursele, ea putând fi reformulată astfel: învinuirea de fra-
tricid proferată de Hamlet pe seama unchiului său se întemeiază
pe o dovadă sigură și funcționează ca o justificare a dorinței de
răzbunare sau totul este o plăsmuire a minții lui rătăcite? Este, cu
alte cuvinte, Hamlet un schizofren sau un simulant? Și, pe cale de
consecință, ideile, sentimentele și conduita ce decurg din toate
acestea poartă amprenta normalității sau a patologicului?

Pentru a încerca un răspuns, este folositor să reamintim că e.
Bleurer, creatorul termenului „schizofrenie”, a adunat sub această
denumire toate stările psihotice caracterizate prin disocierea per-
sonalității, ce duc la o ruptură cu mediul, la inadptarea la acesta,
manifestându-se printr-o dereglare a funcțiilor de cunoaștere, a
afectivității și comportamentului. Schizofrenul este dezinserat din
viața reală și posedă o conduită autistă, cu tendințe de solitudine,
reverie și interiorizare în dauna activității practice, iar în forma pa-
ranoidă se caracterizează prin halucinații psiho-senzuale (audi-
tive, vizuale etc.), psihice, psihomotorii, dublate de idei delirante,
cu bază interpretativă sau halucinatorie cu simptome de perse-
cuție, grandoare, revendicare ș. a., importantă fiind disociația in-
trapsihică definită prin ambivalență, bizarerii comportamentale,
impenetrabilitate, detașare de real ce penetrează toate compo-
nentele vieții psihice conducând, în final, la autism, ceea ce este
sinonim cu adevărata alienare. Disociația produce, de exemplu,
alterări ale logicii, ale limbajului ca sindromul Ganser, ce constă
în răspunsuri absurde, alături de întrebare. Să urmărim, succint,
în ce măsură aceste simptome se regăsesc în cazul nefericitului
prinț danez.

Trecem peste afirmația lui Hamlet că simulează nebunia (fapt
întâlnit la mulți psihotici care susțin că nu sunt bolnavi, ci doar se
prefac) la fel cum nu acordăm atenție excesivă nici pasajelor în
care el își recunoaște alienarea. 

„Fapta-aceea/ Cu care firea, cinstea și mândria/ Ți le-am aprins,
a fost o nebunie...” 

se scuză el în fața lui Laertes, invocând chiar iresponsabilita-
tea generată de starea respectivă: 

„Ai fost jignit, dar nu te-a jignit Hamlet./ Când Hamlet, scos
din minți, nemaifiind/ 
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El însuși, îl jignește pe Laetes,/ Atunci nu Hamlet face-această
faptă./ Dar cine-o face? O face nebunia-i,/ Iar Hamlet este-alături
de jignit./ Sminteala e dușman bietului Hamlet” (V, 2)

Prințul este de la început stăpânit de depresiune, anxietate și
suspiciune mocnită, psihotraumele afective suferite îl aruncă în
solitudine și poate chiar în alcoolism („Dar ce-ai venit să faci în El-
sinore?/ Știința aici se suge din butoi”). Duhul se află „în ochiul
minții” sale (I, 2) episoadele halucinatorii succedându-se grăitor
în acest sens: Hamlet își amplifică starea delirantă prin acele apa-
riții menite să-i confirme o convingere pre-existentă („Profet ai
fost, o, suflete muncit!”).

Scena cu Ofelia este și ea tipică pentru un anumit fel de tul-
burare psihică: paliditate facială, descompunerea trăsăturilor
feței, dezordine vestimentară, negativism verbal, privire fixă, ati-
tudine imobilă. Ca și aceea cu Polonius, presărată cu răspunsuri
lăturalnice, treceri bruște de la un subiect la altul etc. pe care
orice medic le-ar putea subsuma sindromului Ganser: stare con-
fuză generată de refuzul realității, frecvent întâlnită în isterie și
schizofrenie.

După al doilea dialog cu Polonius („Vezi norul acela în chip de
cămilă?...”), Hamlet este năpădit din nou de depresie, manifestă
un total indiferentism față de contingent; face elogiul, apoi con-
damnarea condiției umane, pare mizantrop și misogin pentru a
plonja subit în euforie la aflarea veștii că sosesc actorii. Evoluția
aceasta sinuoasă, exprimând ambivalență, disociație, clarobscur
ideatic și afectiv trece în celebrul monolog („To be or not to be –
that is the question...”) în care găsește drept soluție fie accepta-
rea vieții așa cum este (ceea ce denotă spaimă de necunoscut și
lașitate, generând nemulțumire, tristețe și disperare), fie suici-
dul. Aceste modalități pesimiste de rezolvare a relației cu exis-
tența împlinesc conturul morbidității personajului, ele putând fi
completate cu alte manifestări discordante: retractarea violentă
a sentimentelor față de Ofelia urmată, în scena spectacolului, de
un comportament cam vulgar, cu aluzii erotice sau chiar obscene
față de aceeași, totala indiferență după uciderea lui Polonius,
comportamentul bizar la mormântul Ofeliei etc. Recunoașterea
crimei de către Claudius rămâne pentru Hamlet o convingere
personală ce evoluează sub zodia psihopatologiei care nu-i gră-
bește deloc hotărârea de a se răzbuna.

Hamlet ni se înfățișează – medical vorbind – ca o tragedie a
rătăcirii minții, a tabloului schizofreniei paranoide sub forma de-
lirului cu temă de suspiciune, hrănit de halucinații vizuale și au-
ditive care sunt expresia propriei trăiri psihice, cu acțiune
oscilantă de răzbunare asupra criminalului, ce nu s-a dezvăluit
direct niciodată și care nu se împlinește decât accidental, ca un
impuls obscur într-o situație de moment (cf. Al. Olaru – Shakes-
peare și psihiatria dramatică).

...Fugarele considerații de mai sus, privind sănătatea psihică
a dulcelui prinț de Danemarca, pot continua. Și continuă, fără în-
doială: chiar acum, în clipa în care dumneavoastră citiți aceste
rânduri, pe cine știe ce meridian al planetei Pământ, despre Ham-
let – personajul genialei tragedii – sau Hamlet – tragedia genia-
lului personaj – se mai scrie cel puțin o carte sau măcar un studiu
ori un articol consacrate acestei capodopere a capodoperelor
dramaturgiei universale și protagonistului său, nebunul emble-
matic pentru condiția umană.

1 Acest citat, ca și următoarele, în continuare, sunt preluate din
traducerea din 1962 a lui Dan Duțescu și Leon Levițchi, utilizată și în
prima versiune românească a volumului Shakespeare, contempora-
nul nostru. 

CUVâNT îNAiNTe

În mai puţin de cinci decenii, Dubaiul, noua fascinaţia a lumii
turistice (şi nu numai), a parcurs calea de la triburile de beduini şi
pescari de perle din apele Glofului Persic, pustiit de furtunile
deşertului şi de temperaturi infernale, la metropola-stat cosmo-
polită de azi ; de la colibele fără electricitate la cele mai înalte şi
moderne clădiri din lume ; de la caravanele rătăcind prin deşer-
tul neîndurător la autostrăzi, aeroporturi şi centrale nucleare. 

Voi încerca, în rândurile care urmează, ca, din această risipă de
imaginaţia, din aceste „alcătuiri” care umilesc obişnuitul, să des-
cifrez câteva semne, care, pe unii, puţini, îi întrăinează şi-i co-
pleşesc, iar pe ceilalţi, cei mai mulţi, desigur, îi încântă ; o veritabilă
mitologie a gigantismului, furnizoare a unui urbanism care caută
conexiuni cu universul, cu infinitul.

Ascensiune Dubaiului, deşi poate părea rodul unei magii năs-
cută din poveştile celor „O mie şi una de nopţi”, are o explicaţie cât
se poate de firească. În primul rând o poziţie geografică privile-
giată : situarea pe ruta comerţului între Orient şi Africa, întărită
de vecinătatea Golfului Persic şi a Mării Arabiei.  De asemenea,
apropierea de Iran şi India a fost crucială, Dubaiul fiind la o „arun-
cătură de băţ” de aceste ţări mari exportatoare de „produse agri-
cole exotice”. Veţi spune că şi alte ţări din zonă au privilegiul de a
fi porturi la Marea Arabiei şi totuşi nu au cunoscut acest uriaş
avânt spre prosperitate.

Aici intervine al doilea factor : existenţa unui lider vizionar în
persoana şeicului Maktoum bin Hasher al Maktoum care, înainte
ca petrolul să pompeze petro-dolarii în economia Dubaiului, a
declarat portul tax-free, adică orice vapor care tranzita zona nu
plătea pentru acostarea în port şi comercializarea mărfii pe care
o transporta.

În fine, punându-se capăt războaielor între diferitele triburi
arabe, şeicul Zayed al Nahyan din Abu Dhabi, împreună cu şeicul
Dubaiului unesc toate cele şapte emirate învecinate, după prin-
cipiul universal „unirea face puterea”, întemeind statul Emiratele
Arabe Unite, cu capitala la Abu Dhabi. Este începutul acumulării
petro-dolarilor în economia Dubaiului, dar şi startul în construcţia
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fulminantă a infrastructurii ( apă curentă, electricitate, autostrăzi,
aeroport) şi, mai ales, a mulţimii de hoteluri de lux, prin care acest
emirat avea să devină atât de celebru. Comerţul şi turismul înflo-
resc, Dubaiul devine unul dintre centrele lumii pentru comerţul cu
aur, magazinele duty-free împânzesc clădirile aeroportului, iar o
lume tot mai pestriţă ( indieni, africani, arabi şi europeni), în căuta-
rea unui trai mai bun sau a unor distracţii nemaiîntâlnite, năvăleşte
în noul El Dorado.

Aşadar, deschiderea spre lume şi o toleranţă profitabilă faţă de
„străini”, practici aproape singulare în lumea arabă, cultivate de fa-
milia monarhică Maktoum, au împins această aşezare din „Coasta
Piraţilor” pe o verticală ameţitoare, în care luxul şi proiectele gi-
gantice, cu realizări tehnice demne de mileniul III, trec dincolo de
cea mai îndrăzneaţă imaginaţie.

iSTOrie şi CONTeMPOrANeiTATe

Cine vrea să caute istoria în Dubai va da numai peste prezent.
Iar cine vine aici în gând cu acea descriere poetică a lumii arabe,
aşa cum o vedea Macedonski în celebra sa Noapte de decembrie, în
care „palatele sunt albe fantasme”, iar emirii „au în tezaur / movile
înalte de-argint şi de aur / şi jaruri de pietre cu flăcări de sori”, va
constata, poate cu dezamăgită uimire, că palatele poetului s-au
metamorfozat în alcătuiri verticale cât se poate de concrete. Dar
cine mai are timp să scormonească în trecut într-un spaţiu copleşit
de nou şi care îşi aruncă, neobosit, ancorele doar în viitor ? Indus-
tria turismului îşi dezvăluie, aici, adevărata ei întruchipare, pentru
că totul este industrializat, adică imediat, funcţional, eficient. Ni-
meni nu mai caută poveşti, urme ale istoriei, pentru că totul este „la
zi”, proaspăt, recreat. Curiozităţile culturale de turist informat,
rămân la poarta aeroportului. Timpul a înlocuit piramidele cu „zgâ-
râie norii”, muzeele cu mal-urile, legendele cu ingenioasele jocuri
de lumini şi ape ale fântânilor arteziene. De aceea, singura întâl-
nire cu trecutul se poate petrece doar la „Dubai Museum”, dar şi aici
arhaicul se dă respectuos la o parte în faţa ultimelor cuceriri ale
tehnicii: proiecţii multidimensionale, holo-  grame, sisteme de date
computerizate. Un trecut reînviat, pentru privitori, în focul ce arde
în vatră mai viu ca în realitate, în furtuni de nisip care nu te îneacă
sau în stele ce pâlpâie pe un cer de poveste. Aproape că nu există
obiecte, cronici scrise sau alte „urme materiale”, doar imaginile
având rolul de a recrea un trecut de care, mi s-a părut mie, vor să se
despartă cât mai repede.  

Făcând parte din statul federal al Emiratelor Arabe Unite, for-
mat în 1971, când britanicii s-au retras din Golf, Dubaiul, cum am

mai spus, s-a alăturat celorlalte şase emirate, dând o strălucire
aparte unui teritoriu minuscul în comparaţie cu unele state înveci-
nate, ce cuprinde prospere aşezări umane, dar şi deşert, rare oaze
de verdeaţă şi câţiva munţi.

Dubaiul arată lumii de azi realizări ce cheamă imaginaţia spre
limite nebănuite, proiecte ce ţin, mai degrabă, de spaţiul cosmic,
dar şi un caleidoscop de tipologii umane, obiceiuri, comporta-
mente şi vestimentaţii pe care le întâlneşti la tot pasul ; de la figura
ascetică a indianului, stors de vlagă de munca sisifică din con-
strucţii, la temperaturi de peste 45 de grade, la chipul africanului,
surprins şi melancolizat de o civilizaţie ce-l exclude ; de la filipine-
zele veşnic surâzătoare, umanizând magazinele marilor firme ale
lumii, la localnicii detaşaţi de cotidian, plutind ca nişte umbre albe
prin saloanele uriaşului aeroport sau retrăgându-se din tumultul
oraşului, în „gipuri” silenţioase, spre oazele de linişte şi verdeaţă ale
vilelor şi palatelor din cartierele rezidenţiale. Iar peste tot şi toate,
chipurile turiştilor, „câtă frunză şi iarbă” sau mai exact, câte fire de
nisip, uimite sau bucuroase, niciodată indiferente. Ei sunt, acum,
noile perle, pe care localnicii nu le mai culeg de pe fundul oceanu-
lui, ci din lumea largă, împrăştiindu-le prin spectaculoase safari-
uri, gigantice mall-uri, ultra-luxoase hoteluri şi restaurante, şi pe
care le preţuiesc în funcţia de grosimea portofelelor şi de numărul
cifrelor din conturi. O mitologie creată ad-hoc, urcătoare la cer,
mereu la vedere, ţi se oferă în forme ciudate din nichel şi sticlă, in-
vitându-te să le pipăi, să le iei în primire, să le foloseşti după bunul
plac. 

OrieNT şi OCCiDeNT, DeOPOTriVă

Nisipurile unduitoare ce înconjoară oraşul nu pot conserva ur-
mele trecutului, iar alternativa la deşert, acea „mare aprinsă de
soare”, în care „nici urmă de ierburi, nici pomi, nici izvoare”, cum îl
definea poetul, este o civilizaţie artificială, cu imitaţii valorificate
comercial, un multiculturalism turistic, superficial şi suficient sieşi.
Filozofia locului este, pentru orice domeniu, cât mai mare, cât mai
mult, cât mai repede. În Dubai, precum într-un cunoscut roman,
timpul nu mai are răbdare. Timpul înseamnă bani, cât mai mulţi
bani. Iar pentru aceasta, Occidentul îşi află aici, în această atipică
lume arabă, la tot pasul, corespondenţe loaiale : catedralele sunt
înlocuite cu moschei uriaşe, Veneţia europeană a renăscut în ca-
nalele artificiale din Medina Center, staţiunile montane şi pârtiile
de schi elveţiene au migrat sub imense cupole de sticlă, peluzele
englezeşti şi grădinile franceze se aştern docile peste nisipul fier-
binte. „Miracle Garden” oferă chiar miracole multicolore, de un
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kitsch dus la perfecţiune, întrupat în animale florale descinse parcă
de pe o veritabilă Arcă a lui Noe, vegheate, cum altfel, de o uriaşă
aeronavă, din acelaşi fragil „material”, a celebrei companii aeriene
Flay Emirates. În imediata apropiere, găseşti o natură la fel de co-
lorată, vie de data aceasta, care îşi ia o binemeritată revanşă prin
„Grădina fluturilor” : astfel se numeşte raiul pentru aceşti efemeri
prizonieri inocenţi, îmblânziţi de cupele cu nectar, un rai întruchi-
pat într-o seră ce reconstituie în detaliu un mediu natural mirific, cu
flori, copaci şi iarbă, şi care le oferă vizitatorilor un spectacol de cu-
lori zburătoare nemaiîntâlnit în alt loc din lume.

Neverosimilul şi magia Dubaiului de azi nu provin din exotis-
mul unui spaţiu care individualizează lumea arabă, ci din crearea
unui topos cu alură cosmică, de un gigantism sclipitor, împrăştiat
peste un teritoriu, cândva, pustiu.

Iar cum deşertul unduitoarelor nisipuri nu poate contribui cu
nimic la profitabil la peisajul urbanistic, totul trebuie recreat cu is-
cusinţă şi imaginaţie : insule artificiale în mare, pe care s-au aşezat
cuminţi cartiere întregi de locuinţe, hoteluri şi restaurante, lacuri şi
lagune presărate cu ambarcaţiuni, cascade şi chiar munţi de pia-
tră, e adevărat, mai puţin semeţi decât în alte părţi le lumii. Sunt
amprente ale unei modernizări fără istorie, care a ars toate etapele,
sărind direct în mileniul III.

Şi totuşi, deşertul, în afară de desert safari oferă şi altceva:
cheamă imaginaţia la lucru, crează spaţiu pentru proiecte aproape
cosmice, stimuleză visul şi competiţia. Câteva din aceste proiecte vi-
rile, ce nu au eşuat în reverii ca în alte locuri, sunt deja finalizate sau
în curs de a fi „puse în operă” : cel mai mare aeroport din lume, cu
şase piste de aterizare, o agenţie spaţială, o agenţie atomică, cea
mai înaltă clădire din lume, fascinanta Burj Kalifa. Puncte de sprijin
pentru iluzia că omul poate stăpâni totul, că lumea poate fi recreată
după pofta inimii şi a buzunarului, că nimic nu este imposibil. Prin-
tre „giganţii” răsăriţi ca ciupercile după ploaie, făpturile locului,
arabi, indieni sau …turişti, par nişte gâze în perpetuă nelinişte, zbă-
tându-se sub pânza invizibilă a căldurii copleşitoare. 

Printr-o conjunctură familială fericită, am mers în Dubai de mai
multe ori în ultimii ani şi am fost surprins, de fiecare dată, de ritmul
ameţitor al schimbărilor, al transformările din bine în mai bine. În
decursul a două vizite au mai apărut câteva zeci de clădiri cu…zeci
de etaje, un canal navigabil din port până în centrul oraşului, peste
care se arcuiesc, pe mai multe nivele, ciorchini de şosele, un sistem
de trafic auto complet computerizat, alte şi alte „insule palmieri” în
mare, cu toată infrastructura necesară. Şi, de fiecare dată, îmi vine
în minte, întristându-mă, împotmolirea românească în neputinţă
şi nepăsare, căzute ca o pecete peste un pământ infinit mai darnic
decât nisipurile Dubaiului.

COexiSTeNţă şi PrOFiT

Cele peste patru sute de hoteluri ale Dubaiului, în frunte cu ce-
lebrele Burj Al Arab, Jumeirah, Atlantis îşi aşteaptă turiştii pentru
a-i seduce şi fascina, oferindu-le cu generozitate toate motivele
pentru a savura clipa.  Căci, într-un spaţiu ce-ţi dă senzaţia de alcă-
tuiri science-fiction ce tind să se desprindă de pământ, nimeni nu-şi
mai pune întrebări existenţiale. Dilemele, angoasele, neputinţele
rămân agăţate în perdelele de nisip de la marginea oraşului. Viaţa
prinde gust, trupul întinereşte. În Dubai se fac şi se cheltuie bani.
Sub acest imperativ, totul coexistă paşnic : stilul clasic al palatelor
şi avântul nestăvilit spre înălţimi, islamismul retras protector în
moschei şi cosmopolitismul revărsat pe străzi, cartierele exclusi-
viste de lângă Jumeira Beach Park, dar şi „Mica Indie” de lângă „Piaţa
de Aur”, maşinile de lux şi autobuzele pentru muncitorii pakista-

nezi, denumirile tradiţionale de străzi şi cartiere ( Deira, Bur Dubai,
Safa Park) şi cele importate ( Clock Tawers, Exibition Holles, Mulla
Plaza, Zayed Roud), dis-daşul, burca şi agalul din îmbrăcămintea
tradiţională şi ultima modă europeană. Un complementarism lejer,
fără activităţi culturale, văzute, probabil, ca incapabile să aducă pro-
fitul imediat. Mirajul prosperităţii cheamă funcţionalitatea şi nu
actul gratuit al creaţiei spirituale. Originalitatea se înclină în faţa re-
producerilor, multiplicării, substituirilor tehnice. Totul trebuie in-
vestit cu utilitate, de aici şi stilul eclectic al noilor construcţii, dacă
se poate vorbi de un stil în acest caz. Elogiul adus măreţiei, pe care
mulţi de aici îl iau în serios, nu se împiedică de astfel de amănunte.
Nimeni, aici, fie că ne referim la localnici, fie la turişti, nu meditează
la problemele lumii, nu e melancolizat de destinul omenirii, nu are
nedumeriri existenţiale ; cu toţi, ori caută cele mai rapide oportu-
nităţi şi strategii de atragere şi încântare, ori se lasă copleşiţi de
oferte.

În ciuda „îngrămădirilor” de „zgârâie nori” din anumite zone, Du-
baiul nu este un oraş dens. Evident, este de la sine înţeles că nu mă
refer la un sens cultural. O viziune urbanistică inedită i-a fixat cen-
tru pretutindeni şi marginile nicăieri. Între cartiere, unele strălucind
prin policromia arhitecturii arabe, altele prin grandoarea ce se răs-
faţă în ghidurile turistice, nisipul deşertului coexistă şi el, modest,
spre nostalgică amintire. Simbioza aceasta inedită pare un dialog
nesfârşit între pulsul tot mai stins al naturii şi expresivitatea agre-
sivă, acaparantă a noilor forme arhitecturale.

FiNAL DeSCHiS

Nu pot încheia aceste succinte însemnări despre Dubai fără a
răspunde la o eventuală întrebare, legată de titlul ales : De ce o pa-
rafrază după un adagiu latin pentru o altă lume şi un alt timp ?  Ex-
primă el, titlul acesta, nostalgia mea, dorul după o astfel de lume,
creată din nimic şi oferită cu măiestrie ? M-a convins acest tărâm
că Zeul Ban este singurul capabil să aducă fericirea absolută ? Nici-
decum. Am vrut doar să arăt cât de repede sunt oamenii dispuşi să
se despartă de ceea ce este definitoriu pentru natura umană, pen-
tru a se abandona unei noi paradigme a vieţii, unor iluzii că pot
exista şi astfel de ţinuturi ce întruchipează Edenul pământesc, în
care te poţi înfrupta după pofta inimii şi consistenţa buzunarului.
În esenţă, însă, tot acest univers, atât de orgolios, nu este decât o
iluzie că timpul poate fi stăpânit, oprit chiar, din curgerea sa im-
placabilă.

Acesta este, pe scurt, noul El Dorado al turismului, distracţiei şi
comerţului, o lume pe care o priveşti în fugă şi pe care nu trebuie
neapărat să o şi înţelegi sau să o judeci, ci doar să o accepţi aşa cum
este, să-i intri în joc, respectându-i convenţiile şi cutumele în răs-
timpul scurt al unei vacanţe, desprinsă din lumea de basm a seco-
lului XXI. 

���
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eu te veghez cu fotografia în palmă

iarna, buzele tale se îmbracă în roșu,
ca piramidele din libertatea paharului cu apă
dulce,
iar eu îți șterg rujul de frica flăcării din inimă.
dezbrac și munții de păsări,
cu un singur chiot,
atunci când, cu o singură silabă,
îmi faci visul să plângă.
am grijă de tine ca de povestea deochiului,
cea scrisă în cartea orbului
și ținută în buzunarul cusut cu ață de apă,
ca să învingem nașterea.
înfășurăm împreună frigul în batistă
și-l atârnăm de grinda odăii, în bătaia puștii.
cu oasele deșirate,
o mireasă în poarta pustiului surâde
sub vâscul cosmic și mitic,
ca o sâmbătă cărată în pădure pe furiș.
dacă nu aș avea grijă de tine,
luna nu s-ar mai întoarce niciodată în iesle.

pe un freamăt

între două râuri,
copacul orfan
repetă cu ploaia
povestea dragostei
noastre.
apoi o scrie în stele
cu fulgere nemărginite,
pe un freamăt.

dansăm pe susurul apei 

inima îți aude pașii
cum rup depărtarea de singurătatea oftatului.
doar mama m-a privit în ochi
și tu-
doar voi le știți culoarea
și plânsul.
e timpul să facem schimb de plâns.
hai sa împărțim și moartea,
ca o succesiune firească a dragostei -
tu o jumătate de moarte,
eu o jumătate de moarte.
sărutul tău este eternitatea mea,
singurul lucru care contează.
ne rostogolim ca un fum,
de la cer la pământ,
cu rotocoale în formă de petale
și cu miros de mosc,
pentru a înnobila depărtarea.

dansăm pe susurul apei 
ca o jumătate de tu,
o jumătate de eu,
pe întregul iubire.

nu pot să ocolesc prin iarnă vina

ador să te țin în brațe.
așa nimeni nu-mi poate vedea visul.
câteodată visul e gol ca un descântec.
atunci, doar atunci, mă cuprinde rușinea
că sunt orbul ce-ți duce în rucsac urmele pașilor
și nu în dreapta, firesc.
în rest sunt doar închipuiri comune -
se pot amesteca și nu mai știi care-i visul tău.
eu înnebunesc cu fiecare surâs
ce se pierde printre pietrele apei curgătoare, de
la nord la sud,
ca o uitare a dimineților în paradis.
rămân așa, în iarnă,
îndrăgostit de fiecare cuvânt care dispare odată
cu pleoapele fulgilor de zăpadă,
precum visul care bea apă din căușul palmelor
tale
în căutarea fântânilor de argint,
ce ne numără anii.

nu pot să ocolesc prin iarnă vina,
e prea lată,
mai lată decât năframa logodnei noastre.
sub ghilotină, vina mea peste vina ta decapitată
ne cheamă.

în jurul dimineților

în jurul dimineților un greier cântă.
efemere gânduri stau încodate
în praștia cu ochii timizi și rotitori
din poarta copilăriei,
gânduri purtate ca o oglindă
în jurul dimineților.
astăzi le-am uitat în ochii tăi -
plimb un zid de la o casă la alta
cu palmele mirosind a mir;
din ușa zidului se aud bătăile inimii
ca picăturile de rouă cum cad leneșe în ocean
și întorc râurile din drum.
în a doua vară,
în jurul dimineților
vom construi casa
în cântecul unui greier.

Din volumul La sud-est de prezent 
în curs de apariție la Editura Neuma

Constantin Marafet
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noi jurnalul

în cercu-nfăptuirii noastre-n lume
în care-nchiși ni se părea deschis
pe-o aripă de țărm fără de nume
îmi ești jurnalul ultimului vis

lasă-l în voia vântului de-aiurea
și-a mării înecată-n amintiri
dar să nu uiți că despre noi pădurea
când ne-mpleteam prin straiele subțiri 

știe pe de rost fuga dimpreună 
când ne feream de umbre și oculți 
dar strâmb jurând că totu-i o minciună
ne sărutam iubindu-ne desculți 

atunci aduși de veac într-o cunună
te ascultam tu însăți să m-asculți

rătăcind în noi

hai în rătăcirea rotundă 
să înțelegem lumea din noi 
să reînfrunzim o secundă-n 
stropii rotunzi ai timpului goi

s-alunecăm pe-ajungeri târzii
în celălalt fără hotare 
largul să se-mbete în pustii 
și rădăcinile să zboare 

liberi de atâta nenoroc
s-o luăm pe jos de la-nceput
Dumnezeu să bage mâna-n foc
că n-a văzut mai mult de un sărut 

tu noi eu

erai într-o carte eu într-o sală
pași nedormiți picoteau între lumi  
mijeam o consoană tu o vocală
privindu-ne reci aproape postumi

ne-am fi chemat să trezim de demultul 
rătăcit prin scrisori și jurnale
să reînviem ritual în cultul 
lumesc al săvârșirii carnale

scorneală-nflorită din sângele prins
așteptând trenul spre basmul cărunt
ziua de mâine nu mai are cuprins 
ce bine că-ai fost păcat că mai sunt 

între noi 

să ne pierdem tainic între noi 
nici urma să nu ne recunoască 
figuranții lumii de apoi
de ne-or vedea să ne ocolească

timpul ne cunoaște cât clipim 
să n-așteptăm căderea altui veac 
pe furiș putem să nemurim
fiindu-ne pedeapsă dar și leac 

să ne-amintim de vorba lumii 
întâmplată în rostul altei lumi 
când încă respirând tăciunii 
ne îndemnau să credem în tăciuni 

vis la răspântie 

același vis pe drumuri diferite 
clepsidre nedormite trag din greu 
de anii rugăciunii nesfârșite
tot întrebând tăcut de Dumnezeu

iubirea-nmărmurește în icoane
privind îngenunchiată-n calendar
e tot mai mult apus între consoane 
tăcerile respiră tot mai rar

mai avem timp pentru o amintire 
să o luăm cumva din viitor
e mai presus decât ne stă în fire
să ne lăsăm în timp netrecător 

cândva

fluturii nopții se-ngână isterici
umbre șoptite se roagă-n deșert
din picturi sfinții coboară-n biserici
m-aștepți în tăcerea-n care te-aștept 

căutăm stins printre șisturi celeste
ne știm din lumea prin care-am trecut
acum doar păreri mai pot să ne-ateste
că totuși am fost cândva început

și ninge tot ninge doar o minune
mai poate să-ntoarcă cerul din mers  
fulgii între ei să îi cunune 
pe urmele care demult ni s-au șters

toast 

să curgă-n cupe departele-ntre noi 
ca lava care dă înlături totul
valurile lăcrimând în amândoi
să-și dea la țărm repotolite votul 

străini ajunși în epoca stingheră
să n-aruncăm cu noi într-un început
purtat nevinovat din eră-n eră 
drept o credință durată-n absolut

și-ntr-un sfârșit pe-o singură arteră
să lăsăm ce-a fost să curgă-n neștiut

săvârșire 

vino-n brațele privirilor mele 
și lasă-te purtată de șoapte-n
lumea visată pe aripi rebele 
departe-n timp departe de noapte 

lasă-ți tăcerea să curgă cuminte 
în ruga în care să nemurim
să-ascundem nerăbdarea-n necuvinte 
doar ele să știe că ne iubim 

să ne-ngânăm dorul fiecărui pas 
cum valurile se-îngână-n mare 
să știm că -n cosmos doar noi 
ne-am mai rămas 
ascultând de-o singură chemare

sărut mâna
Anei 90

nu e un veac e doar o jumătate
de când ne-am îngânat trupește  
mijeam în forul tău de libertate 
simțind cum taina-ți mă răpește 

timpul e altul pe străzile noastre
pașii de pași abia se mai țin 
amintiri înmărmurite în astre
ne roagă lumesc să scape din chin 
tu doamnă săvârșită-n așteptare
eu rătăcit pe drumul de-nceput
astăzi blânzi retrași în fiecare 
revenim pe-ajungeri de trecut  

și-n culmea unui veac de-nsingurare 
ți-e dor de teama când ne-am cunoscut 

Costinel Petrache

Din volumul Pierdut în timp în curs de apariție la Editura Neuma
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Azi, pe mâine

Mâine
ne târăște încrâncenat
mimând prezentul.
Andrelele timpului
împletesc mereu planuri.
Unul pe față,
dar fără număr
pe dos.
Prea puține la vedere
sufocant de multe nevăzute.
Urzeli
pe de-ascunsul și neștiutul
destinate lui „va fi”.
Ardem
momentul pe mâine,
înnădind vise și iluzii,
ne-mpiedicăm de pragul din față,
proiectând neobosit altele.

Suntem
personajele de fum
din
pânza cinematografică
a filmului nostru,
încercând regii,
adesea ratate.

Vânătorii clipei viitoare,
gonim vânatul
devenit vânător.

Flotant expirat

Cu timpul
acasă se mută sus.
În cer.
Transferul unora
aduce pustiul în jur.
Tu însuți ești tot mai ușor,
mai inconsistent,
mai gol.
Tot mai despovărat de pământ și de sânge.
Cumpătarea și înțelepciunea
te saltă din greutatea cărnii,
din iuțeala sângelui
și-ți domolesc descărnarea de pofte.
Ambalajul dispare,
iar sufletul, zglobiu și curat,
Se-ntoarce acas`.

Viață de moarte

Octombrie întinde covore de soare
pe străzile cetății,
de parcă ar încerca să ne convingă că
nu ne duce spre capăt de drum.
Că dorul ei de viață,
e viața însăși,
că desprinderea și căderea nu presupun
defel
Finalul, ci chiar paroxismul trăirii,
pentru cei puțini, aleșii.

E miezul zilei de toamnă și simt
nehotărâre în drumul naturii.
Văd clipa cea suspendată între viață și
moarte,
Secunda-n care frunza arămie
primește conștiință în
căderea-i spre neant
și ezită.

Octombrie
își pune masca vieții pe obraz
și-ndoliază galben-ruginiu, risipa.

Păsări

Brăzdând adânc privirea cerului,
neliniștite aripi tulbură apele
norilor până înspre ploaie.
Irișii cuib s-au făcut.
O pană a stârnit zborul din mine.
Alta a lunecat văzul pe luciul ei.
Unghiuri călătoare spre primăvară,
adaugă unghiurile din mine înturnate spre
toamnă.

Între Cer și Pământ
sfânt se deschide zborul cocorilor,
păcătos mă-nchide zborul
din zbaterea cărnii.

Km 112

Stăteai la răscucea kilometrului 112
și căutai cu disperarea celui
sceptic în ajungerea sa.
Eram mai aproape unul de altul
decât cu mulți ani înainte

când ne despărțeau câțiva copaci.
Contururi vagi
și plânsul adolescent al chitării
imaginau reîntâlnirea noastră.
Degetele tale febrile
înecau apele semiprofilate din fața ta.
Stăteai la kilometrul 112,
așteptând.
Gustul zilelor tale se stricase de tot,
ochii tăi fugeau de mâini,
sufletul tău se desprindea 
de trupul pătimaș
și pribegea.
Mintea-și ura pielea,
inima nega tot ce atingea.

Întotdeauna ai fost foarte aproape.
Atât de aproape de mine,
încât nu m-ai putut vedea.

Insecte parfumate

Malurile s-au surpat.
Cuvintele umblă văduve de la o gură
la alta.
Se așează nesigur,
ca niște libelule pe buze
incapabile să se rostească.
Sunete abia coagulează rotunjimile 
sensului.

Într-un târziu frazele 
s-au agățat de degetul din aer.

- Femeile, femeile sunt ca niște insecte 
parfumate! - spui.
- Le prinzi în insectar 
și-ți aromatizează clipele.
Ca fumul pipei, amintirile.

E ziua ta, bărbate, ai dat dezlegare
apelor și ele s-au revărsat 
ca penele din coada de păun,
colorate, intense, atrăgătoare.
Și prea puțin pregătite să zboare.

E ziua ta,
iar eu sunt tare departe de insectar!

Din volumul Timpul sparge clepsidra
în curs de apariție la Editura Neuma

Lucia Bibar]



www.revistaneuma.ro
Puncte de vedere 48

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

���

Tema morții, alături de aceea a vieții, este omniprezentă în
literatură – la fel cum este, de altfel, în gândurile celor mai
mulți dintre oameni, în discuțiile mai mult sau mai puțin

elevate pur tate prin crâșme de cei neinteresați să urmărească
show-uri de televiziune bune să-și spele publicul pe creier, în
compunerile elevilor de liceu sau în lucrările științifice susținute
prin aulele universităților. În definitiv, viața și moartea se poate
spune că devin componente culturale ale societății, chiar ale cul-
turii însăși, dacă vreun îndrăzneț ar încerca să forțeze limitele de-
finiției date de Herder culturii – un conglomerat de practici și
credințe în baza cărora se solidifică identitatea de sine a unei so-
cietăți. Întrucât, dacă moartea este o certitudine care înglobează
în sfera ei anumite convingeri, la fel este și viața, fie că o privim
în sensul de activitate zilnică, fie ca binecuvântare și scânteie de
divinitate așa cum este propovăduită de cultele religioase. Însă,
dacă ne-am apleca asupra noțiunii de viață dintr-o perspectivă
pesi mistă sau chiar cu sclipiri de nihilism în privire, s-ar putea
spune că viața este ea însăși o nelegiuire pe care o îmbrăcăm ca
pe o mantie încă de la primul scâncet. O nelegiuire care are le-
gătură cu păcătoasa mușcătură din fructul cunoașterii, din pri-
cina căreia Adam și Eva au fost izgoniți din Grădinile Raiului,
blagosloviți cu o ciurdă de moștenitori de toate neamurile și na-
țiile și, mai ales, cu moartea. Bineînțeles, dacă viața ar fi fost veș-
nică, planeta s-ar fi umplut de hominizi care ar fi stat ciorchine pe
fiecare palmă de pământ, dar nemurind ar fi găsit metode con-
traceptive numai bune de aplicat pentru controlul natalității și
stoparea exploziei demografice. Și, tot nemurind, ar fi avut timp
să se gândească la câte în lună și în stele, fără să ajungă să con-
sidere activitățile intelectuale o pierdere de timp evoluând, de
altfel așa cum s-a și întâmplat, din homo erectus în homo sapiens.

Poate timpul nelimitat acordat gândirii, filosofării, scrierii de
poeme și de povestiri ar fi dus la o altă dezvoltare a societății, în
alte direcții, ferind-o inclusiv de ceea ce tot Herder numește Zivi -
lisation, adică o spoială de maniere, de legi după care funcțio-
nează integrații și adaptații la lume, respectiv de pricepere în
diverse ramuri de activitate. Greu de crezut că un exponent idea-
list al unei asemenea lumi ar privi-o pe a noastră altfel decât cu
stupoare scărpinându-și abitir capul, fără să înțeleagă prea mult
ce și de ce se întâmplă, ajungând să fie lovit ca de tren de ceea ce
o reclamă românească (la bere, culmea!) numește declamativ
“mari dileme”. În războiul ruso-ucrainean, eveniment care a ținut
capul de afiș al anului 2022, Kremlinul și-a schimbat în mod abe-
rant discursul, făcând uitat termenul de denazificare și înlo-
cuindu-l cu altul mult mai pompos, subliniind necesitatea invaziei
pentru desatanizarea Ucrainei. Cu siguranță, pacifiștii, unii îngri-
jorați de posibilitatea escaladării conflictului, alții deja obișnuiți
cu el, ar putea spune că acolo unde își bagă dracul coada nu sunt
suficiente și nu mai este nevoie de rugăciuni, ci de medicamente.

Totuși, bubosul Occident venerator al satanei nu se arată cu
nimic mai breaz, parcă la fel de adâncit în nevoia de medicamen-
tație. O știre de la începutul lunii noiembrie anunța că în apro-
piere de orașul Tartus, de pe coastele Siriei, unde este cantonată
flota navală rusească, un avion american a desenat un “penis de
cer”. Sursele pretind că nu se știe dacă aparatul de zbor împricinat

trebuia să realimenteze avioanele de vânătoare sau s-a urmărit
numai batjocorirea forțelor rusești. Cert este că inclusiv literatura
ar avea de câștigat dintr-o asemenea acțiune, Artei războiului
putându-i-se aduce amendamente cu privire la transmiterea
mesajelor descurajatoare pentru dușman cu ajutorul simbolurilor
falice stilizate nu numai pe cer ci și pe câmpii, pe zidurile con-
strucțiilor și, de ce nu, chiar pe indicatoarele rutiere. În definitiv
oriunde, atâta timp cât pot apărea în câmpul vizual al celor care
trebuie să vadă ce-i așteaptă.

Tot de origine freudiană poate părea și o altă informație de pe
meleagurile Marii Britanii, care o are ca protagonistă pe soția unui
fost jucător de fotbal, vedetă de televiziune celebră pentru fo-
tografiile îndrăznețe în care apare și pentru declarațiile pe lângă
care un chilli nu pare altceva decât apă de ploaie. Trecând printr-o
intervenție chirurgicală de strâmtorare a vaginului, diva britanică
a declarat-o reușită, susținând că se simte o femeie nouă, pose -
soare a unui vagin atât de strâmt încât scârțâie în timpul mersu-
lui. Probabil așa cum o face și o corabie prinsă în mijlocul furtunii,
din toate încheieturile sau, mai bine zis, din toți țâțânii.

Îngrijorătoare este, însă, raportarea la simboluri construite în
timp și clătinarea unor valori din a căror susținere s-au născut
mărci care au devenit celebre. Revista americană Sports Illustra-
ted, despre care e greu de crezut că ar fi urechi să nu fi auzit, și-a
dat în stambă anul acesta, prezentând patru variante de copertă
destinate numărului dedicat costumelor de baie. Demersul făcut
în virtutea scopurilor corectitudinii politice, de-ai face pe toți să se
simtă acceptați și apreciați, a adus ca imagini, pe lângă două mo-
dele de frumusețe unanim acceptate, o bătrână de șaptezeci și
patru de ani, Maye Musk (printre altele mama mai celebrului Ellon
Musk), pozând zâmbitoare la umbra unui palmier, purtându-și cu
mai multă demnitate costumul de baie decât vârsta. Cea de-a
patra variantă de copertă o susținea pe Yumi Nu, un model plus-
size, adică un fel de budincă de mare tonaj, care ar da fiori și dâr-
zei armate a Spartei. Contrar celebrului lor principiu de a întreba
nu câți sunt dușmanii, ci unde, spartanii ar fi evitat vreo înfrun-
tare nu din pricina reacțiilor feministe care ar fi putut apărea, ci
de teamă să nu fie mâncați. Or, apariția unei pensionare și a unui
Goliat feminin care are legătură mai degrabă cu slănina și cu
McDonlad’s-ul pe coperta unei reviste celebre pentru promova-
rea sportului, activităților sportive și a stilului de viață sănătos ar
naște mari dileme în mintea idealistului de început, deprins să-și
treacă existența privind stelele, gândind la lucruri și la bunul lor
mers.

Nici melodia Face it alone, semnată Queen, înregistrată în
1988 pentru albumul The Miracle dar lansată abia în 2022, nu mai
poate fi primită cu bucuria cu care sufocatul primește o gură de
aer. Pare mai degrabă un mesaj pesimist trimis peste timp în mă-
runtaiele unei societăți parcă blestemate să-și piardă normalita-
tea. O pierdere pe care cei obișnuiți să gândească ajung să o
înfrunte, vorba cântecului, singuri, din ce în ce mai singuri, ca și
cum, alienantă, viața însăși nu mai este nici măcar derizie, doar
nelegiuire.

Nelegiuirea vie\ii înse§i
rĂzvAn niculA
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Împotriva a ceea ce crede, îndeobște,
majoritatea oamenilor, universul este, totuși,
mărginit.

Nemărginit este doar drumul până la
marginile universului...

� � �

Victor Hugo:
„Să salvăm libertatea, și ea o să se ocupe

de tot restul!”
Cuvinte formidabile, demne de geniul

marelui scriitor francez.
� � �

„Nu are rost să te cerți cu bărbații. Ori-
cum, ei nu au niciodată dreptate”.

Aceste vorbe – de ce să nu recunoaștem,
pline de duh – aparțin, previzibil, unei femei.
Numele ei este Zsa Zsa Gábor și a fost la
viața ei tumultuoasă o celebră actriță holly-
woodiană de origine maghiară. Deloc sur-
prinzător pentru o unguroaică tempera men-
tală, Zsa Zsa a fost căsătorită de nu mai
puțin de nouă ori, divorțată de șapte (una
dintre căsătoriile sale a fost anulată...) și, să
am pardon de impresie, cred că știe ce vor-
bește, chiar dacă zisele sale nu le cad foarte
bine domnilor bărbați.

� � �

O altă celebritate dintre actrițele ame-
ricne care și-au început cariera între cele
două războaie mondiale, Lana Turner, a
rămas în memoria cinefililor și neiubitorilor
de filme datorită, printre altele, următoarei
apoftegme:

„Un bărbat de succes este unul care face
mai mulți bani decât poate cheltui soția sa.

O femeie de succes este una care gă-
sește un asemenea bărbat”.

Rupte din viață, după toate probabilită-
țile, aceste cuvinte.

� � �

Și fiindcă tot ne aflăm la capitolul
doamne și domnișoare, iată încă o maximă
aparținând, de această dată, cunoscutei
Coco Chanel:

„Poți fi minunată la 30 de ani, fermecă-
toare la 40 și irezistibilă pentru tot restul vieții”.

Aferim...
� � �

În fine, dar nu în ultimul rând, o reflecție
a precocei iulia Hasdeu:

„O femeie are nevoie de geniu și de o
mare modestie pentru ca ceilalți (bărbații,
carevasăzică...) să-i tolereze inteligența”.

� � �

emil Cioran:
„A iubi înseamnă a suferi, dar cum mulți

fug de suferință, puțini știu să iubească...”
� � �

Apostrophes, talk-show-ul live săptămâ-
nal cu profil literar, prezentat în prime-time
timp de 15 ani la televiziunea franceză, a
făcut din Bernard Pivot una dintre perso-

nalitățile absolut remarcabile și întru totul
credibile ale mass-media europene. De
aceea, fraza următoare, care îi aparține, sună
cel puțin paradoxal – nu însă și mai puțin
adevărat:

„Cine stă două ore pe zi la televizor este
terminat pentru cultură”.

A bon entendeurs, salut!
� � �

Un fost ministru român, de al cărui nume
nu mai sunt sigur, a formulat o asețiune pro-
fund valabilă inclusiv în zilele noastre:

„Dacă statul ar fi persoană fizică, ar sta
tot timpul la închisoare”.

Câți dintre români ar ezita să subscrie
acestui adevăr irefutabil?

� � �

De ce oare greșeala primordială nu
poate fi iertată deși a fost plătită și răsplătită
cu mii de rugăciuni și acte de smerenie? Este
oare Dumnezeu nemilos ori Raiul a fost o
eroare, iar greșeala lui Adam una provocată?
Ce îl va îndupleca oare pe acest Dumnezeu
neiertător și tiranic? Sau, mai exact, îl va în-
dupleca vreodată cineva ori ceva?

Puțin probabil, de vreme ce nici măcar
soarta lui iisus, fiul Său nevinovat, nu l-a
clintit. Nu doar pe poarta infernului ar trebui
să se regăsească infernala inscripție „lascinte
ogni speranza...”

� � �

Scriitorul francez de origine marocană
Daniel Pennac:

„Imaginația nu are nici o datorie față de
vise. Ce, viselor le pasă de noi?”

� � �

O tristă zicere a poetului Grigore Vieru:
„Doi mari vrăjmași are românul: mila

pentru străini și ura pentru ai lui”.
Această propoziție a fost scrisă – nota

bene – cu mulți ani înainte de declanșarea
războiul ruso-ucrainean...

� � �

70 – 80 la sută din programele de televi-
ziune românești sunt emisiuni informative,
iar 70 – 80 la sută dintre acestea sunt brea-
king news-uri. 

Trăim vremuri pline de evenimente inte-
resante. Din nefericire...

� � �

Într-un război, primul care moare este
adevărul. 

Priviți astăzi în jur la știrile care ne parvin
de pe feluritele fronturi de război și vă veți
convinge.

� � �
D.D. roșca:
„A trăi este cu necesitate a interpreta, a

da lucrurilor un sens în raport cu noi înșine”.
� � �

Helen rowland:
„Toți bărbații caută femeia ideală; mai

ales după nuntă”. 
După propria lor nuntă, se-nțelege...

� � �
Un plic recent, primit de la firma DIGI,

care conținea cuvenita periodică factură de
plată, avea tipărită pe față următoarea in-
scripție cablu-telefonico-interneto-caragi -
aliană: 

„Familie mare. Remunerație mică. După
buget...”

La vremurile pe care le trăim, un dram de
umor este mai mult decât binevenit!  Nu că
ar folosi practic la ceva, dar îi mai ridică oa-
reșce moralul omului...

� � �
Fiodor Mihailovici Dostoievski:
„În închisoare, cel mai cumplit lucru este

să nu poți fi o clipă singur”.
� � �

Câteva zile pe an, în timpul sărbătorilor,
suntem buni, generoși, deschiși, iertători, în-
țelegători cu semenii noștri, luminoși la chip
și la suflet. În restul timpului, redevenim in-
diferenți, meschini, răi, egoiști, agresivi și
urâți. M-am întrebat de multe ori, dar n-am
reușit să-mi dau niciodată un răspuns cât de
cât acceptabil: cât este de vinovată de
această dichotomie interioară comunitatea,
societatea, lumea înconjurătoare sau  Dum-
nezeu și cât noi înșine?

� � �
Sclipitoare, adâncă și nu îndeajuns înțe-

leasă zicerea Fericitului Augustin:
„Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei”

� � �
Cunosc pe cineva căruia nu i-au lipsit

decât câțiva centimetri pentru a deveni, din
cel mai înalt pitic din lume, cel mai scund
dintre oamenii normal dezvoltați.

� � �
O poezie sublimă și o minciună sfruntată

sunt – precum diamantul și cărbunele – fău-
rite din același material; diferă numai struc-
tura...

� � �
Când sunt benefice, premonițiile bărba-

ților și femeilor se confirmă aproximativ în
aceeași măsură. Când, însă, este vorba des-
pre nenorociri, bărbații o brodesc în propor-
ție de circa 20 la sută, iar femeile au apro- 
ximativ 80 la sută confirmări.

Complexați, savanții au numit această în-
tâmplare bizară intuiție feminină...

Cultura
§i televizorul

Gelu neGreA



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma 50

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

���

Cu siguranță cunoscând importanța mesajelor paratex-
tuale, Răzvan Voncu, într-o postcuvântare, își justifică
alegerea titlului sub care apare primul său proiect de

natură beletristică, Stele pitice (editura Neuma, 2022), mențio-
nând, după înșiruirea unor titluri deja făcute celebre de alți au-
tori, argumentul că în zilele noastre la astrofizică și la literatură „se
pricep toți, mari și mici, deopotrivă”. Ca atare, din chiar vorbele
autorului, transpare inclusiv un demers educațional care se află
în spatele deciziei publicării volumului, unul asemănător, poate,
aceluia al lui George Călinescu, care, sătul să citească literatură de
proastă factură, s-a apucat să scrie romane doar ca să le arate ro-
mancierilor cum se face. Spre deosebire de criticul literar, Răzvan
Voncu arată și ce se face omițând, însă, din lista de titluri pe care
nu le putea folosi câteva tari, poate chiar mai expresive decât cele
indicate, precum Psihologia prostiei (Jean-Francois Marmion),
M-am hotărât să devin prost (Martin Page) dar mai ales mult mai
celebrul Elogiul nebuniei. Chiar dacă se poate spune că ar avea mai
puțină legătură cu astrofizica, acestea ar fi fost perfect aplicabile
universului pe care-l imaginează Răzvan Voncu, populat de sori
(să nu uităm că, oricât l-ar fi venerat aztecii și alte seminții, soarele
tot o stea pitică rămâne) al căror unic scop, unică menire, este să
facă uitat paradoxul lui Olbers și să lumineze neîncetat, zi și
noapte, noapte de noapte, sfâșiind cu puterea lor întunericul unei
societăți care nu-i merită, nu-i înțelege și nu-i recunoaște.

Cumpănite pe cântarul patologiei, din punct de vedere psi-
hologic și, deloc de neluat în seamă, chiar psihiatric, personajele
întâlnite în cele opt povestiri sunt inadaptați pe alocuri complet
disfuncționali care, creându-și în ochii propriei oglinzi o imagine
de neînțeleși, ajung să se considere, fiecare în parte, un reprezen-
tant al don quijotismului, deciși să lupte cu nedreptățile la care
sunt supuși de cei care nu-i aplaudă și nu-i adulează. Spre exem-
plu, Nona Frăteanu (Cartela), revoltată de decizia noului director
al Institutului pentru Promovarea Operelor Literare și Artistice
de-a introduce accesul în instituție pe bază de cartelă, co-
mentează emfatic pe Facebook: „Ar trebui să fim plătiți și când
dormim, la cât suntem de valoroși”! Privite succint, cam toate per-
sonajele asupra cărora se apleacă autorul ar putea fi adunate sub
aceeași umbrelă, sau în aceeași cameră capitonată, destinată celor
care își văd înjosită propria valoare, nerecunoscută, scuipată în
ochi și abuzată de ceilalți, de cei care nu le ridică statui, nu-i
plătesc când dorm și nu le asurzesc urechile cu ovații. Și mai grăi-
tor este exem plul scriitorului Relu Mirulescu (O invenție diabolică)
aflat într-o situație financiară precară, care, auzind că i se oferă un
loc de muncă într-o redacție în loc de o bursă babană plătită de
cine știe cine, explodează: „Eu scriu viață, bă, dom‘ președinte,
n-am timp de mers la serviciile vostre de căcat! Te bag în mă-ta
cu serviciul tău!...”

Într-adevăr, privind volumul prin optica personajelor sale, Răz-
van Voncu se dedă la o adevărată cosmogonie, transformându-se
într-un navigator cosmic deloc de invidiat, care, în loc să se laude
nepoților că a pus piciorul în universuri nemaivăzute, minunate
prin frumusețea lor, trăiește calvarul de-a fi aruncat într-o lume
sufocantă populată nu de monștri ci de caricaturi, de entități

rizibile care aruncă în derizoriu arta și noțiunea de artist, bunul
simț, chemarea de-a face artă și talentul, în definitiv toate
atributele și motivațiile care ar justifica utilitatea artiștilor într-o
societate.

Dacă Stele pitice nu ar avea notele satirice savuroase și bine -
venite care-i luminează beznele ar putea fi catalogată drept ex-
ponent al unui nou tip de horror, unul în care nu se lasă cu sânge
împroșcat pe pereți, nici cu puls accelerat în urma lecturii și cu
spaima de a mai stinge lampa de pe noptieră. Ar fi, însă, o speri-
etură extremă pentru cei care încă își pun speranța în valoarea și
importanța literei scrise și a formelor de artă în general, întrucât,
așa cum afirma cândva Friedrich Nietzsche, „avem la dispoziție
arta pentru a nu muri din cauza adevărului”. Conturându-și per-
sonajele cu precizia celui care știe exact ce face și ce vrea să facă
cu ele, autorul îmbracă, deopotrivă, haina moralistului și devine
neiertător cu exponatele, croindu-le spinările cu pofta vechilului
care-și mână sclavii spre târgurile de vineri pentru a-i pune la vân-
zare și cu setea celui care, sătul de impostură, de grandomanie și
de prostie, alege să se revolte și să înfiereze, pentru a nu ajunge
în locuri deloc mai liniștite destinate „zglobiilor”. Pentru exempli-
ficare, Arghir Leolea, cam singurul exponent al unei normalități
ideale în universul imaginat de Răzvan Voncu, îi aruncă în față lui
Bacalareus K adevărul crud, zdrobitor, cu o sinceritate care poate
fi pusă inclusiv pe seama saturației provocate de o lume în care
cuvântul „viermuială” nu are alt înțeles decât zbaterea inutilă și
haotică a viermilor mistuiți de flăcările unei nevoi bolnave de as-
censiune, de depășire mincinoasă a propriei condiții: „Ești și rămâi
un bou sinistru. Nu înțelegi, pur și simplu, că iarba poate avea
efecte creative numai la oamenii inteligenți, ceea ce nu e cazul
tău” (Eșarfa).

Într-un studiu din 2021 publicat în Jurnalul Astrofizic, în care se
relata că cercetătorii au avut posibilitatea de a vedea spațiul cos-
mic fără interferența luminii de la Pământ și Soare, s-a avansat
ipoteza că acesta nu ar fi atât de întunecat pe cât se crede, având
mai degrabă culoarea cărbunelui. Lucru care poate părea încura-
jator față de universul Stelelor pitice, în care întunericul profund
transmis de navigator cu un talent care nu i se poate nega capătă
mai degrabă accente de beznă a minții, atmosfera negăsindu-și
justificarea nici măcar în îngăduința de care dădea dovadă Gri -
gore Moisil susținând că „legile țării nu interzic nimănui să fie im-
becil”. Poate doar legile stabilite de Răzvan Voncu pentru propriul
său univers în care satira (inclusiv acronimul folosit pentru Insti-
tutul pentru Promovarea Operelor Literare și Artistice, IPOLA, ar
putea da de gândit îndrăzneților) și umorul sunt armele cu care
normalitatea se apără într-un război pe care nu are dreptul să-l
piardă. Din fericire, așa cum însuși autorul avertizează, perso najele
sunt „simple produse ale imaginației”, ca atare, sufletele mai spe-
rioase pot răsufla ușurate că încheind lectura și închizând co -
pertele volumului vor reveni într-un univers mai bun, mai îngă- 
duitor și, mai ales, mai puțin ridicol. Dar să nu uităm că în dese
rânduri viața bate filmul iar realitatea e capabilă să întreacă orice
imaginație care-și poate trage rădăcinile din ea.

Navigator cosmic
rĂzvAn niculA
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Așa cum spuneam în analiza anterioară, mai există o di-
mensiune a acestei tentații. Iisus a fost ispitit în deșert
de către diavol exact cu puterea, încercarea supremă:

I-a arătat toate împărățiile lumii și slava lor. Și I-a zis Lui:  „Acestea
toate Ți le voi da Ție, dacă...”. Poate omul de astăzi să facă față unei
astfel de ispite și să fie, să-i reziste, mai precis, fiind astfel cu ade-
vărat după creație chipul și asemănarea Mântuitorului său?, se
întreabă Gabriel Chifu.

După prima etapă, aceea a ispitirii și după etapa următoare,
încheierea pactului, distanța dintre om și demon este mediată
de către servitorii celui din urmă, unelte ale voinței sale, instru-
mente de control și de manipulare. Se desfășoară acum o
apropiere graduală de răul care încă nu a fost întâlnit „în per-
soană” și asta deoarece, Gabriel Chifu nu pășește pe drumul con-
sacrat și pactul se face prin acceptare. Damnarea și salvarea la
Gabriel Chifu sunt procese interne, ce țin de resorturile cele mai
intime, omul e deplin responsabil de existența sa, de mântuirea
sau căderea sa. Păcatele întregii omeniri au fost răscumpărate
odată. De acum, răspunderea este individuală și ține de munca
susținută a fiecărei ființe umane. De aceea, porțile Cetății Ideale,
imagine a Ierusalimului Ceresc, mănăstire, insulă, casă ori oraș
suprafiresc, se deschid doar celor puțini. Aceștia nu sunt atât aleși
cât de veghe, atenți, harnici, la fel ca fecioarele care veghează. De
aceea în Cartograful puterii, firesc pentru lumea de după răstig-
nire, pactul se face prin simplul declic interior pricinuit de gân-
dul acceptării. Gândul pecetluiește, mai mult decât întâlnirea,
întovărășirea cu Răul. Acesta se hrănește din energiile desfășu-
rate de Matei Pavel în efortul de a cartografia puterea, (efort sor-
tit de la bun început eșecului), din tumultul său sufletesc, din
procesele sale de conștiință.

În curând, întâlnirea dintre cei doi este inevitabilă, următorul
pas al unui plan atent gândit de către cel care a mai fost numit
maestrul minciunilor.

Întâlnirea și locul în care se petrece aceasta sunt un punct
important al romanului, o atentă mise en scene: „s-a îndreptat
spre malul fluviului, unde, pe o esplanadă splendidă, erau ame-
najate mai multe berării în aer liber, cu mese lungi de lemn. Deși
era trecut de prima jumătate a lunii octombrie, vremea se
menținea incredibil de frumoasă și o sumedenie de

lume se strânsese acolo, la un Cremwurst și la o halbă, sau mai
multe, de bere. Matei Pavel s-a amestecat în mulțimea veselă.
Încă îl căuta cu privirea pe Yves. Fără prea mari speranțe însă.
Bănuia că, încă o dată, ratase posibilitatea de a-l întâlni. Chiar
dacă ar mai fi pe-aici, își dădea seama că în puhoiul ăsta de lume
e foarte greu să găsească pe cineva. Nici pe cineva cu care și-ar
fi dat întâlnire, la o anume oră.”

Înfățișarea diavolului are caracteristici care ar fi pus în alertă
un om al Evului Mediu, poate chiar al Renașterii, dar care nu îl
pune în gardă pe omul contemporan, o pradă atât de ușoară,
care a lăsat în urmă căutarea interioară și atenția, starea de
veghe. Iată cum arată diavolul, personajul lui Gabriel Chifu,
descris, pură coincidență?, în capitolul XIII: „Sorbea tacticos din
berea rece, mesteca Wurst-ul gustos și îi urmărea parcă hipnoti-
zat pe nemții aceia bine hrăniți și bine îmbrăcați care petreceau

fără griji și nu semănau deloc cu oamenii din ținuturile de unde
venea el.

La un moment dat, de Matei Pavel s-a apropiat un domn cu
barbă aproape albă, elegant, purtând un costum verde, bavarez.
Număra în jur de șaptezeci de ani și șchiopăta ușor. Ținea în mână
o halbă de bere a cărei spumă se prelingea încet pe pereții trans-
parenți, de sticlă. Cu un aer de o politețe desăvârșită, surâzând,
bătrânul neamț a arătat din ochi scaunul liber dinaintea lui Matei
Pavel și s-a interesat rostind cuvintele rar, atent, ca la o lecție de
germană:

– Entschuldigen Sie, bitte, darf ich Platz nehmen?
– Ja, bitte, ist frei, a replicat bucureșteanul, mirat de el însuși,

că înțelesese spusele celuilalt și că îi veniseră pe buze cuvintele
de răspuns.

Domnul în vârstă era binevoitor și comunicativ. A realizat nu-
maidecât că Matei Pavel se descurcă cu dificultate în limba ger-
mană și l-a întrebat retoric dacă este străin. Beneficiarul testa- 
mentului a confirmat, dar s-a ferit să precizeze că e român.”

Diavolul, nenumitul, are mai multe nume, tocmai pentru a
nu i se cunoaște cel adevărat, unicul, esența: unchiul Karl Paul
din Ulm, Siegfried, Apollion – echivalentul grecesc pentru Abad-
don, Natas, adică Satan citit în oglindă – sen al unei ordini pe dos,
Natașa, Lucifer, desigur, dar și Procurorul, Diabolos – cel care
calomniază, cel care acuză, Domnul cel Șchiop.

El nu este unidimensional ci modern, complex. Pare, la o
primă vedere, un pensionar elegant, echilibrat, care, ca mulți alții,
evită să intre într-o biserică, de ex, are mici tabieturi, e agreabil
și aproape simpatic. Dincolo de aparențe, și el intrinseci di-
avolului, care e, prin definiție, înșelător, stau caracteristici de
adâncime ale unui personajului atât de specific, „nișat” sunt greu
de obținut (este un personaj care stă în umbră, ale cărei apariții
directe în viața cărții sunt rare), el trebuie construit într-o manieră
convingătoare doar prin efectele acțiunilor sale, prin influența
pe care strategia sa o are asupra destinului celorlalte personaje
și a întregii construcții a romanului, cartea fiind o lume aflată sub
stăpânirea acestuia. Iată un exemplu al strategiilor de învăluire a
omului, un joc savant de-a șoarecele cu pisica: „Bătrânul cel ele-
gant a ridicat privirea spre el, avea o mină schimbată, ochii îi
străluceau drăcește și a răspuns moale:

– N-are rost să mai batem drumul până acolo, domnule Matei
Pavel. Ceea ce căutai deja ai găsit. (...)

– Ce vreți să spuneți, că sunteți Satan, sunteți însuși diavolul?!
a reluat Matei Pavel dialogul, mirându-se el însuși de comporta-
mentul său, cât de normal vorbea despre grozăviile acestea.

– Chiar așa… De ce vă arătați atât de surprins? Orice om in-
teligent poate să accepte: pe lumea asta, între atâtea lighioane,
între atâția eroi, sfinți sau făpturi jalnice, am și eu locul meu sub
soare. De altfel, o bogată tradiție îmi confirmă prezența necon-
tenită… Cât despre relația dintre noi doi, mereu am lăsat, in-
tenționat, anumite indicii, precum firimiturile din buzunarul lui
Hansel, împrăștiate pe drum. Dacă ați fi fost atent și dacă mental
nu ați fi exclus din start varianta aceasta, atunci ați fi putut
ajunge la concluzia corectă, ați fi putut înțelege cine este cel din
umbră, cine sunt eu adică, și cine vă manevrează, dar să nu fiu

Melancolia cu-al ei negru soare (IV)
AndreA H. Hedeș
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dur, s-ar cuveni să folosesc un verb mai blând, în loc de cine vă
manevrează, am să zic cine poartă un dialog cu dumneavoastră.
Faptul că șchiopătez cum șchiopătau și reprezentanții mei locali
de la Vârșeț și Calafat, faptul că v-am atras sau, mă rog, v-am ispi-
tit cu o sumă mare de bani și cu un subiect atât de sensibil și,
dacă-mi permiteți, atât de în van, Puterea, acestea și altele ar fi
trebuit să vă dea de gândit. Acum, să vă explic semnificația nu-
melui: Apollion este echivalentul grecesc pentru Abaddon, care
în ebraică înseamnă distrugere, Abaddon era, este îngerul Adân-
cului… Iar profesia pe care v-am mărturisit că o am reprezintă și
ea o trimitere clară: procuror, adică acuzator, iar în greacă diabo-
los, înseamnă a calomnia, a împrăștia lucruri urâte despre unul
și altul și, direct, diabolos este acuzator. Ce, vreți conexiuni mai
la îndemână?… Oricum, am presărat peste tot și permanent
destule semne care, decriptate, citite cu iscusință, v-ar fi lămurit
cu cine aveți de-a face. Apollion și-a întrerupt monologul pentru
a sorbi o gură de cafea. Avea un aer mulțumit, demonstrația sa i
se părea convingătoare, fără fisură.”

Se pune întrebarea, de ce Satan însuși a depus atâta efort, a
construit strategii pentru a duce în ispită un biet personaj, un om
banal, insignifiant, fără vreo sclipire? Ideea lui Gabriel Chifu, un fir
roșu ce parcurge toate romanele sale, este aceea că așa cum toți
oamenii sunt salvați prin actul răscumpărării, toți oamenii sunt
ispitiți de către diavol. Rezolvarea, salvarea, nu este garantată.
Cum am amintit, în viziunea lui Gabriel Chifu accederea în
Ierusalimul ceresc este datoria și încercarea de căpătâi a fiecărei
ființe umane. Fiecare om este un teritoriu pe care se desfășoară
lupta dintre bine și rău. În fiecare om întreaga creație cade sau
este salvată. Mântuirea este o afacere personală, o continuă
muncă iar paradisul se deschide sau se închide fiecăruia după
strădaniile sale. Nici o persoană nu este îndeajuns de neînsem-
nată pentru a nu fi încercată de către Diavol și de către Dum-
nezeu. În urma încercărilor la care sunt supuși eroii din Carto- 
graful puterii, cei puțini vor atinge perfecțiunea în vreme ce, cei
mai mulți dintre ei, la fel ca în viață, vor rămâne dezmoșteniți.

Așadar, personajul care încarnează Răul, este construit după
toate regulile clasice care-l definesc: este bătrân, șchiop, in-
teligent, viclean, înșelător, are multe nume care nu îi surprind
esența ci fațete ale personalității, este omniscient, aproape om-
ni potent. Dar, așa cum mărturisește, din acel imbold ludic pre -
zent în toate romanele lui Gabriel Chifu, în care naratorul, șoptind
prin vocea personajului, cochetează cu cititorul, mărturisește de-

spre sine că este un Lucifer postmodern, unul adaptat lumii în
care trăim și în care trăiește. Plin de bunăvoință, el prezintă cu
nedisimulată plăcere, orgoliul, aroganța fiindu-i trăsături defini-
torii, motivațiile și ramificațiile demersului său aproape artistic.
Diavolul lui Gabriel Chifu este clasic, la o primă vedere, complex
și postmodern la o analiză atentă, făcut dintr-un aliaj nou, în care
s-au topit tradițiile și mentalitățile culturale ale Estului și Vestului
deopotrivă, realizat astfel încât să nu fie cumva exterior operei,
un personaj forțat, artificial, un exponent al in -te lectului fără
duhul literaturii, un golem, cu alte cuvinte, ceea ce ar fi însem-
nat o creație ratată și ar fi demonstrat un orgoliu luciferic. În-
tregul roman este cuibul țesut din firele poveștii, ale intrigii, ale
destinelor personajelor, cuibul în care această esență a Răului
poate exista firesc, se poate dezvolta, poate manifesta, convinge.

Eroii lui Gabriel Chifu sunt supuși unor presiuni fantastice.
Mircea Bochiș, artist plastic și care s-a apropiat empatic de lirica
lui Gabriel Chifu, a înțeles la modul intuitiv un adevăr al operei lui
Gabriel Chifu, adevăr pe care l-a teoretizat și căruia i-a găsit o for-
mulare simbolică, atât în cuvânt - conform unui principiu alchi -
mic, plumbul lovit cu un flux de particule o viteză de zece la sută
din viteza luminii se preschimbă în aur, un adevăr demonstrat
astăzi matematic, cât și în artă – e vorba de vestitele, de acum,
Plăcuțe din Medio Monte, care au devenit opere de artă, ilustrației
de carte și carte-obiect (Plăcuțele din Medio Monte. Cuvânt și
imagine, operă sincretică ce cuprinde poeme ale lui Gabriel Chifu
aflate în dialog cu lucrări de artă plastică de Mircea Bochiș). Este
vorba, așadar, de o caracteristică a creației lui Gabriel Chifu se-
sizată de Mircea Bochiș care transpunând în plăcuțe de plumb
reverberațiile inspirate de poezia lui Gabriel Chifu, a parcurs ast-
fel, invers, întors către amonte, drumul de la poezia solară a po-
etului la romanele întunericului. Între ele există o corespondență
foarte specială, o coerență sublimă, aproape suprafirească,
deoarece nu a fost căutată, cu atât mai puțin conștientizată. Ro-
manele de plumb ale prozatorului primesc, sub formidabila lovi-
tură a luminii, trupul perfect, de aur, al poeziei. Inspirația, par- 
curgând drumul eroului, drumul presărat de pericole al prozei,
reprezentată prin elementul plumb, simbolizată de întunericul
greu al încercării supreme,  se distilează, se elevează tot mai mult,
pentru a căpăta forma fină, eterată, a liricii. Soarele negru al
melancoliei care cuprinde romanele sale presimte, prin fiecare
din eroii acestora, Roza Divină, lumina mai presus de fire.
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Armistiții-le literare (Editura Aca -
de miei Române) ale lui Viorel Di-
nescu aduc în prim-plan un spi- 

rit sagace, interogativ, cu înclinații spre re-
flecția asupra problemelor de estetică,
spre polemica de tip constructiv, bazată
pe convingerea că din contradicție se naște
adevărul. Cum adevărul, însă, are relativi-
tatea lui, Viorel Dinescu nu exclude posi-
bilitatea altor abordări, necesare fiecăruia,
rămânând, totuși, cu îndărătnicie, fidel
propriilor convingeri.

Tema armistițiilor critice, mai mult de -
cât literare, o constituie relația dintre
poezie și matematică, Viorel Dinescu in-
trând, ca Ion Barbu, dar în felul său per-
sonal, în familia poetului-matematician.
Pe acest fundal ideatic, se decelează, ca un
laitmotiv, o idee care traversează eseurile,
anume că poezia, arta în general, nu
poate fi artimetizată, conceptualizată, in-
trodusă în structuri rigide, tehniciste/
tehnicizate sau, mai nou, computerizate,
întrucât gândirea matematică nu poate fi,
pentru poezie, haină de împrumut. Ple-
doaria poetului vizează afirmarea inde-
pendenței, a unicității acestor domenii ale
spiritului – poezia și matematica. Arta ține
de miracol, sugerează el, iar miracolul este
irepetabil, nu poate fi nici prevăzut, nici
imitat, nici reprodus prin experiment, nici
standardizat. Oricât de laborios, de atent
ar fi un experiment, oricare ar fi, acesta nu
poate prevedea inefabilele, imponder-
abilele metaforei din limbajul poetic/artis-
tic.

În afara eseurilor ca atare: Jocul de ar-
tificii, Omul cu coapsa de aur, Divina poezie,
Hyperion, Prejudecata ritmului, Demonul
contradicției, Nevermore, După-amiaza
unui faun, Riga Crypto, Narcis, care îmbră -
țișează cu generozitate cărți, idei, autori,
Viorel Dinescu își rezervă alte trei eseuri:
Eventuale premise, Experiențe eșuate, De-
cantări, care, în arhitectura elaborată a lu-
crării, ar fi zidurile care înconjoară cetatea
gândirii proprii, între care se desfășoară
spectacolul ideilor, pe parcursul căruia se
precizează, aplicat și rațional, ipoteza ini -
țială, coroborată, apoi, cu demonstrația
dezvoltată în celelalte zece eseuri dedi-
cate lui Dante, Mihai Eminescu, E.A.Poe,
Mallarmé, Ion Barbu, Paul Valéry, și unor
esteticieni cu formație matematică sau

filosofică: Pythagora,  Solomon Marcus
sau St. Lupasco.

Stilul eseistic al lui Viorel Dinescu are
temperatura înaltă a ideilor, dar relevă, to-
todată, și tensiunea intelectuală, derivată
din presiunea confruntărilor ideatice.

În etapa culturală actuală a omenirii,
arta, filosofia, știința, „activități esențiale ale
înțelegerii omenești”, după o călătorie mile-
nară, au profiluri, teritorii distincte care le
asigură individualitatea. Sub presiunea pro- 
gresului tehnologic, apare ten dința de a
uniformiza limbajele artistice, translându-le
în limbajul științific, operație sortită eșe cu-
lui, însă, întrucât unicitatea artei rezidă în
irepetabilitatea miracolului din care se naș -
te, pe care-l creează și din care se nutrește;
în măsura în care se poa te vorbi despre
refacerea miracolului, aceasta ține strict de
creativitatea inepui zabilă a individului în -
zestrat cu talent și/ sau geniu și nu poate fi
standardizată. Dihotomia nietzscheană în -
tre apolinic și dio nisiac, aplicabilă dome -
niului gândirii/culturii, desparte apele in- 
certitudinii, punc tând ideea că numărul,
așadar, matema tica, este apolinic, „obiectiv,
pur, de o ver-  ticalitate celestă”, iar cuvântul,
poezia, deci, este dionisiac, „complex, une-
ori obscur, bogat în substanță”.

O primă concluzie a matematicianului
și a poetului: „Prin număr, sondăm cele
două nemargini ale universului, prin cu-
vânt, arcanele existenței umane”. 

Ideile lui Viorel Dinescu consonează cu
cele ale lui Tz. Todorov din Teorii ale sim-
bolului, urmărind, fiecare în felul său per-
sonal, parcursul cuvântului ca semn diso- 
ciat între semnificat și semnificant, până la
simbolul care atestă capacitatea de abstrac -
tizare în limbaje diferite: limbajul științific
și limbajul literar.  

După extercitarea aprehensiunii inter-
pretative în eseuri scânteietoare dedicate
lui Ion Barbu, E.A.Poe, St. Mallarmé, Paul
Valéry, în care verva polemică identifică
șubredele cărămizi din eșafodajul ideatic
al altora, afirmându-și dreptul la opinie și
crez personal, față de G. Călinescu, „divinul
critic”, de exemplu, eseistul decantează,
corectează, ordonează ideile într-o struc-
tură clarificatoare, care e paradigma pro-
prie de a înțelege fenomenul literar.

O primă decantare are în vedere indi-
vidualitatea, unicitatea fiecărui domeniu

– poezia și matematica. În acest sens, Vio -
rel Dinescu subliniază absurditatea ori -
cărei încercări care, de „pe poziții anta- 
goniste”, le-ar pune în poziții similare sau
ar încerca subordonarea unei față de alta.
Etapa actuală a computerizării, marcată
de experimente interesante în privința al-
goritmizării limbaajului poetic este doar o
etapă experimentală, necesară pentru a
delimita teritoriile și a recunoaște unici-
tatea miracolului, lăsând mașinii/com-
puterului teritoriul lui și gândirii umane,
pe al său. Pledoaria eseistului coroborează
ideea prevalenței gândirii omului, a logicii
sale asupra mașinii. Omul este unic prin
gândire, creație, mașina este repetabilă,
fiind, în fapt, ea însăși o replică (materială)
a gândirii creatoare umane.

Pe acest fond, Viorel Dinescu medi -
tează asupra problemelor contemporane,
a confuziei de planuri, generate de pre -
valența materialului, a pragmaticului și lu-
crativului asupra spiritului și spiritualității,
contradicție semnalată ca semn al timpu-
lui: „Contradicția dintre poezie și știință
sau tehnică este neavenită, și ea își gă -
sește originea într-o filosofie sceptică,
prag matistă, care consideră că numai pro-
ducerea de bunuri materiale are viitor, în
timp ce valorile spiritului, în cazul nostru
arta, trag să moară.”

La capătul demersului eseistic, opți-
unea ideatică, socială și culturală a lui
Viorel Dinescu se decantează și ea, în sen-
sul clarificării: domeniile spiritului creator
au individualitatea lor, căreia i se supra-
pune creativitatea umană, singura capa-
bilă de progres uman și/sau tehnic.

Armistiții-le literare propuse de Viorel
Dinescu mizează pe această comprehen-
siune empatică, lăsând câmp deschis gân -
dirii raționale și poetice de a afirma uni- 
citatea dintotdeauna a miracolului crea -
ției, fie în poezie, fie în matematică.

Polemici §i armisti\ii literare
AnA dobre
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Maria Dobrescu publică primul său volum la Editura Neuma,
Absolution, în 2022, după alte trei cărți de poezie (Mireasa de sare,
Gânduri în cușcă, Poeme cu Filip). Despre primul și al treilea am scris
deja. Maria Dobrescu și-a conturat un stil al său cuminte, firesc,
discret în etalarea emoției, curat și lipsit de orice emfază. Simpli-
tatea și autenticitatea expresiei poetice sunt atuurile liricii sale, de
apreciat cu atât mai mult cu cât azi, mai degrabă, se iese la
înaintare cu texte care epatează, cu prețiozitate ridicolă și expe -
riment gratuit.

Deși, aparent, Maria Dobrescu nu abordează decât tema iu-
birii, precum în celelalte, de altfel, Absolution lasă să se întrevadă,
ca după o perdea delicată de mătase, direcții complementare de
lectură, prin care tema principală se nuanțează interesant. Una
dintre ele ar fi a identității, e o căutare profundă aici, o aruncare în
gol a vulnerabilității, sub care, abil, se așază o plasă de siguranță
care e masca poetică a Mirei și a lui Igor. Mariei îi place, când scrie,
să creeze avataruri poetice (mireasa de sare, Filip, Mira și Igor) pen-
tru a nu expune direct niciun fel de etalare vizibilă a neliniștii. Din
când în când, avertizează discret despre jocul de rol pe care îl
creează, și anume lasă să se întrevadă mâna care dirijează discret,
impunând o anumită prestație de simțire făpturii create: la cursul
de miracole/ nimic nu se întâmplă/ Mira/ ar trebui/ să mai încerce/
din prima nu-i iese nimănui. Alteori, impune o anumită conduită
prin intermediari: o bufniţă o priveşte/ direct în ochi/ ca şi cum ar în-
demna-o/ mai încearcă. Mira crește în versuri, se conturează pe
măsura înaintării în lectură, ca și cum ai răsuci firul de ață pe un
sul, nu e făptură născută deja, ci se aproximează din iluzii și
deziluzii, din afecte și efecte, din tatonări ale expresiei poetice care
devine importantă prin cum se spune, nu neapărat prin ce spune. 

După care își desprinde mâinile de pe Mira, iar rezultatul este
cel scontat: te identifici cu această voce poetică, fiind martor, ală-
turi de creatorul din umbră, la o viață închisă între paginile cărții,
care respiră în ritmul lecturii tale, ca și cum ai plonja și tu în apele
unui suflet la care nu poți avea acces decât prin empatie. Apelul
la absența-prezența lui Igor este doar un subterfugiu de înțe -
legere a sensibilității speciale care joacă totul pe o singură carte:
cea a singurătății. Mai mult decât atât, singurătatea este cu atât
mai percutantă cu cât este invocat numele Igor, pentru că, fără
iluzia „împărtășirii”, viața (a Mirei sau a oricăruia) ar fi: un film mut/
amintiri alb-negru/ memorie fără culori/ clopot prăbuşit în mijlocul
unei biserici.

Economia de mijloace stilistice, prudența cu care se apropie
poeta de ideea de intimitate, explorarea timidă a zonelor delicate
ale feminității sunt exemplare. Versurile minimaliste sunt ca o
maramă peste un chip ridat, ca o fereastră întredeschisă a unei
camere părăsite, ca un ecou al unei strigăt de ajutor. Ceea ce
rămâne este frumusețea, nu durerea. Iată: sufletul Mirei –/ o cuşcă
cu doi porumbei/ albi// din când în când/ Igor îi hrăneşte/ legat la
ochi. Sau: Mira/ şi-a capsat inima/ de o iubire –/ potir; sufletul ei –/ o
biserică sângerând.

Poezia Mariei Dobrescu este, după cum ea însăși spune, ca
mierea albă din ochii [Mirei], o dimineaţă/ fără tiv, în care sufletele
nu au porți, prin care, dacă vrei, poți să îți sucești inima spre cer!
Absolution… 

Durere, iertare, poezie
rAlucA FArAon

Victoria Milescu publică primul său volum de poezie –
Planeta stă acasă – la Editura Neuma, în 2022, fiind, așa cum
afirmă Horia Gârbea pe coperta a patra, al unei scriitoare con-
sacrate [care] poartă semnul excelenței. Deși se poate bănui,
după titlu și din conținut, că se face referire la circumstanțele
pandemiei de coronavirus, cartea este o sensibilă și acidă ra-
diografiere a maladiei albastre, a bolii spirituale ce a cuprins
omenirea: alienarea, lipsa iubirii autentice (ne-au vaccinat îm-
potriva iubirii de aproapele), invazia de ideologii suspecte
(noua normalitate, ni se predă noul paradis), de comporta-
mente agresive și dezumanizatoare care anulează sensul înalt
al libertății: stimați deținuți, sunteți liberi... Scrisă cu nerv,
amărăciune, la foc automat, poezia devine o pilulă amară,
mestecată pe îndelete, de la un text la altul, până la dezmeti-
cire. Senzația care te cuprinde e amețitoare: pare că te afli în
fața unui pluton de execuție, vinovat și nevinovat, în același
timp, iar poezia pe care o citești e chiar mitraliera care te țin-
tește. Niciun menajament, nicio scuză: aici toată lumea e bol-
navă, trăim și nu înțelegem de ce trăim. 

Desprinsă din corul vocilor unora care se agită fără direcție
și fără noimă, vocea textuală se conturează altfel doar când
apelează la două repere de verticalitate/ superioritate: unul
etic, Dumnezeu (mai zăbovește-mă asupra unui cuvânt/ nu mă
arunca la coș, Doamne) și altul estetic, Poezia (poeții lumii sunt
inspirați, scriu/ poeme de înduplecat moartea/ pe planeta al-
bastră). De amintit că nu despre versurile ce se afiliază exper-
imentalismului facil și ideologic e vorba (azi se preferă hainele
jerpelite/ cuvintele bâlbâite, peltice), ci doar despre poezia care
dezvăluie semnele unei maladii rare, celeste, poetul fiind cel
care sparge doar un pahar cu lacrimi. 

Textele lungi, aglomerate, cu enumerații care asigură un
ritm agresiv, neliniștitor, cu febrilitatea exprimării colocviale,
cu repetiții și interogații scurte, nervoase, sunt un poem con-
tinuu, fără cusur. E o poezie atât de intensă și profundă că îți
trebuie pauze terapeutice, reflexive. Uneori, din tumultul ver-
bal care funcționează ca un torent, cu imagini vizuale și audi-
tive răvășitoare, se strecoară fâșii de lumină: imagini plastice
ale faunei și florei, referiri la Bach și Vivaldi, ale universului cas-
nic, ale procesului receptării și creării poeziei. Uneori, nervo -
zitatea se transformă în sarcasm: pe unde este ușa de intrare a
normalității/ de jur împrejur doar exit, exit!/ sponsorul e mulțu-
mit, primește aplauze/ regizorul e premiat cu Globul de aur/ sau
Globul pământesc/ în care ne va ghici viitorul. Alteori, e cuminte,
neliniștitor de cuminte: îmi place să privesc din balcon/ inimile
tremurătoare ale plopului/ din ce în ce mai înalt/ mai aproape de
soarele tolerant/ orașul se trezește/ prinde culoare, curaj, voc i -
ferează/ printre razele de lumină și eu –/ o pată de culoare în
peisajul vieții. 

Victoria Milescu este lucidă și profundă. Victoria Milescu
nu iartă. Victoria Milescu aruncă cu pietre în zidul plângerii,
pietrele ricoșează în alte ziduri. Poezia devine astfel dezmeti-
cire, durere, mânie și iertare. Cititorule, lasă-te lovit și vei fi ab-
solvit. În numele Poeziei!
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Se întrezărește, oare, în poezia
acestui început de mileniu o
formulă nouă a conștiinței po-

etice? O mutație ideatică sau/și estetică a
acesteia? O stare sufletească trăită în planul
conștiinței intuitive și exprimată altfel, pur -
tătoare de noi realități, noi interpretări, de
noi sfere ale iluziei transfigurată în conști-
ință, greu de prins într-o formulă... Lumina,
umbrele și penumbrele acestei noi realități
pot fi oare socotite noi traiectorii, încărcate
de noi simboluri, noi proiecții ale curgerii
timpului și spațiului? Citind volume de
poezie contemporană, parcă din ce în ce
mai bună, mai profundă,  constat, de multe
ori, o expresie nouă, proaspătă a mișcării
sufletești, o forță creatoare ce trimite poe -
zia contemporană într-o mișcare de cen-
trifugare, mișcare generatoare de valori
autentice. Inițierea cunoașterii momen -
telor de mutație în exprimarea poetică, mai
apoi lărgirea acestei cunoașteri prin vizi -
une, prin trăire, prin înțelegere și prin îm-
părtășire este firească și necesară. 

Acest drum l-a îmbrățișat și Nicoleta
Milea în volumul său „Cărțile prietenilor
mei”, apărut relativ recent la editura Neuma,
prefațat și îngrijit de Horia Gârbea, volum ce
cuprinde cronici despre poezia contempo-
rană, publicate în reviste ale Uniunii Scriito-
rilor sau sub egida Uniunii. 39 de poeți cu
volume individuale precum și patru volume
colective sunt supuse analizei, printre aceș-
tia aflându-se nume consacrate dar și debu-
tanți care în timp au confirmat. 

Poetă și critic literar apreciat, Nicoleta
Milea este membră a Uniunii Scriitorilor din
România, doctor în filologie și redactor al
revistelor de cultură Neuma și Caligraf. Are
publicate opt volume de poezie, este cu -
prinsă în antologii de poezie și în dicțio -
nare, a obținut numeroase premii și diplo- 
me pentru activitatea culturală și științifică:
Ordinul – Medalia  Meritul pentru Învăță -
mânt în grad de Cavaler (2004) și Premiul
Uniunii Scriitorilor din România Filiala Bu-
curești Poezie pentru volumul Grota cu ful-
gere – 2017, sunt doar două exemple. În
propriul laborator sufletesc Nicoleta Milea
creează prin argumentări și interpretări
punți de înțelegere a operelor, face accesi-
bilă analiza stării ce duce la creația lirică, în
toată complexitatea ei.

Poetul este unic în opera sa, el își ra-
portează existența creatoare în infinite

modalități, forme, nuanțe, valorificate su-
perior de Nicoleta Milea. Clipa unică sur-
prinsă în operă este cea care interesează pe
criticul literar în exprimarea ei maximă.
Imagini și stări sufletești transfigurate în
creație literară sunt prezentate cu scopul
de a defini accentele, aura individuală a au-
torilor, atitudinea lor spirituală unică. Nico-
leta Milea vede absolutul în operele an -a
lizate ca pe o tendință, o stare ce transcede
limitele obișnuite, ca centru dinamic prin
potențare expresivă. 

Concluziile teoretice, propriile percepții
ale criticului, sincronizate cu explicațiile și
motivațiile  operei poetice sunt toate în-
dreptate spre cititor, spre o cât mai bună
înțelegere a operei comentate. Nuanțele
devin valori în sine, senzațiile diferențiate
sunt analizate aproape microscopic de au-
toare. Într-un raport de tensiune cu lumea,
cu spațiul, cu bogăția sa haotică – în încer-
carea de a evada din relativismul feno -
menelor, din complexitatea lumii, autoarea
caută în lucrările prezentate armonia și pro-
porțiile sporind înțelegerea expresivității
operei.

În multe cazuri ideile din operele auto-
rilor recenzați provoacă conștiințele, mo-
tivează, influențează, reformează, fiind crea- 
toare de valori spirituale infinite. Nuanțele
stilizării lăuntrice, sunt traduse/reformulate
în sferele unei noi definiri ale nevoilor aces-
tor timpuri, în căutarea echilibrului. Modul
în care Nicoleta Milea a ales să le prezinte
cititorilor este, de fapt, o dezvăluire a pro-
priei conștiințe poetice, aflată în legătură
funcțională cu calitatea de critic literar. Va -
loarea pe care o văd acum este aceea că
reține/ păstrează unite ideile poeților cu -
prinși devenind totodată izvor de inspi-

rație. De la cugetarea abstractă până la cea
mai fină observație, trecute prin filtrul
imaginației și sensibilității, eseurile Nico-
letei Milea respiră o caldă empatie față de
autorii prezentați. 

Mesajul volumului este chiar această
simbioză dintre ideile conținute în operele
analizate și funcționalitatea lor viitoare.
Spiritul omenesc îmbracă ideea cu acea
funcțiune care se potrivește cel mai bine și
pentru cât mai mult timp; atunci și numai
atunci ideea devine creație. Despre lume și
despre misterele ei, despre suflet și gândire
în forme diverse și pline de miez vorbesc
toți poeții prezentați de Nicoleta Milea. O
gândire originală, într-o deplină eleganță a
exprimării, clară, optimistă, este direcța pe
care merge autoarea. Ea sintetizează, răs-
toarnă clișee, nuanțează/particularizează în
acord cu trăsăturile specifice autorului pre -
zentat, subliniază calitățile intuitive; sunt
puse în valoare imaginația, pasiunea, vita -
litatea creațiilor. 

Nicoleta Milea este mai întâi poetă și
apoi critic literar, sau poate invers? Cert este
că personalitatea ei este reliefată de două
maniere distincte care sunt, în același timp
suprapuse ideatic. Întoarsă asupra sieși în
poezie, căutându-și permanent cea mai
potrivită expresivitate și concentrată pe
esen ța lucrurilor în cronică, este concisă,
empatică, rațională în prezentarea ideilor,
definirea polarităților, determinarea înțe-
lesurilor. Prospețimea plăcerii intelectuale,
subtilitatea plastică, frământarea spirituală
în logica fluidă a trăirii, intuiția metaforică
amplă sunt coordonatele criticului.  Spirit
artistic, melancolic, Nicoleta Milea este nu
numai poetă ci și o conștiință vie, un teo-
retician al manifestărilor conștiinței crea -
toare. Ea surprinde, în operele prezentate
personalitatea poetică în cea mai intimă
exprimare, surprinde, de asemenea tre-
cerea de la concret la abstract, de la detaliu
la esență, de la imediat la transcendent.
Maniera de a prezenta un conținut variat,
de a transpune în planuri de interpretare
alternativă problematici ale poeziei con-
temporane, desemnează o întreprindere
literară prin forma și jocul mobil al ideilor.
Nicoleta Milea își găsește expresia unitară
atât în poezie cât și în critica literară. Este
expresia unui spirit ce transpune în mate-
rial obiectiv  viziunea unei atitudini inte -
lectuale profunde. 

Nicoleta Milea, c[r\ile prietenilor mei 
evelyne croitoru

Editura
NEUMA 2021

Nicoleta Milea
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Edi�ie îngrijită
și prefa�a:
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Profesionalism sau diletantism?
Aceasta-i întrebarea pe care ne-o
punem la apariția unei cărți (in-

diferent de gen și de specie literară), având
în vedere numărul mare de volume ieșite
de sub tipar în ultimii ani. Uneori, chiar ne
vine să credem că este mai mare numărul
scriitorilor decât cel al cititorilor. Pentru o
recunoaștere valorică, evident, trebuie să
pornim de la receptarea diferitelor straturi,
de suprafață și de adâncime. Aceasta nu
este aleatorie, ea are la bază criterii speci-
fice/proprii, care operează în spiritul umanis -
mului,  al viziunii integratoare, al metodelor
de observație, bazate pe cunoașterea din-
lăuntru a fenomenului literar complex.

Toate acestea mi-au venit în minte
înainte de a citi cartea Cătălinei Hașotti, 
La cules de flori și oase. Poezie. Editura Neuma
2022, o carte care marchează un moment
esențial în evoluția poetei, o carte deja in-
trată în „memoria” poeziei, prin titlul provo-
cator, tematică și coordonatele definitorii
ale universului liric, dominat de drama-
tismul cunoașterii și de transgresarea li -
mi telor prin forța cuvântului. Născute din
trăiri de creator autentic, poemele ei, din-
tre cele mai viguroase ca prospețime lirică,
profunzime filosofică și o pasionată însu-
flețire, pun în lumină o înnoire sporită de
sensuri și semnificații.

Citindu-i poemele, cu surprindere și
fascinație, remarcăm și apreciem varietatea
registrului poetic, fantezia, lirismul și vizi -
unea.  Captivează intensitatea desfășurării
lirice, revărsarea de imagini inedite, antite -
ze și spirale sintetizatoare. O poezie care
antrenează imaginația cu o energie frene -
tică: „Oglinzile s-au descuiat/ și două cărări
s-au pierdut una în alta/ ca să le adulmece
păsările/ să le plângă ploile ce se prefac
într-o lacrimă mare/ căzătoare pe amintirile
prea aproape de visurile lor/ să le găsească
poetul la ceasuri lungi/ din noapte” (Din-
colo de fum).

Cătălina Hașotti își sensibilizează citi-
torul, în mod deosebit, prin caracterul
meditativ și interogativ dominat de exer-
cițiul gândirii, care dezvăluie permanențe
ale problematicii despre viață și singură-
tate, despre timp  și tăcere, despre prima
moarte și despre ultima dragoste, despre
cuvânt, despre poet și poezie, fundamen-
tale pentru definirea structurii poetice în
coordonatele ei proprii - cu predispoziție

către neliniști ziditoare, constelații stelare,
lutul ars al zămislirii, tranșeele iubirii, lumea
cu cadavre, herghelii de cuvinte etc. -  care
potențează vocația creatoare.

Volumul Cătălinei Hașotti se adresează
interiorității, sensibilității și imaginației. El
este rod bogat de cunoaștere artistică și
delectare lirică, este o concentrare sublimă
a convertirii concretului în abstract,  a evi-
dențierii, unor mesaje raportate la valori es-
tetice, spirituale, ideative, impunând nebă- 
nuite virtuți artistice ale cuvântului, care
valorifică resursele expresive ale limbaju-
lui., ca dimensiune esențială ce-i dezvăluie
substanța inefabilă: În spirala cuvântului,
un imens licurici; tristețea pe oseminte/ dure -
rea cumplită între cuvinte; de-ar mai exista
durere/ atunci s-ar cuveni/ să fie izbăvită/
prin herghelii de cuvinte/; mă tem să nu calc
pe cuvintele/ ieșite din pământ; ce repede se
poate omorî cuvântul/ la primul semn de
primejdie; mai șchioapătă cuvântul/ în ceas
de dimineață; ultima floare de-nceput de pe
obrazul meu/ se va destrăma/ uscată-n la -
crima/ pe care cuvântul însușii a îmbră -
țișat-o...

Lumea lăuntrică a cărții își găsește co-
respondent și în realitatea artistică, pe care
se structurează viziunea poetică, dintr-o
perspectivă subiectivă, asumată de eul liric.
Trimiteri la cele două Pogany, la Beethoven,
Moise, Iisus, Zorba, Marele Anonim. Și  la
Moș Crăciun, Moș Gerilă, Ionesco, Desde-
mona, Lady Liberty. Toate fixează legături
dintre lumi artistice și spirituale, îndrăz -
nește mutări de gânduri, personalizează
modalități de oglindire și ființare a unor
trăiri inedite reflectate în sfera înfruntării și
confruntării cu eternitatea, în jocuri de cer -
neală luminoasă.

În confruntarea cu sinele sau cu ceilalți,
cu timpul sau cu eternitatea, cu viața sau
cu moartea, învingătoare a ieșit poezia.
Chemată și provocată să dezlege nebănu-
ite mistere, să descifreze în stări simultane
analogiile eului rostitor, ni se dezvăluie ca
de la o metaforică, emoțională aducere
aminte: „răsare-o poezie nouă ca niște coar -
ne firave de melc/ deschizând porți trans-
parente de lumină” (Totem), la rafinate uti- 
lizări ale celor mai diferite tipuri de imagini:
„Soarbe-mi firimiturile/ trădării de pe buze/
mai rămâi la mal cu mine/ nu vezi că be -
țivii/ își beau poezia la sticlă?” (In extremis
cu Lady Liberty).

Cătălina Hașotti este creatoarea unui
lirism tulburător. Ea se autoidentifică în -
tr-un început continuu, criteriu de nez-
drun cinat al propriului poetic, pe baza
căruia își creează discursul, regândind în
manieră personală conceptul de poetici-
tate. Pentru ea, scrisul este oficierea unui
Univers nou, sub semnul protector al Cu-
vântului. De aici și plăcerea de a-l descoperi
și redescoperi, de a-i trăi și simți, conver-
gent, propria-i libertate spirituală. Și din
perspectiva stilistică, inefabilul, ineditul,
neconvenționalul se manifestă prin limba-
jul specific.

Ultimul poem, Sentimente albastre, este
o reflectare sensibilă, particulară, cu referire
la substanța ideatică, ordinea și logica in-
terioară ale creației artistice.  Eliberată de
sub stăpânia realului, ea, poezia, simboli -
zează, în fapt, recunoașterea spiritului, care
construiește concentric, a frumuseții infinit
mai de preț decât orice altceva. Condiția
este să crezi în ceea ce faci. Cătălina Hașotti
crede cu tărie și ne mărturisește: „Poezia nu
demonstrează nimănui nimic/ doar te face
frumos/ poezia poate/ să te izbăvească de
zidul plângerii/ când ești semn de între-
bare/ cu capul în jos și punctul în sus/
poate/ să bată gândurile cu degete/ de pia- 
nist pe clape”.

Unitatea indivizibilă a poemelor sale
este răspunsul unei tensiuni interioare rel-
evată prin harul și dăruirea creatoare, ce
pun în evidență o corespondența între car-
acterul  atmosferei lirice și forța de con-
centrare a logosului poetic. De aici și o altă
trăsătură a originalității frumosului său
artistic, izvorâtă din acordul eului cu sine
însuși, dar și cu finalitatea estetică propusă,
dincolo de ordinea rațională. 

Profunzimea, probitatea și finețea sunt
calități dominante ale volumului La cules de
flori și oase, valorificate cu elocvență de
poeta Cătălina Hașotti. Un volum de bun
gust, în deplin acord estetic: autor și editor!

Har §i d[ruire creatoare
nicoletA mileA

Editura NEUMA
2022
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Cătălina Hașo�i este o poetă care și-a câștigat
un loc propriu în peisajul divers al liricii noastre
prin sensibilitatea combinată cu modul frust al
exprimării. Pe planeta locuită de opt milioane de
muribunzi, autoarea caută să se recompună și să
reinventeze femeia ruptă în fâșii care-i reprezintă
eul liric original. Un volum sincer, convingător.
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Un nou prag al creației, Pe ma lu -
rile Acheronului. Editura Neuma
2022 este al treilea volum de

poezie al lui Romulus Moldovan, după  Flori
de lut (2016) și Pod de cuvinte (2020). De pe
coperta volumului de debut, am aflat că
parcursul său poetic a început cu mult
înainte: „pe la 12-13 ani, după ce a scris
câteva poezii, această pornire lirică i-a fost
înă bușită de vâltoarea realităților mundane
și a fost reluată după împlinirea vârstei de
55 de ani”

Poate așa se și explică de ce, spre deo -
sebire de traiectul dinspre sine către exte-
rior, propriu patternurilor inițiatice, în cazul
lui Romulus Moldovan, trecut de  maturi-
tatea deplină, avem de-a face cu un sistem
formativ puternic fortificat. Evadarea din
realul îngust, mărginit, spre zările poe ziei,
o recunoaștem și în itinerarul integrator al
versului, care a devenit, între timp,  pro-
pria-i cucerire: Când cugetul deslușește/
apropierea de Acheron./ zilele oricărui ano -
timp/ și anii se grăbesc. Acest poem, Gând,
care deschide volumul Pe malurile Achero -
nului, concentrează spiritul adânc medita-
tiv al poetului și conduce către coordo- 
natele fundamentale ale concepției sale es-
tetice. Trăiri, stări, sentimente învăluite în
simboluri și mit! Căci cursul parțial al flu -
viului omonim a sugerat mitul, de la care
pornește poetul. În mitologia greacă, Ahe -
ron sau Acheron, supranumit și râul tristeții,
este unul din fluviile Infernului, afluent al
Stixului. Cu o luntre condusă de  Charon,
umbrele morților ajungeau, pe aici, în îm-
părăția subterană.

Registrul tematic bine consolidat, cu o
gamă bogată a mijloacelor expresive ale
limbii, demersul, ce potențează prin pro-
cedee artistice născute din trăiri lirice au -
tentice, impun originalitatea artistică și
permanenta căutare a unor coordonate
noi ale universului liric. El realizează mutații
fundamentale din domeniul material în cel
spiritual.

Cele cinci capitole ale volumului, mar -
chează intrarea în toposuri și relații inter -
umane și culturale fundamentale, în calea
esențială de pătrundere și iluminare a noi
laturi ale eului. Unele  exprimă polarizarea
forțelor vieții, a bucuriilor simple, nesofisti-
cate, dar  și pe cele ale unei perpetue de-

veniri. Altele vizează infinitatea ca trecere,
dincolo de simțuri și de cuvinte, atâta
vreme cât pentru noi cuvintele sunt doar
semne convenționale: Cuvinte ard deasupra
noastră./ Aleg cuvinte colorate, metalice,/ in-
solente, de plumb ori volatile,/ cu aripi și pi-
cioare lungi aleg,/ cu mâini firave și gheare
tăioase.

Descoperind și un alt univers, plin de
mister,  cotropit de realitate, eul poetic
trăiește sentimentul de împăcare, din mo-
mentul în care intuiește că Totul cosmic
este pregătit să-l asimileze: Toți, fără ex-
cepție își construiesc/ câte un pod sau câte o
punte/ de lemn, de metal ori de piatră./ Fie -
care constructor își trece podul/ de pe malul
nimicului său/ pe malul tuturor nimicurilor./
Sub poduri curg în valuri/ neliniștea și spaima
(Constructori de poduri).

Podul, simbol al legăturii între laturi ale
aceleiași realități în permanentă trecere și
al efortului spre unitate absolută, aici do -
bândește cu totul alte valențe, adâncește
distanța dintre semnificat și semnificant,
îndepărtează materia de receptarea ei sen-
zorială.

Romulus Moldovan conturează o es-
tetică originală, învinge prin poezie tre-
cerea iremediabilă a timpului, „accesează”
visul, pentru că prin vis conștiința pătrunde
chiar în somnul nostru. Astfel se manifestă
continua devenire a ființei. Sprijin îi este, în
acest sens,  Freud, cu toate experimentele
lui.

Concretul și abstractul refac un întreg
de semnificații, pe care numai o sensibili-
tate cultivată o percepe în accepțiunea
valențelor lirice.. Umbra mea își târâie zilnic/
pașii prin urmele sale./ Cum un câine credin-
cios/ își urmează stăpânul,/ umbra mea își
urmează destinul/ prin întuneric și lumină,/
Mușcă din el cu poftă/ ca dintr-un măr roșu
mustos (Umbra mea).

Nimic stângaci, nimic contrafăcut în
aceste poeme care respiră un aer de o ui -
mitoare maturitate lirică. E atâta substanță
și atâta înfiorare în modul de a privi lumea
și de a comunica, încât poezia lui Romulus
Moldovan devine un adevărat ritual al cu-
vântului: Sintagme comune și cuvinte li -
vrești/ înșiruite în versuri fără cusur./ Cons- 
trucție lirică erudită/ într-un poem absurd,
plictisitor, precum mâlul de pe fundul

mării.//Dornic de trăiri, mă apropii/ și mă
afund în căutări./ Nu-i găsesc sensul, nu simt
nimic./ Nu disting vibrația lucrurilor con-
crete.//Aceeași ploaie banală pe mare și pe
țărm./ Nicio barcă, nici un pescăruș./ Umbra
literelor și cuvintelor coclite/ se scurge mo-
noton spre marea moartă. (Poem absurd)

Poezia, ca act de stăpânire a metaforei
profund revelatoare pentru lirismul esen -
țializat, aceasta este una din atitudinile
fundamentale, asumată de Romulus Mol -
do van, creatorul de frumos, care cultivă cu
prospețime, cu har și cu o rară forță artis-
tică un cod poetic străbătut de o reflexivi-
tate matură și de o luciditate înclinată spre
modalități concrete de a pătrunde poezia:
Una este asemănătoare/ zborului păsării în
văzduh/ prin curcubeul ploii.// Cealaltă este
ca zbenguiala/ fluturilor de noapte,/ ca or-
becăiala/ în jurul becului electric de sub/
streșinile caselor noastre,/ dezmorțirea ari -
pilor prăfuite.// Aceste modalități/ par să
aibă libertate deplină. Orice altă încercare/
este sortită eșecului. (Modalități de a pă -
trunde poezia)

Văzută uneori prin ochii visului, în care
formele și ființele se lasă în voia unor neîn -
cetate transformări, realitatea devine  mira-
col, miraculosul poate fi realitate. Prezența
tulburătoare a realității stranii cuprinde fi-
ința și orizontul său în care stăpânesc în-
geri, fluturi, zburătoare, ființe apropiate,
personaje emblematice, însoțind  o atmos-
feră rară, până la anularea distanței dintre
viul terestru și universul îndepărtat. Fan-
tezia nu abate atenția de la realitatea
vremii, ci o luminează mai puternic, o face
mai evidentă. Cu o sublimă delicatețe a
sentimentelor reconstituie atmosfera locu-
lui, în versuri de rară vibrație și suflu liric,
pliate pe starea spiritului: Uneori/ am trecut
Someșul cu luntrea/ dobândind în acest fel
credința/ câ traversarea Acheronului/ va de-
curge bine. (Între Someș și Acheron)

Viziunea poetică, dezinvoltura rostirii,
dezlănțuirea sensibilității retorice, capaci-
tatea de integrare în ordinea cosmică, de a
domina interioritatea printr-o lucidă stăpâ -
nire de sine fac din volumul Pe malurile
Acheronului o remarcabilă carte de  poezie
contemporană a lui Romulus Moldovan,
poetul bunului-gust. 

Romulus Moldovan, poetul bunului - gust 
nicoletA mileA
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Alături de Liviu Capșa, dar și de alți
poeți valoroși, am avut deose bita
bucurie de a petrece,  în cadrul

Turnirurilor lirice desfășurate la Nessebar,
respectiv Ouranoupoli, câteva zile de neui-
tat, zile în care muza poeziei ne-a stat ală-
turi clipă de clipă. Sunt fericită de câte ori
am privilegiul de a asculta poemele în
graiul viu al autorului, pentru că ele se de-
scoperă auditoriului nu doar ca înșiruiri de
cuvinte, în forme artistice comune sau de
excepție, ci împrumută cele mai calde vi-
brații din suflul, din respirația, din emoția,
din timbrul emoțional al mâinii ce a scris. 

Ce anume trezește în poet nevoia de a
scrie, nevoia de a se îndestula cu lumea ex-
terioară, de a o coborî, apoi, în tenebrele in-
terioare, de a o supune unor complexe
procese de dezasamblare și analiză, apoi
de reconstituire a întregului, în noi și noi
structuri arhitecturale, după alte reguli,
după alte norme, după alte principii de
funcționare și de îmbinare a elementelor?
Creatorul se află nu doar în centrul lumii, ci
și al propriei creații, arta sa pune în mișcare
un univers, unul propriu, însă și unul în care
toți ceilalți devin actori principali, secundari
sau simpli figuranți, în funcție de modul în
care creatorul alege să se raporteze la aceș-
tia. Zona creației însăși, poate fi Zona de in-
dulgență, sintagmă care dă și titlul volu- 
mului publicat de Liviu Capșa, la Editura
Neuma, în anul 2022, pentru că, dacă ne
referim la sensul cuvântului indulgență,
acesta ne conduce spre termeni precum
toleranță sau îngăduință. Totuși, până unde
poate merge poetul pentru a își desăvârși
creația, ce sacrificii este nevoit să facă? Se
ajunge și la compromisuri față de sine sau
de alții? Există obstacole capabile să schim -
be traiectoria inițială a unui act artistic și,
dacă da, în ce măsură? Sunt întrebări la care
fiecare artist, fiecare creator răspunde, prin
intermediul artei sale și chiar și al propriei
vieți iremediabil influențate de motorul
creator, luând în considerare faptul că, în
artă, procesul de influențare dintre creator
și creația sa, este unul reciproc. 

Într-o societate care se schimbă cu
viteza luminii, într-o societate în care crea -
torul, venind cu propria răstălmăcire a vieții
și a sensului ei, mai mult încurcă decât se
aliniază unor standarde prestabilite, con -

diția creatorului este una a observatorului
care protestează, în loc să se resemneze.
Încă viu și rebel, acesta refuză înregi -
mentarea printre roboții sociali, pentru că
un astfel de consimțământ ar însemna
com promiterea menirii sale în lume, dis-
trugerea izvorului creator și al artei sale po-
etice, acolo unde chiar și de sub pământ, din
crăpăturile pietrelor/ răsar roboții sociali.
Această împotrivire la tendința de uni-
formizare este o dovadă a lucidității, a cla -
rității viziunii asupra rolului creatorului, o
distanțare de tot ceea ce înseamnă spiritul
de turmă: roboții sociali se instalează/ în țar-
cul obișnuinței. Societatea dorește indivizi
încadrați în anumiți parametri, dar poetul
nu se oprește din drum, evoluția sa spiritu-
ală este una ascendentă, chiar și în condi -
țiile în care nu toate căutările se finalizează
cu găsirea unor soluții: perpetuu se nasc în-
trebări/ arar se găsesc și răspunsuri (roboți
sociali). Dacă uneori se percepe un fel de
mâhnire în versurile poetului, alteori, ele
iau forma săbiilor și atacă fără milă, prin in-
termediul ironiei, metehnele societății, dă -
râmând mituri, modele, tipare claustrante:
s-au șmecherit și statuile astea// (...) li s-a urât
cu eternitatea/ nu-și mai încap în piatră// la
naiba cu lecțiile lor de morală/ cu tristețea lor
gânditoare// jos cu statuile (statui).

Inechitatea este, de asemenea, o te -
matică tratată cu ironie. Pe bună dreptate,
pentru că autorul nu este deloc departe de
adevăr. Parcă, mai mereu, necazul se abate
tot asupra omului deja năpăstuit,  bătut de
soartă, parcă sărăcia strălucește mai tare în
ograda săracului. E un protest al cetățea -
nului responsabil civic, al individului care
trage un semnal de alarmă, al celui ce se
războiește cu Dumnezeu, Cel care, de la
bun început,  a făcut o împărțeală nedreap -
tă, făcând ca  ploile să se abată mai mult
asupra țărilor bogate și discriminând țările
mici, victime sigure, la fel ca puii aceia plă -
pânzi/ care, când le dau penele,/ sunt numai
buni de mâncat (mai mult cer).

Poetul prinde în vârful condeiului său
și păsări, și oameni, și defecte, și amintiri, în
egală măsură. Nostalgia vremurilor apuse
face parte din categoria unor apucături
nesănătoase, fiind încurajată ancorarea în
prezent, chiar dacă acesta este unul care și-
a pierdut farmecul, fiind caracterizat de ba-

nalitate, industrializare și standardizare:
cutii de beton frumos aliniate (...)// iată și
câini fără lanțuri/ liberi ca păsările cerului. În
tot acest amalgam al egalității și, implicit,
al pierderii individualității, mișună acei oa-
meni supuși, oamenii care și-au uitat rostul
și scopul vieții: prinși înșurubați într-un rost/
care nu le dă pace/ ca un mușuroi de furnici/
pe care-l calci, uneori, cu piciorul/ pe care-l
destramă, deseori, vântul (o compunere).

Un alt poem care mi-a captat atenția
este cel care spune povestea rămășițelor
unui zid de la marginea orașului, zid lumi-
nat numai de farurile mașinilor ce treceau
noaptea și care, în cele din urmă, a fost de-
molat. Spuneam, la început, despre obsta-
colele pe care un artist le întâlnește. Din
punctul meu de vedere, ele sunt, deși, la
prima vedere, nu par, benefice, pentru că
depășirea oricărui obstacol înseamnă lup -
tă, înseamnă alegerea unor strategii pen-
tru a trece cu succes prin impas, înseamnă
căutarea și identificarea unor modalități efi-
ciente de a continua drumul și de a atinge
un obiectiv. Obstacolele nu trebuie văzute
ca piedici, ele fragmentează parcursul unui
om, în devenirea sa, sunt trepte de urcat,
praguri spre desăvârșire, dincolo de care
toate se duc, se pierd/ în bezna unei memorii
liniștite/ pe care nimic/ nimic n-o mai tulbură
(zidul). 

Într-o societate în care amare-s tim-
purile și speranța pare aproape un mit,
numai un suflet curat precum al poetului
mai poate să vadă lumina, să mai aibă o
perspectivă optimistă asupra vieții. Cu câtă
tandrețe surprinde poetul, momentul reîn-
toarcerii berzelor, triumful vieții și al veșni-
ciei, asupra morții: vor clădi iar cuiburi/ vor
scoate și pui// acele mici petice luminoase/
de care se sperie întunericul (mici petice lu-
minoase)! Cât mai există speranță, și poezia
va fi nemuritoare.

În zone înalte
FlAviA AdAm

Editura NEUMA
2022

LIVIU CAP§A
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Experien a poetică a lui
Liviu Capșa îl conduce la

încă un volum reușit, fără să îi
epuizeze resursele de prospe i-
me și capacitatea de a admira
minunile lumii. Tonul nostalgic
contrastează cu sclipiri ludice,
ironice, mergînd până spre pam-
flet. Într-o lume în care, obser-
vă poetul, până și statuile scrii-
torilor „s-au șmecherit”, Liviu
Capșa rămâne un poet serios dar
mobil și vivace, cu un registru
larg de mijloace stilistice.

HORIA GÂRBEA

*

a fost cât mirarea unui curcubeu
după ploaie
cât zborulul uinui strop
risipit de-o cascadă

neobservată trecu via�a
ca un pocnet de balon
într-un parc de distrac�ii

Poezie



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma/Ecou

Nr. 11-12 (61-62) � 2022
59

��� ���

Domnul Dan Tipuriță face parte din categoria acelor autori care vin târziu
în literatură, dar pe parcurs recuperează în forță și semnificativ. În-
târzierea debutului, afirmarea consistentă pot avea cauze diverse, dar

în cazul dânsului țin de o autoexigență severă. Autorul nostru a fost atras de timpuriu
de literatură, a scris poezii, a frecventat cenaclurile vremii, a publicat în reviste. A
debutat la 16 ani, în revista „Luceafărul”, fiind încurajat să scrie în continuare poezii
de către Gheorghe Tomozei, responsabilul de atunci al rubricii „Dintre sute de
catarge”. Dan Tipuriță optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară, iar după ab-
solvire este repartizat ca director la o  fermă din apropierea Bucureștiului. Funcția de
răspundere, solicitantăș îl împiedică să mai țină legătura cu colegii de cenacluri, cu
revistele, destul de mult timp. Publică însă în 1980, două cărți de specialitate la
editura Ceres. Cărțile de poezie vor veni mai târziu, după pensionare, când va avea
suficient timp să-și publice cele 24 de volume de versuri, începând din 2012. La
editura SemnE, a publicat zece cărți, la editura Betta, alte zece, iar la editura Neuma,
două, între care  Amazonul norilor, în 2021, care nu mai conține termeni din biolo-
gie sau din medicină, cum ne obișnuise în cărțile anterioare, ci invită la călătorie, la
aventură, în imaginație, cel puțin. Cititorul va depista totuși în cuprinsul acestei cărți
o mulțime de teme și subteme din cărțile anterioare, dar tratate aici într-un mod
mult mai ingenios, mai subtil și mai puțin excentric, și mă refer la zona științelor,
unde autorul se simte ca peștele în apă; poate chiar în apa Amazonului, pe care a
cunoscut-o pe viu. Experiența de viață și cultura diversă l-au ajutat să-și îm-
bogățească și să-și problematizeze discursul liric. A „patentat” așa-zisa poezie bio-
genetică, exploatând termeni din zona familiară a biologiei, biochimiei, anatomiei,
încercând o „poetizare” a non-poeticului, cu efect de surpriză și intenție de refrișare
a lexicului obișnuit. Sigur, e nevoie de măiestrie, inventivitate, experiență pentru un
astfel de experiment, pe muchie de cuțit, existând riscul de nesusținere estetic-
emoțională. 

În Amazonul norilor, autorul nu-și abandonează marca, ci o mai temperează, o
umanizează. Asocierile din zone lingvistice îndepărtate sau chiar opuse sunt rea -
lizate cu ingeniozitate, producând un efect de surpriză reconfortantă în plan inte -
lectual. Pe coperta a patra, Horia Gârbea remarcă faptul că textele din noua carte
„sunt mai senine, reflecția este mai profundă”. Această jubilație a împerecherii cu-
vintelor ce la un prim impact poate produce uimire, ori chiar neînțelegere, dă naștere
unor  aserțiuni reflexive fermecătoare: „aerul e apa zilelor noastre în care/ toți plu-
tim ca peștii în undele văzduhului vânturat,/ aici ne culegem vorbele cu năvodul
timpului,/aici/ în grădinile suspendate înflorim din iubire”. Poetul nu renunță la stilul
original care l-a consacrat: „năvodul genetic”, „gena tâmplelor cărunte”, „străveziul
cețos al meningelui”, „să roadem până la os genomul din dotare”, dar îndrăznelile
sale combinatorii scad în fața efluviilor sentimentale. 

Omul de știință experimentează cu voluptate dar și luciditate sentimente, cu-
lorile și intensitățile lor. Aici găsim poezii de dragoste, vezi: „Mica poveste de
dragoste”, „Declarație de dragoste”, „Vino și azi, iubito, să mai trăim puțin” etc. La fel,
poezii despre fericire, unde se aude „Plânsul de aur al bucuriei”. Amazonul, cel mai
lung fluviu din lume,  apare ca un exotism obsesiv ce leagă maluri tematice diverse,
curgerea sa dând coerență pieselor cărții, sugerând o perpetuă călătorie, fie de
unul singur, fie însoțit de iubită sau de un înger, inserând aluzii culturale, sugerând
cursul perpetuu al vieții. Și totuși, autorul nostru nu este un poet cu capul în nori,
nici măcar în norii Amazonului, care în poezie poate să curgă orizontal dar și verti-
cal. Poetul este atent, receptiv la realitatea din jur care îl provoacă, îl incită, îl intrigă,
astfel că sub masca poeziei spune lucruri dure, incomode, sulfuroase, o poezie nu-
mindu-se chiar „Vaccinul”, cu trimitere la pandemia contemporană, cu toate ale ei
nebulozități și contradicții. Dan Tipuriță este un poet care se adaptează noilor ten -
dințe din mers: titluri scrise cu litere mici, lipsa punctuației tradiționale, alternanța
dintre poezii în formă fixă și poezii în vers liber etc. Autorul, fie că și-a propus ori nu,
este original, spontan, proteic, prolific. În peisajul literar actual, Dan Tipuriță a reușit
să se individualizeze, să aibă o marcă proprie, și cred că aceasta este una dintre cele
mai importante realizări ale unui autor.  

Dan Tipuri\[, marc[ înregistrat[
victoriA mileScu

Blamăm pe bună dreptate cei patruzeci și cinci
de ani de „democrație populară” impusă nouă
cu anasâna de tancurile sovietice T34 după cel

de-al doilea război mondial. „Democrație” impusă, însă
perfecționată, rafinată de elemente autohtone și alogene.

Mai sunt câțiva ani și se va împlini aceeași vârstă, pa-
truzeci și cinci de ani, începând cu anul „0”, adică ‘89 de
„democrație originală“ românească de astă dată. De
atunci încoace, învățământul românesc de toate gradele
s-a modernizat, s-a reformat sub bagheta multor miniștri
aflați la pupitrul educației. Unii dintre ei, pentru a-și
„desăvârși“ opera au ocupat poziția înaltă de ministru de
două sau de trei ori, alții mai „eficienți“ au stat în fotoliul
ministerial doar câteva luni. Performanța absolută o
deține un personaj care a stat în funcția de ministru al în-
vățământului 8 zile.

Oameni mediocri sau plagiatori minori au avut
obrăznicia de a sta pe scaunul ministerial pe care s-a aflat
marele om de cultură Spiru Haret renumit pentru organi-
zarea învățământului modern românesc. Iar rezultatul nu
s-a lăsat așteptat, învățământul românesc a fost distrus.

S-au desființat școlile profesionale, de maiștri, insti-
tutele pedagogice de trei ani, studiile de conductori arhi -
tecți și de subingineri, școlile post-liceale. Nu mai există
examene de admitere la liceu sau facultate, se intră pe
bază de tabel. Strigător la Cer. Bacalaureatul, care odini -
oară însemna foarte mult pentru un absolvent, îi conferea
o poziție socială căpătată după ani de efort școlar, a de-
venit o bagatelă. Nu mai există corigență sau repetenție,
exmatriculare. Dacă nu ai luat un examen în anul l, nu
repeți anul, dai acel examen până când îl iei, adică până la
terminarea facultății.Nu se mai verifică cunoștințele căpă-
tate pe parcursul unui an școlar prin extemporale, teze,
nu se mai acordă note. Anul școlar este otova, modulat
mai nou, nu mai sunt trimestre, nu mai sunt semestre.

Realizarea cea mai importantă în învățământ mi se
pare fără îndoială aceea a schimbării denumirilor: școala
generală a devenit școală gimnazială, liceul a devenit
colegiu, catedra de la facultate a devenit departament.

Într-adevăr mare reformă, de formă, nu de fond.
Se poartă, este la modă să ai câteva masterate, doc-

torate câte două, trei dar să nu știi să legi două, trei cu-
vinte în limba maternă care se vulgarizează pe zi ce trece
prin folosirea de cuvinte inutile, pronunție incorectă,
greșeli grave de gramatică.

Este mai rău ca în anii ‘50 când școala se făcea pe
„puncte” și la „comasați“ și când dacă aveai două, trei clase
elementare deveneai inginer, ofițer superior, „savant de
renume mondial“, fără să îți crape obrazul de rușine pen-
tru faptul că practic erai pur și simplu analfabet.

Școala românească se află într-un declin continuu,
vizibil, este din ce în ce mai slabă. Îmi este foarte greu să
cred că își va reveni vreodată.

Ne amăgim că va fi bună, nu va fi!

Vox clamantis 
in deserto

GAbriel burlAcu
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Altădată renegaţi de sistem şi in-
terzişi în publicare de către edi-
turi, azi scriitorii români din Dias- 

 pora sunt promovaţi şi răsfăţaţi prin pro -
iecte precum cel al Editurii Neuma.

Antologia poeţilor români din Spania -
Între inimă şi ţara promisă - este un proiect
al Asociației Scriitorilor și Artiștilor Români
din Spania. Coordonatorii antologiei sunt
Eugen Barz şi Dragoş Cosmin Popa, doi din-
tre poeţii stabiliţi la Madrid care au fost
publicaţi cu propriile cărţi la Editura Neuma
şi care revin mereu acasă pentru a-şi pre -
zenta proiectele culturale. „Toți sunt autori
de literatură de calitate și, mai ales, atașați
culturii române. Deschiderea lor către lu -
mea literară spaniolă este un beneficiu
însemnat pentru literatura noastră, prin
acești reprezentanți și mesageri ai săi. (...)
Antologia coordonată de Eugen Barz și
Dragoș Cosmin Popa este un fapt cultural
necesar și benefic. Apariția ei la Editura
Neuma, unde au publicat volume, o parte
dintre poeții din ASARS are și o importanță
simbolică”, scrie Horia Gârbea pe coperta
cărţii.

Amintim, din seria proiectelor culturale
şi antologia Poeţi din spaţiul hispanic, apă -
rută la Editura Junimea, coordonată de ace-
laşi harnic promotor al literaturii celor două
popoare, Eugen Barz, alături de Mihaela
Vechiu. Întâlnim două categorii de scriitori,
unii care au debutat acasă şi şi-au conti nuat
cariera literară în Spania, alţii care au în-
ceput să scrie cu dor de casă în spaţiul
iberic. Unii sunt membri ai Uniunii Scriito-
rilor din România, alţii ai asociaţiilor româ -
neşti prin care promovează cultura noastră
în Spania.

Din poeziile lui Eugen Barz prezente în
antologie, preponderent religioase, ale -
gem Revelaţie: „aşezându-mi/ genunchii/ la
rugăciune/ Dumnezeu/ mi-a zâmbit/ sub-
ţire,/ ca o vioară”.

Aflăm din CV-urile poeţilor noştri lu-
cruri interesante despre aceştia, pe unii
i-am cunoscut înainte, pe alţii îi întâlnim
acum, dându-ne seama că avem mulţi in -
te lectuali ce îşi duc mai departe frumu -
seţea scrisului în Spania, cum este, iată, şi
Nuţa Crăciun, absolventă de Filologie şi
care a obţinut, de curând, un premiu pen-
tru poe zie în Liban. 

Selectăm din Poem fără tine o strofă:
„Acestei zile de iarnă i-a crescut barba/

până la genunchi/ e ziua în care îţi amin -
teşti de toţi/ cei care s-au dus după moarte/
şi nu s-au întors.

În mare parte, versurile acestor mesa -
geri ai poeziei sunt, fără rimă. Întâlnim şi
prozopoeme, ca să menţionăm aici Laura
Dragomir, laureată a mai multor premii
pentru poezie, care este prezentă cu câteva
fragmente de proză în care „distanţa urca
liniştită”. Marin Dumitrescu îşi prezintă
poezia între două puncte ale infinitului de
unde „pământul se vede ca o lună şi atunci
când frunza/ în vârful unui copac/ de unde
văd toate/ ramurile mele care fac parte/
dintr-o istorie/ pe care nu am trăit-o”. Trăitor
de 20 de ani în Spania, Marius Gîrniţă pre -
zintă o poezie a destinului: „mă nasc întors
din ere/ ingenuu căutând pământul/ locui -
tori în trupuri/ mirabila dorinţă/ ca muguri
ce pocnesc”. I. C. Liţă este absolvent de
Teologie iar poezia lui este legată de lu-
mină: „Şi cât o să mai stea zăpada în munţi/
cât n-or călca-o/ nişte oameni pierduţi”, iar
Marilena Matei aduce o poezie filozofală:
„Fii propriul psiholog de circumstanţă/ su-
fletul oglinzii/ în care te priveşti”. 

De altfel,  recuperăm prin aceste poezii
o lume literară ce aparţine ţării şi care este
privită ca prin nişte ferestre în care autorii
conturează trăirile românilor într-o ţară a
promisiunilor, în care nu întotdeauna gă -
seşti ceea ce ai căutat şi în care cel mai mult
te apasă dorul de casă. Este exact ca în
poezia semnată de Gabriel Nan: „De mult
nu m-am mai simţit acasă/ ca atunci când
eram copil/ şi nu cunoscusem moartea/.../
eram văzduh şi cometă”. Astăzi, fiecare din-
tre noi suntem precum în poemul lui Sabin
Mureşan „nebun şi liber/ m-am răsturnat/
peste tabla de şah/ ca un bufon/ la curtea/
împăratului”. Sau, precum afirmă şi Dragoş
Cosmin Popa: „Sunt o rană deschisă/ peste
care timpul/ plouă cu sare/ se aud paşi/ pe
o scară a lumii/ cu trepte neregulate/ se as-
cunde lumina/ în tăişul omenirii/ eu, căută-
torul/ eu, dezertorul,/ eu, locul prin care
nemurirea/ şi-a pierdut orice speranţă”.
Această poezie am putea-o aşeza şi ca
moto a acestei antologii în care poeţii
încearcă să se regăsească pe ei înşişi. Printre
cei care promovează limba română în
Spania este şi Mioara Rîşnoveanu, prin
proiectul Institutului Limbii Române, ca
profesoară în şcolile din Parla. Şi poezia ei
este una plină de lumină: „la înălţime nu

mai numărăm stelele/ ne balansăm pi-
cioarele/ ca nişte copii cu privirea albastră”.

Pe Mihaela Vechiu o cunoaştem din
proiectele pentru promovarea culturii ro -
mâneşti şi spaniole printr-un schimb cul-
tural între cele două ţări aşa încât, în spaţiul
scurt disponibil, îi selectăm doar câteva
versuri: „Scoate, copilă,/ sfinţii din cărţi şi
sertare/ vorbeşte-le şi de mine/ vreau un
mănunchi de lumină”. Cezar Viziniuck este
o prezenţă constantă în revistele culturale
din ţară şi din străinătate, iar cea mai bună
descriere şi-o face el însuşi prin poezia Pro-
log: „Sunt eu. Tot eu. Nu sunt altfel dar
m-am regăsit / pe mine. Pe mine... Fără cu-
vinte. Fără vecini. Fără iubire. / Mort deși
viu. Trăind deși fără voință. Topesc / cuvin-
tele rezemate de piept. Le beau. Le simt
gustul / tot mai amar. Spun tuturor că merg
acasă. Unde / Acasă?/ .../ Acasă într-o țară /
În care nu am învățat să merg / Să gângur
să râd sau să plâng / Într-o țară în care / Am
învățat să uit / Să pierd /.../ Sunt acasă într-o
/ Țară străină / În care nici vecinii nu mă
cunosc / Și câinii mă latră / Dar sunt acasă /
E singurul loc căruia îi mai spun / Acasă”. 

Deşi a revenit acasă de câţiva ani, Gelu
Vlaşin a lăsat urme la Madrid prin proiec -
tele lui, astfel încât era firesc să fie prezent
în această antologie editată de asociaţia pe
care a înfiinţat-o la Madrid alături de revista
Kryton şi de portalul Reţeaua literară.  „Nici -
o dată n-am înţeles/ muritorii de rând/ par
nişte plante tânguitoare/ din care ţâşnesc
uneori/ lacrimi”, spune poetul, cel care ne
plimbă cu ajutorul cuvintelor prin cele mai
frumoase grădini. 

Acesta este rolul scriitorilor şi, în mod
special, al poeţilor, de a ne aduce un strop
de lumină în viaţă, fie acasă, fie mai departe
de casă, pentru că în fiecare colţ de lume
este o mică Românie. Lucru pe care-l reu -
şesc din plin poeţii din această antologie
care, iată, vin spre noi cu o literatură creată
în Diaspora, de care trebuie să ţinem cont şi
pentru care-i felicităm.

|ara promis[ a poeziei
menuţ mAximiniAn 

Editura
NEUMA
2022
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Un proiect al Asocia\iei 
Scriitorilor §i Arti§tilor Români din Spania

Coordonatori: 

EUGEN BARZ §i DRAGO± COSMIN POPA

ANTOLOGIA POE|ILOR ROMÂNI DIN SPANIA

Am cunoscut și admirat de la început -
au și trecut aproape zece ani! - proiec-

tul înfiin&ării Asocia�iei Scriitorilor și Artiștilor
Români din Spania (ASARS). I-am întâlnit și
mai ales citit pe cei mai mul&i dintre poe&ii
reuni&i în această admirabilă antologie și am
scris despre volumele lor. To&i sunt autori
de literatură de calitate și, mai ales, atașa&i
culturii române. Deschiderea lor către lu -
mea literară spaniolă este un beneficiu în -
semnat pentru literatura noa stră, prin acești
reprezentan&i și mesageri ai săi. La un dece -
niu de la înfiin&are, antologia coordonată de
Eugen Barz și Dragoș Cosmin Popa este un
fapt cultural necesar și benefic. Apari&ia ei
la Editura Neuma, unde au publicat volu -
me, o parte dintre poe&ii din ASARS are și o
importan&ă simbolică. Doresc succes auto -
rilor, existen&ă lungă și bogată Asocia&iei lor.  

HORIA GÂRBEA
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...și cărțile spirit, aș putea continua la finalul lecturii
noului roman al Gabrielei Banu, Case cu suflet (Editura Betta).

Ideea care susține și luminează pe dedesubt narațiunea, ca o
lumină clarficatoare, în acest roman are un punct de plecare într-o
credință specifică filosofiei confucianiste, potrivit căreia, așa cum
îi spune profesoara Mircea Maria Brașoveanu avocatului Tiberiu,
iar acesta o aprobă, „fiecare obiect care a aparținut cuiva se încarcă
cu sufletul aceluia, dar, mai apoi, nu se arată oricui! După ani,
decenii, secole, poate ieși la iveală și influențează cugetul anumi-
tor persoane care se află prin preajmă”. Altfel spus, casele, obiectele
își caută proprietarii potriviți, cum un om și-ar căuta prietenii. 

Aproape toate personajele – Cristian, Mircea-Maria, Tiberiu,
intră în aria de rezonanță a acestei idei, înțelegând, fiecare în felul
lui, adevărul sugerat în titlu: Case cu suflet, ceea ce înseamnă și
casele au suflet, sunt, prin urmare, ființe vii, iar sufletul lor se co -
nectează cu sufletul celorlalți, al locatarilor, încearcă să comunice,
să ne comunice așteptările, voia lor. 

În acest punct, realul face pași ușori spre un fantastic straniu,
bazat nu pe miracolul admis în basme, ci, ca în SF, pe unul scien-
tist, referitor la universurile plurale, la cuantele realului, fantastic
care permite treceri insesizabile dintr-o dimensiune/cuantă în alta.
Sufletul caselor susține construcția, zidurile, haina lui de cărămidă
și var, își poartă nălucile și misterele, transmit fluide/fluxuri prin
care-și face simțită prezența – un parfum, o adiere, o lumină.
Aceste mesaje, receptate intuitiv, ajung la cei care le posedă, fie
ca proprietari, precum bătrâna deposedată fraudulos de casa ei, fie
ca moștenitori, precum Cristian, fie ca agenți imobiliari ca Mircea-
Maria, iar ei înțeleg că, având suflet, așadar o viață misterioasă,
casele își aleg stăpânii, în funcție de o rezonanță care-i armo-
nizează, ba chiar luptă cu mijloacele lor împotriva șarlatanilor.

Narațiunea se situează/menține într-o zonă crepusculară, acel
temps entre chien et loup, care așterge contururile și face posibilă
confuzia, o oră a imponderabilelor, care ascute sensibilitatea
făcând-o aptă de a recepta misterul. 

La începutul romanului, profesoara Mircea-Maria, ancorată
profund în real, prin fixarea în contemportaneitate, cu aluzia la sis-
temul de predare on line în timpul pandemiei de coronavirus, iese
din cuanta realului și accede într-o zonă a misterelor, conotată, în
țesătura de simboluri a romanului, prin sugestia labirintului în care
intră ca agent imobiliar, întrucât, pentru a-și rotunji veniturile, în
timpul liber are această îndeletnicire. E, desigur, o ironie amară a
autoarei, care, ca profesoară, empatizează cu breasla, dar și un
stilet ironic, vizând actualitatea. În simbolistica epicului, această
completare de existență o transformă pe Mircea-Maria într-un
agent al narațiunii, deoarece, grație acestei ocupații, mai mult
decât celei didactice, are posibilitatea/șansa de a investiga medii
diferite, de a cunoaște case, case cu suflet, de a le simți sufletul, căci
ea nu este negustor de suflete moarte, ci un agent de case vii, cu su-
flet. 

Trecerile ei se conotează semnificant și semnificativ, presim -
țirile trec și interferează cu simțirea, realul tresare, comunică, trece
într-un fantastic acceptat ca parte integrantă a lumii, ca mister al
ei. Rezonanța aceasta se transmite. În vibrația ei intră și Cristian,

de exemplu, cel care primind moștenire o casă și vrând să o vândă,
se izbește de îndărătnicia casei, îndărătnicie din care el va înțelege
viața ei miraculoasă, care ține de sufletul ei, de viața ei, mai întâi ca
supoziție („...O să încerce doar să nu «deranjeze» ceea ce el înce-
puse să numească sufletul casei, sau, poate, nu era suflet, poate
era chiar un moroi, o nălucă cam... năucă...”), apoi, hotărând să nu
o mai vândă, ca certitudine.

Impregnate de sentimente, depozitând în fibra lor povești de
viață, cu trăirile celor care le-au locuit, casele își transmit, insesiza -
bil/inefabil, fiorul, adus, prin trăirea receptorului, din dimensiunea
metafizicului în cea a fizicii realului, conotat ca lumea noastră cea
de toate zilele. Vizitând o casă, ca agent imobiliar, Mircea-Maria,
după ce, cu ochi de cunoscător, inventariază, scanându-le vizual,
obiectele, simte „un fior înghețat pe șira spinării”, semn nu atât al
demonismului casei, cât avertisment asupra legalității vânzării, în-
trucât tuciuriii, proprietarii frauduloși, intraseră prin rapt în posesia
ei, păcălind-o pe bătrână, adevărata proprietară. 

Altă dată, traversând labirintul casei, în odaia de la stradă,
așadar, partea fanică, partea care se vede, Cristian „simți ceva ciu-
dat – parcă era o forță misterioasă care-l spiona...”, straniul reve -
lându-se: „Și deodată, o zări într-un ungher întunecat. Nu știai dacă
era bărbat sau femeie, sau poate că era și arătarea aceea după
«tipicul» agentei imobiliare, femeie cu nume de bărbat?...” Casa își
dezvăluie, astfel, misterele, conducându-i spre descoperirea unui
plic, care conținea, pe lângă un mesaj, două medalii și un coson
dacic. Hotărând să nu mai vândă casa, totul se reașază, casa își
regăsește liniștea: „În clipa aceea, lumina s-a aprins, totul s-a li -
niștit...”

În acest simbolism se poate decela și secretul unei justiții
supramundane, de esență divină, un mod optimist al autoarei de
a înțelege existența ca înlănțuire de acceptări și refuzuri, dublate,
în plan real, de un sens mistic, spiritual, prin care se sugerează par-
ticiparea divinității la evenimentele omului și intervenția ei în li -
mitarea actelor reprobabile ale unor oameni.

Dincolo de insolitul poveștii, cu cantitatea ei dozată de fan-
tastic, e de semnalat ingineria textuală, marcată de schimbarea
perspectivelor, de suprapunerea vocii naratorului cu cea a per-
sonajului prin stil indirect liber, cu întortochelile narațiunii, cu în-
toarceri în timp, retrospective, cu scene regizate, cu povești
reconstituite din dialog, cu dublajul mitic, simbolic al realului, cu
textualismul postmodernist pe care Gabriela Banu îl șarjează, in-
troducându-se, asemenea pictorilor renascentiști, ca personaj în
propria operă, dar și pentru a se delimita, prin ironie, uneori, sau
pentru a-l asuma prin sugestia unei autenticități care confundă,
deliberat, ficțiunea cu nonficțiunea. Semnificativ, din acest punct
de vedere, este finalul romanului, așezat ca o cortină peste lumea
din povestea pe care tocmai a spus-o, oferind posibilitatea au-
toarei de a avea, orgolios, ultimul cuvânt.

Case cu suflet este romanul prin care Gabriela Banu demon-
strează nu doar o stăpânire a tehnicii și procedeelor epice, dar și o
capacitate de a povesti credibil, interferând dimensiunile, stabilind
punți de comunicare între realul aparent și realul fantastic.

Casele au suflet...
AnA dobre
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Să-ţi cadă în mână o carte scrisă
de de o autoare care ţi-a fost
redactor de carte la una din

propriile-ţi cărţii e o experiență cel puţin
interesantă. Când experienţa e o pre-
mieră, interesul se multiplică. Creşte şi mai
mult când vezi postfaţa semnată de un
critic profesionist, ea însăşi poetă – şi
deloc una de duzină – nu poţi avea alt -
ceva de spus decât că ai şansa unei duble
provocări.

Iată de ce am călcat porunca a uns -
pre zecea a cronicarului, de a evita să
citeşti materialul critic aferent unui volum
literar. Materialul critic e triplu. O prefaţă
telegrafică, semnată Eugen Pahonţu, Dar,
atenţie, acesta e critic de artă. A publicat
cartea “Iniţiere în artele plastice” în 1980,
la Editura Albatros. Când scrie o prefaţă la
un volum de poezie, face apel la univer-
salitatea armonică a formației Dsale. Pri -
veşte poezia cum ar fi o pictură de Ho- 
kusai. Te face, simultan subtil şi explicit, să
bănui că poezia ce urmează merită fiecare
nuanţă a impresiilor de lector.

Rafinamentul prefeţei mă determină
să reiau lectura în ordinea natural. Deci,
înainte de postfaţă, textul.

Prima observaţie: lipseşte o tablă de
materii. Dar textele individuale nu au ti-
tluri. Table de materii ar fi lipsită de rost.
Demult n-am mai întâlnit aşa un format.
Care să-i fie raţiunea? La prima vedere,
poate autoarea a vrut să sugereze inte-
grarea organică a textului. Precum un
ţesut anatomic alcătuit din celule. Nu
există titluri, nici capitole, atunci care e
rolul titlului volumului? La ce trimite spre
interior? Figura de ceară sună simultan ca
o metaforă, ca un simbol, ca o trimitere la
exponatele portretistice ale muzeului
Madame Tussauds. Dacă nu masca unui
personaj. Sau sugestia unei stări sufleteşti.
Identitatea uzuală dintre titlul unui volum,
titul unui capitol, eventual titlul unei uni -
tăţi textuale, poem sau schiţă, oferă mai
puţine posibilităţi de lectură. Totuşi o
conexiune există. Desenul derutant al
coperţii e semnat de o graficiană, după o
lucrare semnată de… autorul cartuşului
girant de pe coperta a patra. Coperţile
conjugate capătă, astfel, o unitate seman-
tică, sugerând un ambalaj subtil ce în -
chide colecţia celor 3 texte interioare. Şirul

însuşi al poemelor e, astfel, închis, la rân-
dul său, între două învelişuri concentrice.
Precum substanţa oului, învelită în mem-
brana de hialin, învelită, aceasta, la rândul
ei, în coaja de carbonat de calciu. Sofis -
ticăria acestei structuri dovedeşte o aten -
ţie deosebită pentru punerea în valoare a
conţinutului.

Care conţinut merită cu totul atenția
arhitecturală a sofisticatei interfeţe. Toate-n
tot, cititorul care deschide cartea fără a
cunoaşte nimic despre autoare şi despre
materia conţinută e stimulat la maximul
să parcurgă cu atenţie şirul poemelor fără
titlu.

De la început figura de ceară capătă
prezenţă. Presimt că se va multiplica. Ime-
diat, începe passo doble în alb şi roşu. Mă
aștept ca firul împletit al celor două culori
să se insinueze ca leitmotiv.

Din goana calului, slalomând printre
dragoste si iubiri, o perlă:

Se scrie aldin
Şi se citeşte bold
La fiecare întrupare.
Şi, nu peste multe pagini, un gând

adânc, răzleţ:
Poate că tăcerea asta
E un priveghi.
Senzaţia indusă de juxtapunerea tex-

telor poetice, fără titluri, de a constitui un
corpus unic e, după lectura completă, ac-
centuată – şi motivată – de structura dia -
logală a majorităţii itemelor. Interlo cu-
torul permanent al eului poetic nu e ex-
plicit, individualizat, umanizat. E la limita
abstractului. Evident, e un bărbat, parte -

ner de intimidate. Cum spuneam, par-
curgem un buchet de dialoguri, o gamă
de nuanţe. Dragoste spiritualizată, dra -
goste pur şi simplu, eros, dragoste nostal-
gică, uneori melancolică, iubire, lirism,
uneori delicată, alteori dură, casantă.

De presupus că girantul cartuşului de
pe coperta a patra, simultan sursa crea -
toarei primei coperţi e un om foarte sen-
sibil. Cum am găsit mulţi deţinători de
cont FB cu acelaşi nume nu l-am putut
identfica. De ce spun aşa? Mie unuia lec-
tura mi-a produs, împotriva așteptărilor,
un alt fel de plăcere. Departe de una aşa
de acută, de tăioasă. O plăcere mai de-
grabă muzicală. O senzaţie de flux poetic
neîntrerupt. Am scris despre producţia
poetică a unui număr considerabil de au-
tori. Afinitatea supremă aparţine contac-
tului cu câţiva. Evident, nu-I voi numi.
Cititorii exersaţi, cu Ureche critică, mi-au
identificat reperele de maximă afi nitate.
Lectura Figurinei de ceară, prin fluenţa şi
accesibilitatea acesteia se află mult mai
departe de extrema opusă, a autorilor
care-mi cer efort la lectură.  

Şi acum, ceea ce am numit a doua
provocare. Sau, dacă preferaţi, provocarea
profundă. Postfaţa e semnată de o voce
critică pentru care cronica zisă de întâm -
pinare – şi postfaţa are formatul acestei
abordări – e o solicitare uzuală. Autoarea
postfaţei e critic de meserie. Totodată o
poetă apreciată. Nu e cazul să precizez aici
că i-am recenzat – şi publicat, dincolo de
blog – cel puţin 2 volume, cum nu e cazul
să precizez nici cartea pe care mi-a redac-
tat-o poeta despre al cărei volum de
debut scriu aici şi acum.

Prilejul întâlnirii cu acest volum, cu du -
bla lui provocare, e un model de ceea ce în
chimia fizică se cheamă ciocnire trimole -
culară. Să fiu scuzat de cei pentru care ter-
menul nu e familiar. Dar e lesne de intuit.

Ei şi postfaţa Ralucăi Faraon este o
analiză erudită, de precizie mai degrabă
astronomică decât farmaceutică. Ceea ce
m-a împiedicat să depăşesc nivelul de co-
mentariu mai sus etalat. Limitându-mă la
observaţii la care cei 3 comentatori nu
s-au coborît. Mă asoociez, însă, fără echi -
voc, concluziei finale a autoarei postfeţei.
O bună frază de final de carte.

Dubl[ provocare
rAdu-ilArion munteAnu
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Pe Marin Preda nu-l mai putem aborda astăzi ca la prima
citire a romanelor sale de acum mai bine de 30 de ani. Trăi -
rile și percepțiile cititorului de atunci, cu siguranță s-au

schimbat astăzi, schimbarea fiind generată de timp și timpuri, cu
transformările inerente dar și de acumulările de cultură ale citi-
torului. Se poate pune întrebarea de ce sau (mai ales) cum să-l
abordăm acum pe omul și scriitorul Marin Preda...

Stiloul lui, asemenea unui pendul care, cu tic-tac-ul său, dis-
tribuie timpul în amintiri sau trăiri, ne poartă prin lumea de odini -
oară, lume pe care o redă, în care își pune dorințele, speranțele dar
și dezamăgirile. O lume de sfârșit de secol și mileniu, o lume ce se
neantizează, după cum afirmă Ana Dobre în impresionantul volum
omagial Un secol cu Marin Preda. Distinsa scriitoare și critic literar,
doctor în filologie, apreciată membră a Filiale de Critică, Eseistică și
Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor, se dovedește a fi un fin obser-
vator al universului lui Marin Preda, împărtășind cu eleganță și so-
brietate emoția artistică pe care a acumulat-o parcurgând și
reluând întreaga operă cu miracolul și inefabilul ei. Ana Dobre
alege să analizeze viața prozatorului prin opera sa, pentru o mai
bună cuprindere, înțelegere a ambelor, pentru a-i pătrunde bo -
găția de semnificații. Volumul este, în întregul său, o înflorire in -
telectuală în deplină  libertate, o expresie a independenței de
gândire, un omagiu adus unuia dintre cei mai importanți prozatori
români, cel care a fixat definitiv județul Teleorman pe harta culturală
a țării.

Criticul studiază realitatea obiectivă a operei pe care o pro pune
într-o formulă care rezonează cu zona sa afectivă, valorificându-și
astfel propria spiritualitatea creatoare. Modul în care cartea va fi
percepută de publicul larg depinde în mare măsură de nivelul in-
teresului general acordat scriitorului analizat. Este, indiscutabil,
meritul Anei Dobre faptul de a fi parcurs și analizat opera acestui
mare scriitor teleormănean, oferind cititorului posibilitatea să-i
des copere sau să-i redescopere frumusețea scrierilor. Este, de
asemenea, remarcabilă implicarea autorităților teleormănene în a
aduce în actualitate aceste rădăcini puternice, scrierile lui Marin
Preda, ce au construit și mențin vie personalitatea și identitatea
acestor locuri și o parte din istoria culturii naționale.

Ana Dobre interpretează, compară opinii, construiește critic,
evidențiază principii estetice, valorifică empatic înțelesurile cele
mai adânci ale romanelor lui Marin Preda. Criticul realizează portre-
tul moral al autorului încadrându-l în contextual epocii, al societății
în care a trăit și evidențiind modul în care opera sa a influențat con-
temporanii. Sunt prezentate opiniile critice ale unor exegeți pre-
cum Nicolae Manolescu, Stan V. Cristea, Eugen Simion.

Dialogul critic în jurul operei ține opera vie, îi stimulează sensurile
afirmă Ana Dobre. Este, așadar important să cunoști omul din
operă și să poți interpreta toate informațiile, documentele în spirit
critic, cu evidențierea zonelor luminoase, știut fiind faptul că scrii -
torul a pus în operă tot ce avea mai bun, opera a absorbit expe-
riența sa de viață, dându-i putere de simbol. 

Pentru romancier important, esențial, aș zice, este ca eroii să
trăiască, să fie semnificativi și pentru aceasta realitatea nu este su-
ficientă. Trebuie să aleagă ceea ce este caracteristic din multi-
tudinea de întâmplări ale vieții de zi cu zi, să combine detaliile cele
mai interesante ale modelelor vii în așa fel încât scrierea să fie cre -

dibilă. Sigur pe sine în descrierea umanului, având conștiința în-
cifrării tragicului în comic, scriitorul, în luptă cu un mediu uneori
ostil, construiește cascade de tensiuni și acalmii, prezentând viața
satului cu eroii ei, cu neastâmpărul, întâmplările – unele la pragul
incredibilului… Cercetarea individualului, a individualității - una
din valorile  vieții, este la Marin Preda într-o perfectă și justificată
acțiune evidențiată într-o multitudine de forme și de nuanțe. Per-
sonajele sale îi poartă mesajele. Individualitatea este zugrăvită în
toate adâncimile și ascunzișurile ei, reală sau ficțională, în lumina
sau în penumbra, încărcată de echivoc sau de vitalitate. Ceea ce
contează și, în fond, legitimează opera este unicitatea. Fenomene,
povești, caractere devin, prin unicitate, operă. Puterea, tensiunea
interioară cu care Marin Preda încarcă realul sunt, până la urmă,
efecte și expresii ale zbuciumului sufletesc al autorului, ele pro -
voacă și astăzi – în ciuda faptului că timpul și schimbul generațiilor
operează modificări semnificative  - provoacă, spuneam, întrebări
vitale… Prozatorul redă într-o sinteză originală viața cu multiplele
ei fețe și întâmplări. Sunt strecurate, în simplificări aparente doar,
contradicții launtrice, manifestări ale vieții omenești în căutarea
unei noi integrări spirituale. El vede calea spre viitor și echilibru prin
angajarea individului într-o formulă spirituală colectivă, la un mo-
ment dat chiar cu tendințe către ansamblul unificator.

Cu toate canalele de comunicare  deschise pentru a recepta, a
interoga și a transmite cititorului  bogăția de idei, valorile, lumea
complexă a prozatorului Marin Preda, Ana Dobre realizează un de-
mers critic dintr-o perspectivă admirativă. Dar volumul Un secol
cu Marin Preda este, totodată, un strigăt, un semnal de alarmă:
Cum ne susținem valorile? Prin această întrebare Ana Dobre ridică
particularul spre universal. Ce va rămâne? Tulburătoare întrebări,
mai ales pentru scriitori…

Stilul e omul însuși,  Le style c’est l’homme meme, spunea Buffon,
la Academia Franceză în 1753, era un elogiu adus conținutului de
idei, originalității. Marin Preda și-a format un stil al său sau mediul
său natural i-a imprimat stilul, iar geniul său creator l-a pus în va -
loare. Părerile exegeților au fost împărțite... Sau, poate, cele două di-
recții s-au împletit undeva și au format una singură, puternică, de
necontestat, unică și inimitabilă. Vocea sigură și puternică a sân-
gelui, lumea cu tandrețea și cruzimile ei, umorul izbăvitor de tris-
teți, dar pretutindeni și întotdeauna în mijlocul interesului stă omul.
Omul cu calitățile, defectele, slăbiciunile, nevoile sale. 

Opera devine capodoperă prin ritmul lăuntric, prin afirmarea
unor valori și prin atașamentul față de acestea. Criticul Ana Dobre,
despre care Academicianul Nicolae Manolescu are cuvinte de
apreciere,  a evidențiat toate aceste caracteristici ale operei și ale
personalității lui Marin Preda, a surprins ascensiunile, concentrările
de energie, energie alimentată din fondul originar - cel care i-a de-
terminat destinul, punctele de interferență cu orizontul metafizic.
În orice scriere izbucnește ceva din eposul locurilor natale, din
neastâmpărul vieții, îmblânzite, învăluite de măiestria prozatorului.

Premiul pe care l-a obținut recent la Concursul Național „Vasile
Voiculescu”, ediția a XXXIV-a, certifică valoarea volumului omagial
Un secol cu Marin Preda, Editura ROTIPO 2022, cerifică, totodată, ta -
lentul, voința și forța Anei Dobre de a fixa un simbol pentru pos-
teritate.

Ana Dobre, un secol cu Marin Preda
evelyne croitoru
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Ana Dobre este un critic care-și
practică vocația în paralel cu o
aspirație filosofică ce întrece spa -

țiul strict intelectual propriu domeniului
ales și chiar zona rezervată exclusiv litera-
turii. Imboldul irepresibil de a accede la o
înaltă ontologie a îndemnat-o să se ex-
prime și prin intermediul prozei, în cău -
tarea unui răspuns la întrebări esențiale,
mistuitoare, fapt vizibil în volumul de
povestiri Secretele Otiliei (Editura Hoffman),
populat cu personaje care simt că joacă un
rol bine individualizat pe scena vieții, fără
a-i putea însă capta esența, de unde con-
tinua lor derută, anxietatea remanentă.
Pășind ca pe o gheață subțire la interfața
vieții cu moartea, acestea înțeleg cât de
fragilă este pojghița insesizabilă dintre ele,
dar și cât de puțin edificatoare e strădania
omenească. Prin urmare își țintesc efortul
spre a extrage cât mai mult din straniul
drum ce le poartă „lin și netulburat pe râul
conștiinței”. Așa gândește, bunăoară, Maria,
într-un monolog impresionant din pove-
stirea Captivitate în rol, după ce află că are
cancer în fază avansată iar medicul îi mai
dă șase luni de trăit. Eroismul ei constă în
asumarea veștii rele: nu o va destăinui
nimănui și va încerca să priceapă singură
dacă a avut o menire și dacă și-a îndeplinit-
o. Odată cu trecerea în revistă a unor para-
grafe din autori esențiali, literați și savanți
citiți de-a lungul anilor, observă că lecturile
nu-i oferă vreo soluție și că va trebui să
găsească una în ea însăși. În replierea ei
vede un act de putere, de autostăpânire.
Păstrând secretul, va domina boala, nu se
va lăsa luată în captivitate.

Nu altfel gândesc personajele din Psi-
hografii, un iscusit joc intelectual care-i
permite autoarei să-și pună problema re-
sorturilor ultime ale intrigii acaparante –
nu numai pe un platou de televiziune,
unde, chemate de un regizor, iau parte la o
semiimprovizație teatrală, transformată
într-o performance sinceră, cu adevărat
dramatică, ci și pe scena propriului destin.
Incertitudinea nu se lămurește, dimpotri -
vă, se dilată ad infinitum, odată cu apariția
autorului, urmat de un alt regizor discret,
ocult și succedată, finalmente, de o pre -
zență tăcută, dar puternică, totuna cu mar-
torul-conștiință omniprezent. „Și revelația
nu se produce”, totuși (apreciază, lucid,

vocea auctorială). Din toate zbaterile nu
persistă nimic, certă e doar călătoria, nicio-
dată sigură nici ea, căci este descentrată,
oarecum aleatorie.

Precum în povestirea eponimă a volu-
mului, prezențele umane sunt apăsate de
greutatea sorții lor de neînțeles și, simul-
tan, încercuite de o adevărată junglă a cu-
vintelor, un labirint proiectat, se prefigu- 
rează vag, spre a incita la găsirea drumului
– lăuntric, dar și exterior. Otilia, abuzată din
fragedă copilărie de tatăl vitreg, se alege,
în urma traumei, și cu o diformitate, apoi
moare la 33 de ani fără a-și fi aflat conso-
larea sau împlinirea. Ce rămâne din viața
ei?, i se întreabă prietena și naratoarea,
pentru a răspunde, la fel de nedumerită,
că, pesemne, îi supraviețuiește doar pove-
stirea. Cuvântul, așadar, este, în proza Anei
Dobre, un fir în labirintul descumpănitor al
destinului oricât de amar. Fericirea noastră
este legată benefic de o anume îngăduință
a vremii actuale, comparativ cu cea de di-
nainte de 1990: „azi sunt admise toate
poveștile”, afirmă un personaj din Prezen-
tul trecutului, despre forța eliberatoare a
cuvântului. Poveștile tuturor sunt permise
și alcătuiesc împreună istoria, este de
părere el, fiu al unui om simplu, vizitat de
Securitate în 1989 în urma reclamației că
ascultă Radio Europa liberă. Cuvântul este
polivalent, infinit prin resurse, el îngroașă
uneori iluzia cosmică, ca în finalul pove-
stirii citate, tablou al dezamăgirii din post-
comunism: „Nimic nu se clintea în univers.
Cerul impasibil și frunzele copacilor care-l
dantelau. Se străduia să citească semnele
vremurilor în imaginea lor concretă, cu un
impuls necunoscut. Semnele se refuzau.
Până acum, n-am înțeles nimic din mersul
vremurilor. Să le mai caut sau să nu le mai
caut?... Poate nici nu există. Sunt într-o
iluzie. Iluzia mea. ”

Aici, ca și în alte pagini ale cărții, Ana
Dobre se apropie cu pregnanță de reali-
tate, de latura ingrată a vieții sociale din
regimul trecut. Așa procedează și atunci
când prezintă cu naturalețe miracolul naș-
terii în paralel cu efortul sistemului de a re-
duce clipa sacrală a nativității la un eve- 
niment politic și birocratic, oarecare, fără
însă a reuși să-l despoaie de poezie, de
complexitate (Căprioara din vis). Sau când
sugerează cruzimea și nepăsarea marelui

oraș în care candidata sosită din provincie
la facultatea de artă teatrală nu-și poate
împlini visul (Frumoasa și Bestia).

Cuvântul nu este, pentru autoare, nici
pe departe inocent, el înlănțuie, ca într-o
închisoare, cum mărturisesc personajele
de sorginte pirandelliană din Incognito,
povestire scrisă în tonalitate fantastă și
umoristică, sub cupola oniricului: însu-
flețite de noi impulsuri vitale, ele sunt im-
perios doritoare să intre în altă carte, să fie
rescrise de alt autor. Deducem, astfel, că în
același timp, cuvintele contribuie, sub
spectrul efemerității, la crearea unei stări
de imponderabilitate, prilej de oscilație
cognitivă deloc livrescă, relativ la locul
unde ființăm – într-o lume reală sau în -
tr-una a visului. În textul menționat pla-
nurile sunt amestecate dinadins, spre a
potența ambiguitatea, prezentă în aproa -
pe toate textele Anei Dobre. În La fuite en
avant, este readus în fața cititorului emi-
tentul clasicei întrebări amintite mai sus,
Zhuang Zhou, filosoful taoist care nu mai
știa dacă este om, cum se crezuse, ori flu-
ture, cum se visase, ambivalență prielnică
stării creatoare, de intensă interogativitate.
Pentru Zhuang, reamintim, întrebarea nu
a fost ridicolă, ci de-a dreptul tragică. Ne-
maipu tându-și discerne condiția reală, cea
de om sau cea de fluture, el a murit de
inimă rea – așa afirmă scripturile canonice.

Mai puțin drastică și mai lirică, Ana
Dobre nu și-a pierdut încrederea că expri-
marea prin cuvânt oferă posibilitatea eli -
berării, prin descărcarea neliniștilor în po- 
vestire, conform perenului catharsis aris-
 totelic: „Nu mă săturam, într-adevăr, să as-
cult povești, povești care puteau deveni
istorie sau mit.” (Album de familie) Prin
prozele din volumul Secretele Otiliei, Ana
Dobre se dovedește a fi un spirit medita-
tiv, însetat de marile taine existențiale, dar
și critic față de realitățile sociale, oscilând
între grațioase, sofisticate reverii și tablouri
incisive ale contingenței crude.

Rolul §i esen\a
SimonA-GrAziA dimA
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Maria Jorj e o autoare a numeroase cărți de-a lungul a
aproape patru decenii, dacă nu mă înșel treisprezece, și
nu scrise de un grafoman sau veleitar,  ci de o poetă în

toată puterea cuvântului, gravă, profundă, identificată cu poezia în-
săși, cu sfâșieri lăuntrice  care asigură autenticitate și densitate dis-
cursului  liric, particularizându-l. Nu știu dacă Maria Jorj e aceea care
a ales claustrarea, retragerea în sine, sau poezia a împins-o spre
claustrare și retragere în sine, înrobind-o sau autoînrobindu-se
definitv. Curios e că nu se revoltă, ci își acceptă damnarea ca fiind di-
mensiunea existențială dominantă a propriului destin: „Eu m-am
născut cu o nevindicabilă tristețe/Neamul meu a primit în sine
melancolia/ca pe un dat neașteptat/Aș renunța la viața mea lipsită
de adăpost/aș renunța dacă piatra muntelui apusean/nu mi-ar fi
împietrit firea//Eu m-am născut nedorindu-mă/N-aș putea spune
cine s-a răzbunat/pe propria-mi soartă/Cine strigă din focul
etern/că i-am pierdut amintirea/Cine?”. Scrisul dintr-o atare per-
spectivă dobândește un rol terapeutic, iese dintre limitele tempo-
rale și spațiale, transformându-se atât în  prilej  de meditație, cât și
în mod de viață. Poezia e formă de rezistență în fața tuturor vicisi-
tudinilor dinlăuntru și  dinafară, înfățișându-se ca un corp comun al
aceleiași subiectivități, al aceleiași maladii care aparține deopotrivă
conștiinței și sufletului, motiv de exprimare tranșantă: „eu scriu din
culisele unei patologii/ sentimentele mele sunt abstracte și exce-
sive/eu nu mai posed delimitarea lăuntrică/pe buzele veștede mi
s-a așternut praful maroniu/al cătușelor vechi”.

Desigur, angoase, boli, credință, singurătate, spaime, insomnii,
obsesii, nefericiri, şi nu numai, are sau poate avea fiecare ins. La
Maria Jorj acestea devin substanţă terifiantă pentru poem. Exact
despre ceea ce autoarea Punților interioare depune mărturie până și
în cel mai laconic vers al său. Între a trăi și a scrie se instaurează un
raport de înterpătrundere și reciprocă determinare,  consecință a
asumării  ambele nivele, tematic și estetic. Prin exces de concen-
trare și reflexivitate, așadar,  limbajul se esenţializează, nu cultivă
barochismul în sine, ci epurează complementarul chiar cu riscul de
a primi o nuanță abstractă. Poemul se constituie astfel într-un
strigăt, subtil ținut în frâu, de disperare lucidă, tăioasă şi lucioasă ca
un bisturiu, agresând câteodată normalitatea  şi confortul spiritual.
Poezia triumfă, căci ea nu e doar scriitură, ci și existenţă pură, sen-
sibilitate  trecută prin alchimii bizare, care își descoperă rana, o ex-
pune intemperiilor,  convertind-o nu doar în sursă de suferință, ci și
în mister, taină și inefabil: „Mă joc cu cuvintele, cu trupurile lor nes-
tatornice/sferele lor sunt imaginea din  ce în ce mai mică/a inelului
de pe degetul meu” sau „Un sigiliu iluzoriu mă strigă că a mai rămas
ceva de spus/chiar dacă speranța e o față fardată strident/iar mu zi -
ca din vocea unui cântăreț orb se sfărâmă deasupra/acoperișurilor
lacustre”. Maria Jorj solicită în extremis limitele, indiferent de ce
natură sunt, vizând o autodevorare blândă, uneori resemnată, dar
nu şi o afirmare de identitate  falsă. Tocmai de aici își trage forţa, ca-
pacitate unică de a provoca, situând-se în rândul poetelor contem-
porane de top de la noi,  dar și confirmându-l pe poetul mexican
Octavio Paz, laureat al Premiului Nobel, care consideră că poezia
nu e mare sau mică, ci există sau nu există. Citiți textul ce urmează,

asigurându-vă că nu l-am căutat cu lumânarea, și vă rog să mă con-
traziceți: „mi-am răscumpărat nefericirile/nu am nicio datorie pe
lumea asta/pot râde pot plânge pot uita/pot înnebuni fără să par
vreo excentrică/pot să-mi îmbrățișez genunchii urmărind/ca o to -
xicomană înlănțuirea ficțiunilor/pot proiecta vocea formală con-
stantă toxică/în oglinda rămasă intactă/pot fugi fără rușine după ce
am fost lovită sub centură/pot să-mi arăt degetele mușcate până la
sânge/de ineficiența maladivă a stăpânirii de sine/pot schimba fe -
restrele și zidurile interioare/pentru a evada undeva/pot arunca pia- 
tra până la capătul delirului/fără să epuizez toate simptomele de
descompunere//eu maria orice ar fi/mi-am răscumpărat nefericirile”. 

Apăsat confesivă, adoptând un ton direct, fără ambiguităţi, o
rostire care nu exclude formulări cu multiple insinuări ideatice,
Maria Jorj nu eșuează niciun moment în  retorică, nu e patetică și
declarativă, deși în volumele mai recente, Vacarmul și cețurile, Arta
perfectă și Intrusa, apare limpede faptul că programatic nu e dis-
pusă să lase loc pentru arbirar și echivoc: „zgâlțâi pereții căutând o
poartă ascunsă/o fereastră imaculată lăsată în urmă/o moară de
vânt ce încă pulsează în zid//sub pielea mea este mormântul
meu//sunt asemenea întunericului bolilor mele/umbră fragilă
care-și strivește conturul/alunecând între cuvinte//sunt ireală/când
ating linia roșie și mă arunc peste corzile/ringului descărnat/sunt o
armă precisă care nu lasă urme asupra-mi//sunt aproape să nu fiu”.
Parafrazându-i versurile,  aş zice  că este chiar mai bolnavă decât
boala propriu-zisă. Aceasta pentru că celei din urmă i se suprapune
poezia care şi ea la rândul ei înseamnă o boală. Paradoxul e că poeta
nu-şi doreşte vindecare  nici de boala clinică şi nici de aceea ce vine
din zona metafizicului. Dimpotrivă, ele coexistă. Cea dintâi va dura
atâta timp cât cea de a doua se va dovedi că este incurabilă și pro-
duce poeme: „Unde-i vremea voastră, dragii mei?/În iederă sunteți,
iar eu mă joc de-a v-ați ascunselea/ cu voi subpământenii în somp-
tuosul prolog/Mă insinuez în gol și ascult muzica care-mi produce/o
imensă durere/durerea are un sens, pentru că ceea ce se întâm-
plă/este adevărat//Fără plâns, în triumf este pustiul, locul unde
caii/își mușcă zăbala/unde din piatră se despică penița/S-a dus
mierla de prin părțile noastre, de pe acoperișul părăsit/M-am gân-
dit că mi-a fost dat să știu că pierzania/începe din vidul matern/că
fără să deschid gura, deja un timp orb zburdă pe cărarea/obscură
înaintând până va înjunghia lumina//Din goana calului n-am închi-
nat în semn de frăție cu voi/deși din dreptul inimii, bătută în rubine,
o pasăre de foc/a trecut în grabă/Ea cântă ascunsă, din înalt”.

În  ceea ce mă privește, nu pot să nu recunosc că referindu-mă
la statul literar al Mariei Jorj mă bântuie multă nedumerire și mâh-
nire. Am în vedere, în primul rând,  faptul uimitor că despre poezia
ei,  exceptându-l pe  Dan Damaschin, el însuși un nedreptățit, un
absent din ierarhiile peisajului poetic actual, nu s-a găsit niciun critic
sau confrate interesat să scrie măcar un rând. Or, nu ar fi fost nece-
sar decât să o lectureze pentru a fi puși față în față cu o revelație.
Uimirea e cu atât mai mare cu cât până și bravele voci autorizate în
„cestiune” ale Clujului, urbea în care Maria Jorj trăiește de când s-a
născut, au tratat-o cu o tăcere pe care ar trebui să o simtă ca pe o
culpă. Dar mai e vreme.

Mormântul de sub pielea unei poete de top
sau Poezia ca boal[ incurabil[

ion cocorA
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Cu un profil aparte în rândul co -
legilor săi de generaţie, Liviu Ioan
Stoiciu este unul dintre cei mai

harnici poeţi de azi. Volumul Luare aminte,
apărut la Editura Rocart, vine după ce în
urmă cu ceva timp poetul anunţa trecerea
într-o altă etapă a vieţii, acela de admirator
al poeziei , declarând că nu va mai tipări
niciun volum. Însă hazardul nu-şi are locul
în atelierul de creaţie, ştiut fiind că talanţii îţi
sunt daţi de cineva şi că ei trebuie înmulţiţi.
De altfel, într-o mărturisire aşezată pe co -
perta IV a volumului poetul spune:  „Cerând
iertare – aşa începe acest volum. Iertare că
îndrăznesc să mai scriu versuri şi, iată, să le
mai şi public: depăşit moral cum sunt de
aceste vremuri nenorocite („pandemie-
război”; nu numai). Datorită scrisului (şi citi-
tului) mă mai suport, supravieţuiesc (numai
când scriu, rar, din păcate, simt că nu trăi-
esc degeaba). Să fac față, mi-am tot distras
atenția de la realitățile cotidiene, scriind
pentru sertar. Am anunțat, la sfârșitul anu-
lui 2017, că nu mai scot nici o carte, era o
reacție naturală a mea de dorință de izo-
lare, să-mi mai împac sufletul. Au trecut anii
și am luat seama că sunt tot mai dezechili-
brat însă, că am nevoie de un „punct de
sprijin”, pe care nu-l pot avea, previzibil,
decât definitivând o carte (deformat profe-
sional cum sunt; alții au alte supape la dis-
poziție). Lucian Vasiliu, directorul Editurii
Junimea, m-a anunțat că în 2022 mă in-
clude obligatoriu în planul de apariții cu Ju-
rnalul meu din anul Revoluției (serializat în
revista lui, Scriptor). Mi-a spus că mă dez -
leagă el (a avut tată preot) de „pedeapsa”
de a nu mai publica nici o carte. Cum m-am
îndepărtat de duhovnicul meu (care ar fi
trebuit să mă ierte, pus în genunchi, că-mi
încalc promisiunea de a nu mai publica o
carte), am acceptat. În secret știind ce am
declarat la o anchetă a României literare,
anul trecut: Îmi las organismul să se con-
sume de la sine, scriu spontan, „vârsta lăun-
trică” se plimbă între anul nașterii și anul
morții (mi s-a ghicit 2023-2024). Chiar așa,
mi s-a ghicit anul morþii: 2023 (moarte vio-
lentă, probabil accident de mașină), nu-mi
mai amintesc de cine și când. Un motiv în
plus. Cum altfel să întâmpin ultimul meu an
„ghicit” decât cu o carte de versuri? Cerând
iertare”.

Interesantă viziunea lui Ioan Holban din
România literară despre poetul Liviu Ioan
Stoiciu pe care-l plasează în rândul poeţilor
secolului XIX , a poeţilor francezi din secolul
XIX. „Acela e timpul său, iar Baudelaire, Ver-
laine, Rimbaud, Mallarmé, Villiers de l’ Isle-
Adam, Alfred de Vigny sunt „prietenii“ lui
din preajma paharului cu absint. Ei sunt
„damnații“, având conștiința (Macedonski
spune: „fatală“) a unui destin singular, re-
voltați, cu sensibilitatea unor iconoclaști,
dar și a unor „rîvnitori“ în credință, în divorț
definitiv, „amiabili“ cu istoria timpului lor.
Acest antagonism, atât de specific poeziei
lui Liviu Ioan Stoiciu și recentei sale cărți îl
plasează între „damnați“: blazare, dezor-
dine morală, dezabuzare, simț al deșertăci-
unii, scepticism, melancolie, caracteristice
omului vechi, care poartă în sine „un rău fără
margini”.

O poezie a sumbrului, a întunericului
din care răzbate lumina este cea care în-
colţeşte în paginile acestei cărţi în care po-
etul „face ce vrea, nimic nu-l mai atinge/ are
în cheiată o convenție în mintea sa cu
Dumnezeu,/ unul, care are înfă țișarea din
icoana de hîârtie,/ găsită mai demult pe
drum. A câștigat/ îndrăzneală în rugăciunile
sale. Îi ajunge că n-a murit,/ restul nu con-
tează. Acum o săptămână, la azil,/ înarmat
cu o bucată de geam, a început să se taie
pe mâini/ și pe abdomen. Azi i-au dat dru-
mul din spital. Pe/ temeiul faptelor lui bune.
E fericit. Se simte atât de bine,/ se teme să
nu-și piardă mințile – că ar strânge/ pe
cineva de gât! Ar petrece și ar iubi, ar juca și
cânta,/ ar stri ca fete, ar bea. Mâine își va
pune lipitori/ pe varice, va lua una câte una
din borcan, le are pregătite./ Crede că e
plasat acum într-o relație corectă/ cu uni-
versul.”.

Regăsim în poezia atât de actuală es-
enţe ale trecutului precum zicalele neam de
traistă, munciţi pe brânci, cântând din frunză.
Şi descrieri plastice ale unor etape ale vieţii
care, tot vorba românului, e trecătoare:
„Coborând/ coborând ieri, alaltăieri ca un
munte/ astăzi e/ un deal, mâine, poimâine
va fi o câmpie: priveşte în zare/ oprit pe o
coamă să admire relieful/ la o vârstă.
Doamne, cum trece omul”.

În poezia lui Liviu Ioan Stoiciu găsim
simboluri atât de frecvente în cultura noas-

tră tradiţională precum a păzitorilor de
duhuri rele, a şarpelui, a renaşterii din
cenuşă, a apelor tulburi. „Uitându-se în tre-
cutul îndepărtat”, poetul găseşte în sufletul
lui conotaţiile unor rădăcini solide ce au
ţinut uniţi oamenii peste timpuri. Conştient
că „sunt nişte lucruri în lume”, poetul aduce,
prin poezie, o punte de salvare a lumii,
prezentându-i însuşirile şi vrednicia, însă,
de multe ori, nu suntem conştienţi de darul
primit, renunţând la mâna întinsă dincolo
de mal şi uitând că trăim „din pomana su-
fletului”.

Poeziile surprind momente din călătorii
culturala în diverse oraşe sau la mănăstirile
Putna şi Cernica, însoţite de rugăciuni de
aprofundare a trăirilor râvnitoare la lumină:
„Doamne, m-am rugat la șapte biserici:
limpezește-mă! Nu/ mai știm ce să fac, de
mâine începînd,/ cu mine: nu-mi mai folos-
esc la nimic. Îmi înăbuș avântul./ Iartă-mi
rătăcirea. Cât voi mai avea în nări/ mirosul
de fân abia cosit, va fi bine. Păcat că nu pot
să/ înfloresc, asemenea buruienilor cosite,
păcat/ că mai țin umbră pământului – cînd
de mai mare folos/ ar fi să mă pierd în
zare… Limpezește-mă,/ Doamne! Că iu -
besc?/ Nu mă pot înfrâna. Oare, ce a fost de
trecut, a trecut? Ce/ va fi de venit, va veni,
doar că eu m-am ascuns/ de mine și nu mă
mai descopăr… «După aia, el a pus/ mâna
pe ea și ea a lăsat mâna lui pe ea. Cum/ s-a
întâmplat, cum nu»”.

Nu lipseşte din carte nici partea în-
tunecată („i-a promis diavolului că-i dă/
drumul dacă-l duce într-o noapte în spinare
şi prin duh până la Ierusalim”), însă imediat
poetul se redresează, reîmpăcându-se cu
sine întru aşteptarea unei primăveri con-
tinue căreia îi şi scrie o epistolă.

Poezia lui Liviu Ioan Stoiciu este una
plină de înţelesuri care nu se citeşte uşor,
ea necesită un bagaj de cunoştinţe ca să-i
găseşti însemnătatea în lumea de azi în
care „poeţii” or fi mulţi, însă poezia este cea
care alege în casa căruia să locuiască. Şi o
face de ani buni în odăile sufletului lui Liviu
Ioan Stoiciu, în toate formele ei structurale,
de la clasic până la postmodern.

De luat aminte 
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Legendele româneşti vorbesc despre modul în care Dum-
nezeu ne-a aşezat pe acest pământ în care ne-a dăruit de
toate, de la munţi în care locuiau personaje fabuloase, la

câmpii întinse unde bobul de grâu este roditor, adu cându-ne
pâinea cea de toate zilele. Să nu uităm de marea care înfru-
museţează reliefurile ţării şi de râurile ce îmbrăţişează pămân tul
nostru, fiind dătătoare de apa cea necesară, şi au mai avut aceste
plaiuri străbuni ce le-au apărat cu preţul vieţii, aşezându-şi cre -
dinţa şi tradiţia lângă icoana sufletului.

Volumul Amintiri despre ţara pierdută, semnat de Emanuel
Tânjală, apărut la Editura Şcoala Ardeleană, vorbeşte tocmai de-
spre această frumuseţe a ţării noastre. Cartea aduce o îmbinare
fericită de gânduri şi fotografii văzute de ochiul unuia dintre cei
mai apreciaţi fotografi ai anilor 70 care a lucrat la publica -
ţiile Satul Socialist, Flacăra şi Cinema.

Povestea lui Emanuel Tânjală este una aparte pentru „apucă-
turile occidentale” , pentru părul şi barba lungi, fiind îmbrăcat în
blugi,  a fost exclus din grupul de fotografi oficiali ai perioadei
comuniste. În anul 1981, profitând de o bursă oferită de guver-
nul italian, a reuşit să plece în lumea liberă, mai întâi în Europa,
apoi în Statele Unite ale Americii. A continuat să lucreze ca fo-
tograf liber profesionist, colaborând cu diverse publicaţii amer-
icane şi prezentându-şi lucrările în expoziţii de artă. A revenit în
România în ianuarie 1990 pentru a fi martor la căderea regimu-
lui comunist. Între anii 1999 şi 2005, a predat fotografia la Centrul
pentru Jurnalism Independent şi a fost colaborator al mai multor
publicaţii româneşti. Împreună cu Dan Cristian Turturică a pu -
blicat, în anul 1997, cartea „România”, de la New York la Los An-
geles (Editura Nemira), iar în anul 2013 a lansat volumul auto- 
biografic Jurnalul unui fotograf (Editura Humanitas). În prezent
locuieşte în Lynchburg, Virginia (Statele Unite ale Americii).

Deşi departe de casă, mereu a purtat în gând şi inimă ima -
ginea satului natal, Colacu din Vrancea, satul natal al tatălui, pe
care, iată, îl nemureşte acum prin intermediul unei cărţi-album. 

Însoţit acolo, departe de casă, de credinţă, dar şi de imaginile
pe care le-a purtat cu el, ale strămoşilor, autorul declară: „Religia
creştină a fost ghidul pe care l-am avut în suflet de la începutul
începutului. În privinţa fotografiei, am folosit cuvântul ca o
metaforă. Preţuiesc acest dar de la Dumnezeu, ca şi Biblia, dar
nu le pot alătura în sertarul raţiunii. Îmi place să fotografiez ade-
vărul, de aceea mă strecor în lumea mea secretă, folosind smere-
nia ca pe un cult al documentaristului. Fotografia nu este un ţel,
este o fascinaţie, o dăruire umilă a pasiunii mele. Eu nu mă rog la
fotografie, eu slujesc fotografia cu pasiunea exploratorului care
se explică: „Sunt cine sunt”. Fotografia este o oglindă pe care le-o
pun în faţă semenilor mei. Fotografia este un act de credinţă,
pentru că eu folosesc adevărul, pentru că nu mă pasionează tru-
curile şi tabloidele care ne-au invadat viaţa. Îmi place oferta ade-
vărului şi uite aşa îmi place să pătrund în inimile celor care au
curiozitatea de a vedea fotografiile mele. Ştiu că fiecare dintre
noi suntem chemaţi să ne jucăm rolul în această viaţă – aici, pe
deasupra florilor de câmp”.

Despre frumuseţea luminii de pe chipurile ţăranilor pe care,
iată, i-a surprins cu aparatul foto, despre demnitatea acestora în
faţa încercărilor vieţii, scriitorul spune, într-un interviu acordat
lui Cristian Curte, pentru Formula As: „cât am lucrat ca fotore-
porter în România, vedeam în București doar oameni posaci,
mereu cu capul în pământ. La sat era altfel. Țăranii, când te
vedeau, îți dădeau întotdeauna binețe, spuneau „Doamne ajută!”
și o făceau mereu cu capul sus, luminați”.

Emanuel Tânjală este, în ochii celor care l-au cunoscut, un om
al bunătăţii care trăieşte, deşi este în centrul modernismului, an-
corat cu gândul şi sufletul în satul străbunilor, declarând că acest
lucru l-a ajutat să-l perceapă mai bine pe Dumnezeu care, în satul
copilăriei, „ era un Tată mare și frumos, un Tată care a făcut toată
lumea asta, a zămislit stânci și ploaie, soarele și luna. Eu m-am
născut și am crescut cu El. Am avut părinți creștini, care m-au
educat spre lumină, nu spre întuneric. Ne rugam acasă, în fami-
lie, așa că mi-L amintesc bine pe Domnul, care, în acei ani, era în-
veșmântat în hainele părinților mei.”.

Copiii generaţiilor actuale, născuţi cu telefonul în mână, nu
mai au aceeaşi dragoste şi dorinţă de a cutreiera pădurile din
preajma satelor bunicilor, pentru că toată lumea de azi devine
una rece afişată pe un ecran.

Emanuel Tânjală spune despre satul în care ne regăsim mulţi
dintre cei cu dragoste pentru tradiţii: „Atunci când plecam din
Bucureşti  simțeam că plec de pe pământ și mă duc în cer, că
ajung într-o altă lume. Totul părea luminat în satul acela, chiar
dacă mai și ploua și era înnorat. Era acolo o libertate totală”. Este
ca o declaraţie de dragoste pentru străbuni, pe care-i regăsim şi
în imaginile de fonotecă din carte, pe lângă cele de la Colacu,
aşezate în vatra străjuită de râul Putna, fiind surprinse şi casele
nemuritoare, aşezate de Dimitrie Gusti în Muzeul Satului.

Nu este trecută cu vederea nici drama colectivizării, ţăranii de-
venind „nişte unelte ruginite în mâna celor care-i jefuiseră”, odată cu
drama surprinsă şi de Marin Preda în Moromeţii, aceea a colectivizării.

Pe deasupra florilor de câmp în \ara pierdut[
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Pe cărarea ierburilor înalte era paradisul celui care mai târziu
s-a reîntors acasă pentru a aşeza în fotografii şi-n pagini de carte
poveştile îndulcite cu mierea de albine şi laptele dăruit de
văcuţele Dumana şi Sâmbotina, băut direct din găleată, presărat
cu jocurile copilăriei.

Poveştile cu unchiul Toader, cel care avea grijă de roiurile de
albine, ale fiecărui membru al gospodăriei, inclusiv ale ani-
măluţelor (câinele şi pisica mâncau împreună cu ei. Îşi ocroteau
animalele şi le iubeau ca pe familiile lor, îndemnându-şi urmaşii
să facă o mămăligă îndeajuns şi pentru câini, pentru că, în timp
ce oamenii dorm noaptea, câinii stau de veghe), ale ospeţiei,
niciun străin netrecând să nu primească un pahar de apă prin
sat, şi a portului, cu cămeşile albe, încât „sătenii păreau că se trag
dintr-o naţie de nobili” ne amintesc de vremurile de altă dată.
Poate de la ei, citind această carte, ar trebui să ştim şi noi că aju-
torul nu cade din cer şi, precum spunea tanti Veta, să fim oameni
de gospodărie şi să nu călcăm strâmb pentru că „nu ajută Dum-
nezeu o familie dacă o să calce alăturea”.

În satul surprins de scriitor, oamenii nu clevetesc şi nu se
vaietă şi ţăranul vorbea în gând cu pământul lui. Emanuel Tânjală
surprinde în această carte şi alte drame prin care au trecut
românii, tanti Mândica vorbind despre Primul Război Mondial,
când ruşii îşi ţineau caii în camera de oaspeţi.

Pentru că ne aflăm în anul Centenarului Marin Preda, remar-
căm şi popasul făcut la Casa Memorială din Siliştea-Gumeşti care
se află în prag de prăbuşire şi pentru care autorităţile nu au făcut
nimic. „Nu este ceva mai strigător la cer decât să te afli în satul lui
Marin Preda şi să vezi edili, oameni de cultură... absolut nein-
teresaţi de acest loc cu un potenţial uriaş, căzut practic în mâna
lor ca şi colivia din cer, fără ca ei să fi contribuit cu ceva... Este
strigătoare la cer nepăsarea oamenilor, delăsarea unei obşti care
a renunţat să mai trăiască”. 

O poveste frumoasă care însă se încheie tragic odată cu de-
popularea satelor. Plecat departe de casă, Emanuel Tânjală ar tre-
bui să ştie că astăzi nu mai există ţărani şi că o afirmaţie precum
„ţăranul nu s-a mai închinat la Dumnezeu, ci aşteaptă să-i vină
de pomană punga cu foloase” nu se potriveşte pentru că acestor
oameni poate să le spună săteni sau cum va dori, însă ei nu au
nicio legătură cu ţăranul de altădată, nici măcar cu eurofermierii
care lucră pământul şi nu stau degeaba în faţa porţii. Am mai
văzut noi la televizor oameni care aşteptau, în urma inundaţiilor,
să vină jandarmii să le cureţe şanţul din faţa casei. Acest lucru nu
se întâmplă la gospodari, aceştia sunt cei cu indemnizaţii sociale,
învăţaţi să trândăvească pa banii statului, din fericire şi ei acum
pe cale de dispariţie. Nici cei plecaţi din Certeze nu-i putem numi
ţărani doar pentru simplul fapt că vin o dată pe an şi îmbracă cos-
tumul popular. Satul de altădată nu mai păstrează nimic din
structurile lui, după cum bine remarcă şi autorul cărţii „şi-au dărâ-
mat casele tradiţionale, cu o arhitectură unică în Europa şi în
lume, pentru a-şi ridica vile de beton, cu două sau trei etaje, cu
gresie şi termopane”.

Nu putem face nimic acestor oameni, însă nu-i putem numi
nici ţărani, pentru că ţăranul a fost întotdeauna un om ce şi-a an-
corat structurile existenţiale, coordonat fiind de vatra satului şi de
credinţa în Dumnezeu. Nu putem schimba nimic, e firesc ca
lumea să evolueze, însă ar fi bine dacă am promova în fiecare lo-
calitate şi lada de zestre pe care o avem.

În această carte, Emanuel Tânjeală aduce un tribut înain-
taşilor săi, aşa cum încercăm să facem şi noi, cei care adunăm
poveştile frumoase din satele noastre pentru a nu se aşeza colbul
pe ele şi a nu le da uitării.

���



www.revistaneuma.ro
Literatura lumii

Nr. 11-12 (61-62) � 2022
69

Comedia lui Ben Jonson este cunoscută ca cel mai im-
portant moment al istoriei teatrului englez renascen-
tist, după retragerea lui Shakespeare. Influenţat de

estetica clasicistă, Ben Jonson cultivă aşa numita teorie a umo-
rilor moştenită din medicina antică. În consecinţă, fiecare per-
sonaj este dominat de o singură pasiune devoratoare care-l şi
face exemplar pentru viciul respectiv. Riscul e mare şi doar ta-
lentul şi verva de comediograf al lui Ben Jonson vor salva textul
de monotonie şi îi vor asigura viabilitatea.

Comedia Volpone, considerată cea mai bună piesă a lui Ben
Jonson, descrie o lume venală în care cinstea e rară sau strict ac-
cidentală, o lume a judecătorilor corupţi şi a avocaţilor înebuniţi
de câştig. Pasiunea devoratoare a personajelor principale ale co-
mediei este obsesia câştigului bănesc, iar viciul lor este lăcomia. 

Semnificativ, acţiunea comediei este plasată în Veneţia,
aceeaşi Veneţie pe care Shakespeare o alesese pentru o altă mare
piesă a lipsei de măsură, Othello, dar şi pentru drama lui Shylock,
victimă şi victimizator în egală măsură, evreul, victimă a lipsei de
măsură a oamenilor dar care acţionează şi el cu aceeaşi lipsă de
măsură. Pentru englezul secolului al XVII-lea, Veneţia însemna
exotism, marginea de est a lumii civilizate, adică a Occidentului,
dincolo de care începea Orientul fascinant, dar şi corupător. În
acelaşi timp, Veneţia era încă un mare centru comercial şi bancar
care însemna bogăţie, câştig, fascinaţia banului. Pe de altă parte,
reputaţia oraşului de pe ape ca loc privilegiat al erotismului, al
concupiscenţei şi al lubricităţii era şi ea bine consolidată. 

Cu alte cuvinte, spaţiul în care Ben Jonson îşi plasează amara
sa comedie este profund semnificativ. El pune în evidenţă dua-
litatea pecuniar/erotic, dualitate evidentă, în opinia noastră, şi
în construcţia conflictului piesei. 

Volpone se bazează pe un conflict pecuniar, material la su-
prafaţa textului şi pe un conflict ascuns, sexual care asociază,
conform explicaţiei pshihanaliste din eseul lui Freud despre com-
plexul anal, bogăţia dar şi zgârcenia cu anumite manifestări
sexuale. 

Practic, căutarea bogăţiei, obsesia banului se asociază în
piesă cu obsedanta căutare a experienţei sexuale cât mai variate.
Aşa cum Volpone e obsedat ca nu cumva să devină sărac, el este
preocupat şi de înlăturarea oricărei bănuieli privind o posibilă
impotenţă sau, - doamne fereşte ! - o diminuare a dinamicii sale
sexuale. 

Încărcata istorie sexuală a lui Volpone este discret sugerată
cu ajutorul unor personaje secundare. Curtenii lui Volpone,
Nano, Castrone şi Androgyno, incompleţi şi marcaţi fizic, sunt
copii stăpânului – ne-o spune Mosca, favoritul şi companionul
lui Volpone. Ei par a exhiba fizic păcatele stăpânului. O ereditate
încărcată apasă asupra lor şi dubioasa paternitate a lui Volpone
e, cu siguranţa, marcată de păcat.

„COrViNO:  Are copii?
MOSCA: Copii din flori, vreo doișpe,

Făcuți cu cerșetoare, cu țigănci,
Cu-ovreice și negrese, la beție.
Cum, nu știai? O știe toată lumea.

Piticul, eunucul și bufonu-s
Ai lui; e tatăl lor, dar nu și-al meu;
Lor nu le dă nimic1,
se plânge ipocrit Mosca. Mai mult, Volpone însuşi, mascat în

costum de comandatore şi plecat în târg pentru a savura succe-
sul propriei farse, mărturiseşte despre casa lui şi despre propria
lui viaţă:

„Căsuța prăpădită, situată-n
Capătul străzii, pe lângă Piscaria2,
Intrată-n proprietatea ta. Pe vremuri
Era a lui Volpone, până să 
Se-mbolnăvească, a ținut acolo
Cel mai grozav bordel din tot orașul – 
De toată lumea lăudat – dar el
A decăzut odată cu bătrânul”.
Sub mască, Volpone are curajul de a se privi cu un ochi critic

şi nemilos. Viaţa de desfrâu i-a ruinat trupul, iar decăderea tru-
pească, imposibilitatea de a se satisface sexual îi anunţă pierde-
rea bogăţiei şi odată cu aceasta, sfârşitul, moartea. 

Deşi bogat Volpone îşi pune slujitorii să vândă prin Veneţia
aşa-zise medicamente bune la de toate şi mai cu seamă la unele.
Obsesia virilităţii apare de la bun început în piesă. Nano face re-
clama cea mai deşănţată cu putinţă produsului:

„Ascultă-mă, de ții la viața ta,
Cumpără ăst ulei, nu ezita.
Vrei să fii veșnic tânăr și frumos?
Să ai dinți tari și să fii sănătos
În limbă, -n cerul gurii? Și mai bine
Să vezi? S-auzi? Să ai un nas ca mine,
Făr’ guturai? Și vrei să fii vioi?
Să ai picioare iuți la fel ca noi?
Să n-ai de-a face cu boala nicicând?
Iubita să ți-o satisfaci oricând?
Și oasele să ți le scapi de-artrită?
Aici ai doctoria potrivită.”
Dacă în conflictul pecuniar, pentru putere Mosca îl secon-

dează mai întâi pe Volpone, pentru a încerca apoi să îi ia locul, în
conflictul ascuns implicând lupta pentru conservarea şi, chiar
depăşirea, dacă e posibil, a energiilor sexuale, poziţia sa e total
diferită. La început Mosca impresionează prin autoerotismul său
narcisiac. 

„Mă tem că-ncep să mă îndrăgostesc
De mine însumi și-mi înmuguresc
Prosperele-nsușiri; simt că mă ia 
Cu amețeli. Succesul mă îmbată.
Nu-mi mai încap în piele; zău că-mi vine
Să-mi lepăd pielea ca un șarpe-abil.
Lucru de preț, divin e parazitul,
Nu-i ca nerozii, plămădit din lut.”
Apoi, interesul pecuniar îl împinge spre heterosexualitate şi

o căsătorie din interes, dacă o fi posibil. După ce îi aranjează
stăpînului toate întâlnirile amoroase, nu s-ar da probabil în lături
să devină ginerele unuia dintre judecătorii care urmează să se
pronunţe în chestiunea succesiunii lui Volpone.

Conflictul ascuns din Volpone de Ben Jonson
miHAelA mudure
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„Chipeș bărbat!
Dacă Volpone-i mort, poate-l însor
Cu fiică-mea”, spune al patrulea magistrat. Tocmai aceste

aranjamente matrimoniale stârnesc la culme mânia lui Volpone
care se hotărăşte să se auto-demaşte şi să-i distrugă lui Mosca
aparentul triumf social şi sexual. 

Există între cei doi poltroni o diferenţa de coordonare a ero-
ticului cu materialul. Dacă Mosca amână gratificările de acest fel
pentru după succesul material, din contră, Volpone este grăbit să
se bucure de sexualitate atâta timp cât lucrul acesta îi mai este
încă îngăduit.

Cu ameninţarea timpului care fuge nemilos încearcă Volpone
să o convingă pe Celia să i se dea. Accentele poetice jonsoniene
reiau temele caracteristice liricii renascentiste de la Ronsard la
Shakespeare, dar cu un plus de lubricitate şi de brutalitate.

„Celia, hai să ne iubim,
Vremea-i să ne veselim,
Timpul nu stă-n loc pe veci,
Fericirea-i scurtă; deci,
Daru’ lui nu-l risipi,
Soarele-o tot răsări,
Razele-i de-or dispărea,
Ne-așteaptă noapte grea.”
Nu întâmplător Volpone îi propune Celiei impersonarea unor

cupluri mitice în care relaţia bărbat-femeie este reglată prin viol.
Brutalitatea pare a-i fi necesară lui Volpone pentru aţâţarea ins -
tinctului sexual şi mascarea eventualei impotenţe.

„Piticu-mi va dansa, iar eunucul
Ne va cânta, bufonul ne-o distra
Pe când noi ne vom metamorfoza,
Ca la Ovidiu, tu – în Europa,
În Zeus – eu; apoi, am să fiu Marte,
Tu – Venus, până o să trecem prin
Toate poveștile cu zei.  
La refuzul categoric al Celiei, Volpone trece la formule directe

şi e cât pe-aici să instrumeneteze chiar un viol. (Noroc cu inter-
venţia lui Bonario care face o faptă bună, după cum îl arată şi nu-
mele, şi strică şi atmosfera şi dispoziţia focosului Volpone!)

„Mă crezi stors de puteri, neputincios
Și-o să dai sfară-n țară că-s așa?
Sau crezi că-s impotent ca Nestor? Un
Degenerat și-mi fac de râs națiunea,
Pierzând prilejul? Mai bine treceam
La fapte și vorbeam după aceea!
Vigoarea trupească, sexualitatea debordantă sunt pentru

Volpone parte integrantă a jocului său pentru putere. Una nu
poate funcţiona fără alta. Pentru el, succesul sexual trebuie să
premeargă şi să anunţe succesul material şi social.

Confruntarea dintre Volpone şi Mosca se desfăşoară în ca-
drul conflictului de suprafaţă conform paradigmei înşelătorul
înşelat. În conflictul ascuns al piesei, confruntarea dintre Vol-
pone şi Mosca se rezolvă prin succesul, cel puţin de moment, al
narcisiacului zgârcit cu dăruirea propriei sexualităţii faţă de fi-
lotimia renascentistă care presupune bucuria vieţii şi obligaţia
omului de a se bucura de tot ce oferă viaţa – chiar dacă la Vol-
pone bucuria aceasta este cam crâncenă. Victoria momentană
a lui Mosca profilează iminenţa unor alte modele comporta-
mentale: cel puritan, extrem de apropiat istoric, cel victorian în
perspectivă mai îndepărtată. Înfrângerea celor două personaje
se datorează exclusiv criteriilor morale cărora Ben Jonson tre-
buie să le dea satisfacţie şi care acţiunează destul de artificial,
în sensul unui deus ex machina. Însă valoarea opţiunilor celor
două personaje ca modele de opuse de comportare erotică
rămâne.

Este interesant de analizat rolul personajelor secundare,
Nano, Castrone şi Androgyno, în acest conflict. Complotul
înşelătorului înşelat, deci conflictul evident al piesei se urzeşte
de către Volpone şi Mosca împreună cu Nano şi Castrone, în
timp ce Androgyno cel versatil ca stare fizică, intermediar între
două sexe, e plecat în târg, spaţiu al mişcării şi al dinamicii. Din
contră, în momentul în care narcisiacul Mosca, stabil în auto -
erotismul său, preia conducerea casei şi a jocului toate cele trei
personaje care sunt, de fapt, exhibarea dinamică a păcatelor şi
exceselor stăpânului sunt lăsate libere în târg.

„Signior, jupânul Mosca-a zis
Să ne plimbăm și cheile-s la el”, îi spune Nano lui Volpone.
Conflictul ascuns al comediei Volpone pune aşadar în evi-

denţă tendinţe ale textului mai greu decelabile la o primă ci-
tire. El exprimă premoniţii privind evoluţiile comportamentale
ale societăţii engleze şi constituie un incitant contrapunct pen-
tru conflictul de suprafaţă al textului. Sexualitatea este, aşadar,
în textul jonsonian precum parfumul greu de mosc - discretă
dar persistentă undă de sens.  

1Toate citatele sunt din Ben Jonson Volpone, traducere și note
de George Volceanov, în curs de apariție la Editura Tracus Arte.

2Piața de pește.
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„Interferen\e culturale româno-maghiare” la Târgu-Mure§

Filiala Târgu-Mureș a Uniunii Scriitorilor din România a organizat sâmbătă, 19
noiembrie 2022, manifestarea anuală, devenită o frumoasă tradiție, „Interferențe
culturale româno-maghiare”. 

În sala posturilor Radio-TVR, numeroși scriitori români și maghiari au participat la un
eveniment foarte reușit, prezidat de coordonatorii secțiilor filialei Markó Béla și Eugeniu
Nistor. 

Au participat și scriitori din alte filiale din țară. Volumele traduse în cadrul acestui
program Orașul cizmarilor de Fekete Vincze, Ed. Cartea Românească, traducere de Kocsis
Francisko, Végpont és ứjra de Gabriel Chifu, traducere de Kosta Gabriella și Bumeráng de
Horia Gârbea, traducere de Demény Péter, ambele la Editurile Kálligram și Bookart. 

Volumele au fost prezentate de Hanna Bota, Răzvan Voncu, Demény Péter și Markó
Béla. Au fost decernate și Premiile anuale ale Filialei traducătoarei Gá bos Ildiko și
poetului Lövétei Lázár László Au urma conferințe despre literatura maghiară în România
și un recital al poeților prezenți. (Monica Grosu)



www.revistaneuma.ro
Eveniment 72

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

���

Este îmbucurător, pentru breasla
traducătorilor literari, faptul că
FITRALIT (Filiala Traduceri Lite -

rare – București a Uniunii Scriitorilor din
România) organizează periodic, în afara
colocviilor lunare inițiate de către Peter
Sragher cu vreo opt-nouă ani în urmă, și
conferințe de anvergură, comparabile cu
colocviile anuale dedicate de Uniune cri -
ticii literare sau romanului.

Anul 2019 a reunit la Casa Universita -
rilor din București numeroși traducători
din țară și de peste hotare în cadrul unui
simpozion internațional dedicat retra-
ducerii literare. Cât de util s-a dovedit
acest eveniment se poate constat și din
capitolul polemic intitulat „Avem nevoie
de retraduceri?” din monografia mea (la
fel de polemică) Un Shakespeare pentru
mileniul trei: istoria unei ediții (Editura Tra-
cus Arte, 2021).

După lunga pauză impusă de pan-
demia Covid-19, Peter Sragher a sunat
adunarea și, fără participare străină, a or-
ganizat, în zilele de 22-23 octombrie 2022
un nou simpozion, dedicat atât traducerii,
cât și retraducerii. Și, ca și la precedenta
ediție, evenimentul a fost pregătit în par -
teneriat cu Facultatea de Limbi și Litera-
turi Străine (lăudabilă implicarea doam- 
nelor decan și prodecan Laura Sitaru și
Alina Tigău) a Universității din București,
la a cărei editură vor și apărea în volum
comunicările prezentate. 

Dacă ne uităm la lista de participanți,
vom constata că, timp de două zile, în
Casa Universitarilor din Str. Dionisie Lupu
s-a întrunit un segment important al tra-
ducătorilor valoroși din zilele noastre. În
cea dintâi secțiune au prezentat comu-
nicări universitarii Liviu Franga (despre
traducerea de teatru antic, cu aplicație pe
Aristofan, și ideea că traducătorul de tea -
tru ar traduce o viziune și nu un text –
idee de care eu unul mă delimitez), Ioana
Costea (despre traducerea stoicilor Se -
neca și Epictet) și Alexandru M. Călin (cu o
paralelă între traducerea Odiseei în versi-
unile Papacostea și Slușanschi și cu con-
cluzia că Slușanschi rămâne autorul unei
excelente ediții „filologice” – filologice și
cam atât, precum unele tălmăciri shakes -

peariene din anii cincizeci ai secolului tre-
cut). 

Un autor privilegiat la această ediție a
fost chinezul Mo Yan, despre ale cărui tra-
duceri în limba română au vorbit cu eru -
diție și pasiune Florentina Vișan, Luminița
Bălan, Roxana Rîbu și (prin Zoom, din Sin-
gapore) Dinu Luca. O a doua sesiune de -
dicată spațiului oriental a avut drept pro- 
tagoniști reprezentanții a trei generații:
eminentul profesor Nicolae Dobrișan,
fondatorul studiilor de arabistică ale Uni-
versității bucureștene a vorbit despre in-
tervenția cenzurii comuniste în tradu ce-
rea (mai exact: propunerile de traducere
a) romanelor lui Naghib Mahfuz; profe-
sorul George Grigore a discutat factorii
perturbatori ce au apărut în unele încer-
cări de transpunere a Coranului în limba
română, iar mult mai tânăra Adela Chiru
a avut o prezentare dedicată capcanelor
traducerii din limba persană.

Un grup de traducători la fel de va -
loroși a entuziasmat publicul  în cadrul ul-
timei secțiuni din prima zi: Oana Săliș- 
teanu a prezentat patru traduceri succe-
sive ale unui sonet de Guido Cavalcanti în
limba română, inclusiv propria versiune;
Coman Lupu și Mioara Adelina Angheluță
au enumerat tipurile de greșeli frecvente
din traducerea unui roman spaniol apărut
la Editura RAO (dar ne mai miră, oare,
standardele mizerabile ale acestei edituri,
care consideră traducerea literară o sim-
plă „prestare de servicii” prin contract cu
firme de traducere???); Diana Mite-Col-
ceriu a urmărit, într-un studiu de istorie
culturală, apariția termenului emotion în
limba engleză – întâia oară la John Florio,
traducătorul lui Montaigne – și întrebu -
ințările date lui peste secole; iar Marina
Vazaca, laureata Premiului pentru Cartea
de Traduceri a anului 2021, a propus com-
parația dintre două traduceri ale roma -
nului Căderea de Albert Camus. Din această
din urmă prezentare am aflat că nu doar
(unii dintre) traducătorii noștri de engle -
ză, ci și (unii dintre) cei de franceză intro-
duc în română inexistenta, neatestata
interjecție „oh!”

În ziua a doua, prima secțiune a fost
dedicată proiectului „Contemporanii lui

Shakespeare”. Subsemnatul a prezentat,
în linii mari, scopul strategia, sumarul și
membrii echipei. Apoi, Lucia Verona a re-
galat publicul cu comunicarea „Să râdem
în pentametru iambic cu Ben Jonson”, îm-
părtășind impresiile culese în timpul lu-
crului la traducerea, în premieră, a co- 
mediei Alchimistul. Proaspăt cooptata
colegă băcăuană, conferențiar univ. dr.
hab. Elena Ciobanu, s-a referit la provo -
cările retraducerii unei comedii de Geor -
ge Peele pe urmele ilustrului Dan Du- 
țescu. Ne-am bucurat să-l avem alături de
noi, deși doar ca spectator (...o scăpare a
organizatorilor?), pe Horia Gârbea.

Au urmat două secțiuni dedicate lite -
raturilor slave, cu prezentări ale unor re -
putați colegi universitari, precum Sorin
Paliga și Mircea Dan Duță (cehă), Octavia
Nedelcu (sârbă), Antoaneta Olteanu (rusă),
Constantin Geambașu, Marina Ilie și Vasile
Moga (polonă), iar apoi o secțiune spe-
cială, intitulată „Un mentor întru tradu -
cerea literară”, unde programul de mas- 
terat de traducere din literatura britanică
contemporană a fost reprezentat de
Eliana Ionoaia și câțiva masteranzi UB.

Simpozionul s-a încheiat cu o masă
rotundă dedicată traducerii de text pen-
tru teatru / scenă, cu participarea Luciei
Verona, Luminiței Voina-Răuț și a sub-
semnatului.

Evenimentul a fost, în mare măsură, o
reușită, deși s-au înregistrat unele aban-
donuri de ultim moment, absențe moti-
vate cu o jumătate de gură etc. Aș re- 
marca, totuși, un dezechilibru în compo-
nența participanților la simpozion: alături
de reputații traducători universitari men -
ționați mai sus, ar fi fost firesc și util, zic eu,
să-și împărtășească opiniile și experiența
și colegii traducători neuniversitari (Ma-
rina Vazaca, Luminița Voina-Răuț și Lucia
Verona au reprezentat fericitele excepții).
Poate că, pe viitor, call for paper-ul ar tre-
bui să ajungă la toți membrii FITRALIT și
– de ce nu? – și la cei ai ARTLIT. Doar ast-
fel vom putea avea o imagine cât mai
completă a preocupărilor unei bresle ce
activează în mai multe domenii profe-
sionale și cu afilieri diferite.

Simpozionul Na\ional FITRALIT – 2022
GeorGe volceAnov
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Trandafirul după-amiezii
în această după-amiază înflorește purpuriu
poate mâine
își pierde petalele
dacă aș fi tânăr
și aș prinde fiecare petală care ar cădea
mi-ai împrumuta un zâmbet?
sărută o buză de aceeași culoare
doar pentru a mă amăgi
sau pentru a împăca
vârsta femeii
împrumută-mi dragostea ta
pentru a continua să scriu un poem captivant
apoi continuă să cauți fără încetare
mă ascund fără grație
poemul ascunde urme
neatins trandafirul din această după-amiază
petale care cad.

Frig la sfârșit de iarnă
Trandafirii au înghețați
mândrii într-o cameră
fără bucurie știind că nu vor trece noaptea
versuri nedumerite
s-au trezit dorind lumină
noaptea doar noaptea mi-o amintesc

ceață sau ploaie de primăvară
frig la sfârșitul iernii frig înghețat
emoție fără nume
părul suflat de vânt
nu-mi mai aduci poezie
nu mai visez despre mine

stau în spațiul amenajat
arunc o sămânță de poezie în fiecare zi
semințe de viață care nu împart emoțiile
când lumea este întoarsă cu susul în jos
ceață sau ploaie de primăvară

știu că nu pot visa.

Ești doar trist
Sunt bătrână, nu e nimic în neregulă
aspectul tău clasic
strada clasică din Hanoi
ești doar trist
neostenită salcia lângă lac

lumina după-amiezii amestecată 
cu suprafața albastră a lacului

mă însoțești când sunt singură
o femeie care scrie poezie are nevoie de tăcere
ori de câte ori toată lumea doarme poezia se trezește
tu privești noaptea
eu te privesc pe tine

singurătatea este complicitate cu întunericul
dacă mai iubim hai să scriem poezie
adăposturile de noapte pentru dragostea deschisă
pentru a împiedica vântul să bată prin fereastra indiscretă
oprește frica ce mă face să tremur
poezia nu poate fi numită

am uitat
neîndemânatic pe strada veche
nu ezita să fii cu mine de-a lungul anilor
nu bea un pahar de vin cu mine

o poezie de dragoste fără buze

Ai venit din întâmplare
vrăbii inofensive zboară înăuntru
pentru a ciripi o melodie scurtă
i-au telefonul pentru a face repede o fotografie
surprinzând momentul păsărilor în zbor

ai venit întâmplător
ca umbra ce cade
ca iluzia cețoasă
și apoi ai dispărut fără să te încurci.

Să te întorci de nicăieri
un vis ca și cum nu ar cunoaște noaptea plecată
ține-mă strâns acolo unde nu există culoare nici lumină
fascinaţie năucită
a urmat visul îmi țin cămașa
eram nemișcată când mi-am atins mâinile

cum pot spune visul întregii nopți
precum versurile a venit noaptea
nimeni
nici un cuvânt
eram de parcă trebuia de nicăieri să mă întorc
visul de noapte a trecut
poemul împrumutat dintr-o profeție 
care nu poate ține nimic

unde m-ai du, visul de aseară
poemul pierdut 
femeia febrilă
în fascinație pe
unde s-a dus femeia cu iluziile ei

răsăritul nu s-a întors încă.

Scriu pentru vechiul meu poem
femeia poartă o rochie lungă tradițională
flori violete la începutul verii
nu-mi amintesc de câte ori a trecut
pe lângă colțurile înguste
liliacul indian încă înflorește
unde este fata din poem

tu și cu mine părul nostru e alb
poveste de dragoste violet
uitați sau încă amintiți
liliacul indian a înflorit la un colț de stradă
unde este băiatul din poem

povestea de dragoste din poezie
scurtă în fiecare vară
și-a estompat treptat culoarea
și-a scuturat treptat petalele
în calea pierderii
este o femeie care a cules petalele
și-a împodobit rochia lungă tradițională.

O zi de septembrie
este frumoasă dimineață asta și vreau
să te urmez,până la cafeneaua mică și goală
cafea picătură cu picătură în filtru
ascultă vechiul și liniștitul Hanoi

o zi însorită și senină la începutul lunii septembrie
mă abțin din a spune că
anotimpul florilor de vară s-a terminat
stejarul indian liliacul indian... ciorchini de fructe 
din loc în loc

un Hanoi înăuntrul meu lângă tine
cafeneaua închisă în inima străzii vechi
filtrul de cafea ultima picătură este pe cale să cadă 

ar fi bine să ne iubim repede.

Poeta Bui Kim Anh s-a născut în 1948, în provincia Thai Binh, Vietnam. A absolvit Facultatea de Literatură a Uni-
versității Pedagogice. A fost profesoară de literatură. Este membră a Asociației Scriitorilor din Vietnam, membră a Aso-
ciației Scriitorilor din Hanoi. A publicat 13 cărți de poezie și proză. A câștigat trei premii literare ale Uniunii pentru
Literatură și Arte din Vietnam, ale Ziarului pentru literatură și arte, Ziarului pentru educație și al ziarului Timpul.

Bui Kim Anh (Vietnam)

traducere de AndreA H. Hedeș



www.revistaneuma.ro
Traduceri 74

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

ArGUMeNT
Volpone, făr’ urmași, bogat, prostește
O lume-ntreagă; cică, el bolește
La pat. Toți speră că-l vor moșteni,
Primește Mosca daruri zi de zi,
Or și el moștenirea o vizează,
Noi mișculații, mânării urmează;
e dur finalul: toți pe toți trădează.

PrOLOG1

Dă-ne, Doamne, noroc și inspirație,
S-avem o piesă de senzație,
Pe placul publicului din stagiune,
Că-s versuri pline de rațiune.
Poetul ne-a rugat să-i dăm crezare:
În tot ce scrie, clar apare
Dorința de-a-mbina utilul cu
Plăcutul; prin urmare, nu
Precum clamează cei ce-l invidiază
Răcnind „Păi, scrie ca o loază”,
Iar la premieră-și râd de el, „Se știe
Că s-a scremut un an s-o scrie.”
Ci, iată, piesa asta, oameni buni,
Nu exista-acu’ două luni;
Cinci săptămâni, atâta i-a luat
Ce alții-n cinci vieți n-ar fi dat.
Singur a scris-o, fără coautor,
Ziler, novice sau tutor.
Vă spun din capul locului, aici
Nu sunt bătăi cu ouă, nici
Tarte cu frișcă-n mutră aruncate,
Care pe proști îi dau pe spate;
N-apar bufoni cu răsuflate poante
Și nici acțiuni tembele, toante,
Îngrămădindu-se toate buluc,
De zici că-i ca la balamuc.
Autorul n-are glume șterpelite
De pe la alții, ci-s gândite
Pentru povestea asta. Așadar,
Comèdia-i plină de har,
Respectă legea unităților –
Persoane, spațiu, timp – cum vor
Cei mai buni critici; în cerneala lui,
Nu-i fiere, nici otravă nu-i,
Ci doar un pic de sare și cu ea
Vă freacă-obrajii uite-așa:
De-atâta râs, ei roșii să rămână
Chiar și o-ntreagă săptămână.

ACTUL i

SCeNA 1
Intră Mosca și dă la o parte draperiile. 
Volpone e întins în patul lui cu baldachin.
VOLPONE: Zi nouă, aurule, ’neața bună;
Deschide-altarul, să-mi văd sfântul.

(Mosca dă la o parte perdeaua în spatele căreia 
sunt îngrămădite comori.)

Slavă
Ție, a’ lumii suflet și al meu.
Văzându-te, mai mult mă bucur decât
Fertilul sol când soarele-l privește
Prin coarnele Berbecului celest.
Splendoarea ta o-ntunecă pe-a lui.
Aici, printre comori, tu strălucești
Ca flacăra în noapte sau ca ziua
Ce s-a iscat din haos, alungând
Bezna în centrul Terrei. Lasă-mă
Să te sărut, să te ador, copile
Strălucitor, din soare rupt, la fel, și restul
Relicvelor din sacra mea comoară.
Poeții înțelepți, pe drept cuvânt,
Au dat numele tău epocii care
Li s-a părut cea mai frumoasă2, căci
Ești lucrul cel mai bun, ești mai presus de
Copii, părinți, prieteni, orice vis
Sau orice bucurie pământească.
Venus, cică, era din aur, toată;
Păi, mii de Cupidoni trebuia să aibă;
Ești mândru, te iubim. Sfânt drag, ești zeul
Tăcut ce ne dezleagă limbile.
Nu poți să faci nimic, da-i pui pe oameni
Să facă totul, sufletul să-și vândă;
Cu tine-alături, iadul Rai le pare!
Tu ești virtutea, faima, cinstea, totul!
Cei ce te au sunt nobili, bravi, onești
Și înțelepți...

MOSCA: Și tot ce vor, stăpâne.
Mai bine-i prin noroc s-ajungi bogat
Decât să fii-nțelept prin voia firii.

VOLPONE: Așa-i, iubite Mosca, dar mai mândru-s
Că am ajuns bogat prin viclenie
Decât că am atâtea bogății.
Nu fac comerț, n-am vreo afacere,
Nu ar pământul, n-am cirezi de dus
La abator; n-am fierării, nu macin
Nici grâu, nici oameni; n-am nici sticlării3;

Ben Jonson VOLPONE
traducere și note de GeorGe volceAnov
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Nici vase nu trimit să-nfrunte marea
Cu-a’ ei talazuri, nu schimb bani la bancă
Și nici nu-s cămătar.

MOSCA:  Nici nu-i halești
Pe cei risipitori. L-ai înghiți
Cu poftă pe-un moștenitor credul,
Ca olandezii constipați un bulgăr
De unt, chit că o fac fără folos.
Din pat ai smulge capii de familie,
Să-i bagi la zdup, datornici, să ajungă
Piele și os. Dar ai o fire blândă,
Ți-e silă de asemenea-ntâmplări:
Nu vrei să vezi, plângând la ușa ta,
Orfani și văduve îndurerate,
Care-ți arată pumnu-a răzbunare.

VOLPONE: Așa-i, mi-e silă, Mosca.

MOSCA: Și, în plus,
Nu ești nici ca treierătorul care
Păzește-un stog de grâu cu biciu-n mână
Și, -oricât i-ar fi de foame, nu-ndrăznește
Să se atingă de un bob, mâncând
Doar nalbă și-alte buruieni amare;
Și nici ca negustorul cu un beci
Ticsit cu vin de Creta, care bea
Poșirca acră din Lombardia; nu dormi
Pe paie, -n timp ce moliile și viermii-ți
Mănâncă baldachinul și-așternutul.
Cu grijă-ți folosești averea și
Mă dăruiești pe mine, -umila-ți slugă
La fel, și pe pitic, hermafrodit
Și eunuc, pe servitorii-aflați
În slujba ta.

VOLPONE (dându-i bani): Poftim, că bine zici.
Pizmași sunt cei care susțin că ești
Un parazit. Mergi, cheamă-i pe pitic,
Pe eunuc și pe bufon, căci vreau
Să mă distrez.

(Iese Mosca.)
Ce pot să fac decât
Să-mi văd de treaba și talentul meu,
Scăldându-mă-n plăceri. Părinți, soție,
Copii, prieteni n-am; n-am cui să-mi las
Averea. O va moșteni acela
Numit de mine. De aceea, toți
Se gudură, îmi caută în coarne,
Femei, bărbați, tineri, bătrâni mi-aduc
Cadouri, vase de-aur, bani, odoare,
Sperând că, de-oi muri – dar cât mai grabnic –
Li se va-ntoarce înzecit ofranda,
Iar unii, -n lăcomia lor, poftesc
Averea-mi toată și se-ntrec în daruri,
Vrând să-mi arate ce mult mă iubesc;
Iar eu mă joc cu ei, le dau speranțe
Și trag foloase de pe urma lor;

Profit de bunătatea lor și-i duc
De nas; le-apropii de buze cireașa
Și-apoi le-o trag ’napoi, și tot așa.
Ia să vedem!

(Intră Mosca, însoțit de Nano, Androgyno și Castrone4 .)

NANO: Faceți loc, vin actorii, nu vă aduc în dar
Nici teatru popular, nici teatru universitar;
Și vă imploră ca orice ar repeta
Versul să nu vă supere, oricât ar șchiopăta.
Ăsta e doar un prim motiv de mirare –
Sufletul lui Pitagora e unul și mai mare5 .
Aici (arată spre Androgyno) se-află sufletu-acestui divin
pungaș,
Care la început a fost al lui Apollo urmaș,
Trecând apoi în Aethalidas, al lui Mercur băiat6 ,
Cel înzestrat cu harul de-a nu uita nimic niciodat’.
De-aici a transmigrat în Euforb7 cel cu
Plete-aurii, cel care, după tipic, răpus fu
La-asediul Troiei de-ncornoratul Spartei;
Veni la rând Hermotim8 (de-i dăm crezare cartei)
Și-apoi, curând, ajunse să trăiască
În Pirus cel din Delos și învăță să pescuiască;
Și trupul sofistului grec i-a fost casă,
Iar din Pitagora s-a mutat într-o frumoasă –
Aspasia9 , renumita, care, din târfă,
Ajunse Crates1 , cinicul mereu pus pe bârfă,
Apoi, fu rege, cavaler și ticălos,
Lord și bufon, ba și bou și măgar, catâr căpos,
Bursuc – și-n toți aceștia, rând pe rând a vorbit
Ca-n basmul lui Lucian despre cocoșul cel vestit.
Dar n-am venit ca să discut despre asta,
Despre unu, doi, trei, patru, permutați în vasta
Lui matematică1, muzica, triunghiul său,
Coapsa-i de aur și metamorfoze, ci eu, zău,
Vreau să te-ntreb cum ți-ai schimbat, de formă,
Credința-n vremuri dominate de reformă?
ANDROGYNO: Păi, ca un rafinat, un prost, care, se știe,
’N vechea doctrină vede o erezie1 .
NANO: Dar nu te-ai dat și la bucate oprite-n an?
ANDROGYNO: Doar pește am mâncat când am ajuns un
frate cartuzian1.
NANO: Și ți-ai pierdut liniștea, prin urmare?
ANDROGYNO: De ea m-a privat un avocat cu gura mare.
NANO: De dragul lui Pitagora să-mi spui, din avocat
În ce anume te-ai mai preschimbat?
ANDROGYNO: Într-un catâr de treabă.
NANO: Și, așa,
Ți s-a permis să mănânci, fasole, da?
ANDROGYNO: Da.
NANO: Și din catâr în ce te-ai prefăcut:
ANDROGYNO: Într-un măgar, un dobitoc temut;
Dar unii cred că am ajuns un puritan din cei
Care-i mănâncă pe-alții și se mănâncă și-ntre ei,
Se țin de minciuni și de împunsături
Între fiecare două îmbucături.
NANO: Te rog, pe Ceruri, lasă-i pe-acești neisprăviți
Și spune-mi, sufletul în ce ți-l mai transmiți?
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ANDROGYNO: În ceea ce-s acum.
NANO: Într-o făptură-ncântătoare?
Hermafroditul e un bufon, așa mi se pare.
Spune-mi, suflete scump ce-ți mai propui,
Ce trup ți-alegi, în ce ai să te mai depui?
ANDROGYNO: Drept să-ți spun, vreau să mai zăbovesc aici.
NANO: Să guști plăcerea ambelor sexe, asta vrei să zici?
ANDROGYNO: Plăcerile sunt duse, au apus, ți-o spun
De la obraz, îmi place de nebun,
E singura făptură binecuvântată,
Celelalte au fost suferință curată.
NANO: Spui adevărul, de parcă tot în Pitagora ai fi,
Și-opinia ta o vom sărbători
Cum se cuvine, eu și eunucul, cu arta noastră,
Părtași la nebunia ta măiastră.
Sau pînă aici

VOLPONE: Drăguț, foarte drăguț! Ia spune-mi, Mosca,
E compoziția ta?
MOSCA: De ți-a plăcut,
E-a mea; altminteri, nu.
VOLPONE: E bună, Mosca.
MOSCA: Atunci, e-a mea, stăpâne.

Cântec (interpretat de Nano și Castrone).
Doar nebunii-ar merita
Stima și invidia;
Fără griji și făr’ alean,
Ne amuză an de an.
E grozav ce fac și zic,
Nu se compară cu nimic.
Pe domnițe le distrează
Cu limba și a lor sfârlează.
Vezi un nebun și mori de râs,
Și n-ai voie să-i zici nici pâs.
La petreceri e divinul
Și, -uneori, din oaspeți, primul.
Are scaun pus la masă
Și-i servit cu grijă-aleasă.
N-ați dori să fiți ca el,
Cel mai cel?

(Cineva bate la ușă.)

VOLPONE: Cine-i? Plecați! Vezi, Mosca, cine bate.
(Ies Nano și Castrone.)

MOSCA: Șterge-o, bufonule.

(Iese Androgyno.)

Este Signior Voltore, avocatul,
Îl recunosc după cum bate-n ușă.
VOLPONE: Adu-mi halatul, blana și scufia.
Spune-i că tocmai mi se face patul
Și-l rog s-aștepte-un pic în galerie.
(Iese Mosca.)
Aha, clienții-ncep să-mi dea târcoale.
Vulturul, gaia, corbul, păsările
De pradă care văd un stârv în mine

Dau roată, dar mai au de așteptat.
(Intră Mosca, aduce lucrurile cerute de Volpone.)
Ia zi, ce vești ai?

MOSCA: De-argint aurit.
VOLPONE: E mare?
MOSCA: Mare, grea și cu vechime,
Cu numele și cu blazonul tău
Gravat pe ea.

VOLPONE: Blazonul nu-i o vulpe
Culcată, care-și bate joc de-o cioară?

MOSCA: E bună poanta.
VOLPONE: Hai, dă-mi blana. Ce-ai,

De ce te râzi așa?

MOSCA: Signiore, zău,
Nu mă pot stăpâni când mă gândesc
La ce-i în capul lui în timp ce-așteaptă:
Că, poate, ăsta-i ultimul cadou
Și ești de-acum al lui; dacă mori azi
Și-i lași lui totul, ce-o s-ajungă mâine
Și ce profit va scoate din plocoane,
Cât de-adorat și venerat va fi;
Ce-mpodobit va fi valtrapul său;
Cum l-or sluji nerozii și clienții,
Dându-se la o parte când va trece
Catârul său la fel de învățat
Ca el; și ce-or să-l mai laude că-i
Marele, învățatul avocat.
Concluzia lui: nimic nu-i imposibil.

VOLPONE: Da, Mosca, învățatul.
MOSCA: Mai degrabă
Bogatu’. ’Mbracă-n purpură măgarul,
Ca să-i ascunzi urechile trufașe,

Și lumea o să creadă că-i vreun doctor 14 .
VOLPONE: Scufia, Mosca; cheamă-l înăuntru.
MOSCA: O clipă doar, să dăm cu unguent

Pe ochi.

VOLPONE: Că bine zici. Grăbește-te,
Abia aștept să-nșfac noul plocon.
MOSCA: Eu îți urez să-nșfaci și alte-o mie

De daruri.

VOLPONE: Mulțumesc, bunule Mosca.
MOSCA: Și când voi fi țărână și-alți o sută
Îmi vor urma, la rând...

VOLPONE: Exagerezi.
MOSCA: ...tu vei trăi, să-nșeli aceste harpii.
VOLPONE: Iubite Mosca, -i bine, pune-mi perna

Și cheamă-l înăuntru.

(Iese Mosca.)
���
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mirunA drĂGHici

„Lumea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori. Răsar şi
pier cu rândul, fiecare...”  -  un citat ce marchează perenitatea,
universalitatea și complexitatea operei lui William Shakespeare
(1564-1616), care înglobează întreaga panoplie de arte ale spec-
tacolului - cântec, dans, marionete, travesti, procesiuni festivaliere
sau prestidigitație.

Cel mai apreciat dramaturg al lumii își face intrarea în scenă
printr-o inscripție din registrul bisericii pastorale Sfânta Treime din
Stratford-upon-Avon, din data de 26 aprilie 1564, care consem-
nează nașterea lui „Gulielmus, filius Johannes Shakspere”. Cum ziua
înscrierii în registru nu este și data exactă a nașterii, în mod con-
vențional aceasta este sărbătorită pe 23 aprilie, aceasta fiind, de
altfel, și data morții bardului. Tatăl său, John Shakespeare, este un
tăbăcar destul de înstărit, care se impune și în calitate de func -
ționar local, devenind consilier municipal, apoi magistrat-șef.
William, în vârstă de nici trei luni, supraviețuiește unei epidemii de
ciumă care răvășește Stradford în anul nașterii sale. La vârsta de
18 ani, pe data de 27 noiembrie 1582, William se căsătorește cu
Anne Hathaway (cu opt ani mai în vârstă decât el), aceasta fiind
deja însărcinată în trei luni la acea dată. 

Între 1590 și 1612 se pare că William și-a petrecut o mare parte
a timpului la Londra, când activitatea sa teatrală, ca actor și sce-
narist, este în plină desfășurare. Legăturile cu orașul natal nu au
fost niciodată întrerupte, cu atât mai mult cu cât observăm și latura
de om de afaceri a bardului, averea sa constând în terenuri ara-
bile, magazii, case, grădini și investiții financiare. La vârsta de 33
de ani cumpără New Place, una dintre cele mai mari case din
Stradford. În 1596, John Shakespeare este ridicat la rang nobiliar,
primind blazonul aferent (un șoim înarmat cu lance, așezat pe un
coif, fond auriu), purtând inscripția „Non Sans Droict”. Și după
moartea tatălui său, în 1601, William a continuat să folosească
însemnul heraldic, acesta fiind prezent și pe monumentul său fu-
nerar din biserica Sfânta Treime. În 1597 cumpără 107 acri de
pământ și încă o casă, în 1598 este consemnată afacerea sa cu malț
și porumb, iar în 1605 plătește 440 de lire zeciuială (tithe) pentru
sprijinirea bisericii, ceea ce îi va aduce un venit constant anual de
40 de lire. 

Nu se cunoaște contextul în care William decide să meargă la
Londra, în 1587, speculându-se că s-ar fi înscris într-o trupă am-
bulantă de teatru, numită „Oamenii Reginei” sau că s-ar fi angajat
la grajdurile unuia dintre teatrele londoneze. După epidemia de
ciumă care decimase Londra, cariera sa în teatru se stabilizează în
1595,  în cadrul trupei „Oamenii Lordului Șambelan” (patronată de
Henry Carey, Lord Hunsdon), în care activează în calitate de actor,
acționar și scenarist, pentru o perioadă de peste 15 ani. În 1603,
compania trece sub patronajul regelui James I, schimbându-și ast-
fel și denumirea. Între 1603-1613 „Oamenii regelui” au 138 de
reprezentații la Curtea regală, zece dintre piese fiind creația lui
Shakespeare.

Chemat de Shakespeare în ianuarie 1616, avocatul său începe
redactarea testamentului, a cărui variantă finală datează din 25
martie. Multe date despre viața sa au fost extrase din acest docu-
ment - criteriile de acordare a legatelor, relațiile cu diverse per-

soane din familie, dar și cei din comunitatea locală, mai ales cei
nevoiași, care au beneficiat de caritatea sa, prieteni și colegi din
teatru. Cu toate acestea, au rămas și multe ambiguități, căci bardul
nu a dispus în privința cărților și manuscriselor sale. Cea mai con-
sistentă parte a moștenirii i-a revenit fiicei sale Susanna, averea ur-
mând a fi trecută ulterior pe linie masculină. Experții grafologi au
stabilit că semnătura de pe testament este executată cu slăbici-
une și șovăială, ceea ce indică faptul că Shakespeare era deja mă-
cinat de boală, cel mai posibil febră tifoidă. Zvonurile spun că i-ar
fi venit de hac vremea friguroasă, în drumul de la Londra spre
Stradford, după o noapte de beție alături de prieteni, la Taverna
Sirenei. Pe 25 aprilie este înmormântat în cimitirul Sfânta Treime,
decesul fiind în data de 23; monumentul său din biserică, realizat
de Gerard Johnson, îl înfățișează sub formă de bust, cu pana în
mâna dreaptă, fiind considerat o redare fidelă a trăsăturilor sale. 

Există un consens tacit, ce reunește atât colecționarii, cât și oa-
menii de cultură contemporani, în ceea ce privește faptul că First
Folio (Primul Volum) este cea mai râvnită carte în limba engleză.
Publicată în 1623, la șapte ani de la moartea lui Shakespeare, ediția
in-folio, denumită „Comediile, istoriile și tragediile domnului William
Shakespeare”, reunește 36 de piese (18 dintre ele publicate pentru
prima dată). În afară de cele 36, Shakespeare a mai scris „Pericle” și

FIRST FOLIO - OMAGIU LEBEDEI AVONULUI



www.revistaneuma.ro
Via\a c[r\ilor 78

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

„Cele două rude nobile” (împreună cu John Fletcher), iar piesa „Car-
denio” este considerată, cel puțin deocamdată, ca fiind pierdută.
Aflăm din spusele lui Ben Jonson că intenția a fost aceea de a-l
prezenta pe Shakespeare „nu ca aparținând unei anumite epoci, ci
pentru veșnicie”.  

Datorăm existența ediției princeps lui John Heminge și Henry
Condell, doi actori și colegi din trupa „Oamenii regelui”, care, alături
de Richard Burbage, au fost executorii testamentari ai lui Shakes -
peare. Legat tocmai de acest fapt, s-a speculat în privința unor in-
terese financiare care i-ar fi mânat pe cei doi, însă aceștia, în
introducerea volumului, își declară motivația cu multă claritate:
„doar pentru a menține vie memoria prietenului nostru.” Deși lip-
siți de orice experiență ca editori, cei doi actori au realizat o muncă
de compilare, cercetare, ordonare și clasificare riguroasă și dedi-
cată. Sursele folosite au constat în manuscrise ale bardului (care
nu ne-au parvenit), ediții quarto, textele pentru scenă și chiar cior-
nele lui Shakespeare. 

Se consideră că au fost tipărite circa 750 de exemplare ale
ediției, în prezent fiind cunoscute 235; dintre acestea, doar 40 sunt
complete. În cuprinsul de la începutul cărții sunt enumerate 35 de
piese - „Trolius și Cressida”, fiind adăugată în ultimul moment, nu
se regăsește în cuprins. De asemenea, clasificarea în comedii, piese
istorice și tragedii este o inovație a acestei ediții, canonul astfel sta-
bilit fiind respectat și în prezent. 

First Folio are dimensiunea de 33 x 21 cm și circa 900 de pagini.
În ceea ce privește tehnica fabricării cărții, acesta consta în împă-
turirea la jumătate a colilor tipărite, în sens vertical, fiecare coală
formând patru pagini. În epoca elisabetană, acest format era re -
zervat lucrărilor științifice sau teologice, de mari dimensiuni și ex-
trem de scumpe. Și din acest punct de vedere, First Folio reprezintă
o premieră, având un conținut din domeniul artei dramaturgiei. O
parte dintre piesele bardului fuseseră publicate anterior în ediții
quarto, unele de o calitate îndoielnică, și chiar fără a avea acordul
autorului. Acestea erau de dimensiuni mai reduse, folosind o hâr-
tie de proastă calitate, împăturită de două ori, pentru a se obține
opt pagini tipărite. 

Primul Volum este un folio în șase, la care s-au folosit 230 de
coli de hârtie, având drept particularitate faptul că au fost utilizate
seturi de trei coli tipărite pe ambele părți, cusute împreună,
rezultând astfel șase file a câte 12 pagini. Cât privește costul tipă -
ririi, cercetătorii consideră că o ediție nelegată costa în jur de 15
șilingi iar una legată în coperți din piele de vițel ar fi costat o liră,
însă echivalentul monetar actual ar fi fost de 200 $. 

Publicarea ediției in-folio este legată de numele lui Edward
Blount și Isaac Jaggard. Ambițiosul și costisitorul proiect publicis-
tic debutează la sfârșitul anului 1622, în atelierul lui William Jag-
gard. Acesta însă, suferind de orbire cauzată de sifilis, lasă întreaga
muncă în seama fiului său, Isaac, cel care va moșteni afacerea și va
duce la bun sfârșit publicarea. Atelierul din districtul Barbican avea,
cel mai probabil, două dau trei prese, familia Jaggard folosind și
ucenici. Tipărirea se făcea manual, setul de caractere din plumb
fiind așezat literă cu literă, rând cu rând, alcătuind astfel pagina,
ce se imprima pe una din fețele coalei de hârtie. Paginile erau aran-
jate în forma de imprimare, în ordinea corectă, pentru imprimarea
pe verso, apoi coala era împăturită. Forma de imprimare se plasa
pe presă și caracterele erau acoperite cu cerneală; hârtia umezită
era plasată pe forma de imprimare, fiind imprimată o față; recto
era imprimat de pe o altă formă. După finalizarea imprimării, hâr-
tia era lăsată la uscat. Cărțile se vindeau, de obicei, nelegate, ast-
fel încât cumpărătorul avea libertatea de decide materialul și
aspectul coperților.

Cât despre conținutul Primului Volum, pentru a capta atenția
cititorilor la maxim, din punct de vedere vizual, pe pagina de titlu
numele dramaturgului este înscris cu caractere supradimensio -
nate. Se observă unele particularități în ceea ce privește orto -
grafierea: astfel, litera I înlocuia litera J de astăzi, rezultând faptul că
Ben Jonsosn este scris Ben Ionson. De asemenea, literele U și V
sunt interschimbabile, fiind folosite altfel decât în ortografierea
modernă (loue, beloued) iar uneori litera S seamănă mai degrabă
cu un f mult alungit. 

Înaintea primei piese (Furtuna) volumul conține portretul au-
torului, două poeme care i-au fost dedicate de Ben Jonson, introdu -
cerea scrisă de John Heminge and Henry Condell, cuprinsul, o listă
a numelor actorilor care au jucat în piesele sale, poemele dedicate
lui Shakespeare de Hugh Holland și Leonard Digges. Textul pieselor
este scris pe câte două coloane despărțite de o linie verticală, titlul
fiecărei piese fiind însoțit de o bordură decorativă în partea superioară
a paginii. 

Cât despre faimosul portret de pe frontispiciul cărții - o gravură
de pe o placă de cupru, Jonson ne precizează faptul că acesta redă
doar înfățișarea, nu și spiritul său, sfătuindu-ne să-l cunoaștem pe
Shakespeare cercetându-i nu portretul, ci cartea. Având drept
punct de plecare acest lucru, alături de faptul că gravura a fost ac-
ceptată de Heminge și Condell, s-a concluzionat că aceasta este
una dintre cele două imagini care redau cu fidelitate înfățișarea
dramaturgului. Conform inscripției de sub imagine, Martin Droe -
shout (1601-1650) este autorul gravurii. Provenind dintr-o familie
de origine flamandă, cum acesta ar fi avut doar 15 ani la momen-
tul decesului lui Shakespeare, cel mai probabil artistul s-a folosit de
alte imagini cu chipul subiectului său, precum și de indicațiile celor
care îl cunoscuseră pe Shakespeare. Pe măsură ce se tipăreau
exem plarele, Droeshout și-a modificat abordarea, îmbunătățind
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imaginea. Dacă la primele exemplare (doar patru în prezent sunt
cele care redau imaginea timpurie), capul dramaturgului părea a
pluti deasupra gulerului, ulterior au fost accentuate fruntea și băr-
bia și au fost adăugate umbre. S-au adus multe cri tici gravurii, pen-
tru urâțenie și stângăcia execuției, existând chiar și o teorie a
conspirației, care justifică linia dublă a maxilarului prin exis tența
unei măști - căci, pesemne, Shakespeare nu este adevăratul autor
al pieselor sale!

Exemplarele din First Folio au circulat atât între colecționari,
cât și ca parte a moștenirilor de familie. Cei mai mulți proprietari
timpurii provin din rândul actorilor și impresarilor de teatru. Ulte-
rior, prin intermediul moștenirilor, multe exemplare au ajuns în
posesia universităților, bibliotecilor și fundațiilor private. În mediul
colecționarilor, deținerea unui Prim Volum este considerată un tro-
feu cultural de primă mână; văd în asta un fel de ironie a sorții, căci
mentalitatea mercantilă și hybrisul specific marelui capital se al-
toiesc, într-un fel, cu actul autentic de cultură. Și de ce nu, căci în-
suși marele dramaturg a avut bine dezvoltată latura de business
man! În prezent, Folger Shakespeare Library deține 82 de exem-
plare ale Primului Volum, fiind cel mai bogat repozitoriu al
neprețuitei cărți. Biblioteca a fost fondată în 1932, purtând numele
magnatului american Henry Clay Folger, președintele faimoasei
Standard Oil Company din New York. Deși acesta a decedat în
1930, înainte de a-și vedea dus la capăt proiectul, soția sa, Emily, a
fost cea care a supravegheat lucrările. Construită în anii Marii De-
presii, biblioteca a beneficiat de donațiile de milioane de dolari ale
trustului Folger, colecția shakespeariană fiind încredințată poporu-
lui american, prin testamentul fondatorului. Universitatea Meisei,
din Tokyo, deține 12 exemplare, British Library are 5, iar Shakes -
peare Birthplace Trust 3 exemplare. Cea mai recentă prezență pe
piață a unui Prim Volum este cea de anul acesta, la casa de licitații
Sotheby’s, exemplarul fiind vândut cu peste 2 mil. lire. Se apre ciază
că, în prezent, numai 20 de exemplare se mai află în proprie tatea
unor colecționari privați. 

Îl asociem pe Shakespeare formatului cultural al Renașterii,
deși mulți critici literari consideră opera sa o continuare, la su-
perlativ absolut, a dramei britanice medievale, în engleza verna -
cu lară, autorul împărțindu-și creațiile în scene. Cu toate acestea,
atunci când văd lumina tiparului, piesele sale sunt turnate în
șablonul clasic, instituit de Horațiu, al celor cinci acte, șablon fa-
vorizat și de dramaturgia renascentistă. Același lucru se petrece și
cu clasificarea atribuită pieselor sale, în cele trei mari genuri con-
sacrate de perioada clasică, precum și publicarea în formatul folio,
întotdeauna asociat în Renaștere cu subiectele de inspirație an-

tică. Cei care i-au îngrijit și publicat opera maschează astfel ori -
ginile operei sale, supraimprimând un tipar cultural care nu face
parte din creația originală.

Poate că adevărata (super)putere a lui Shakespeare a fost
aceea de a se infiltra în mintea spectatorului, făcându-l, într-un fel,
nu doar părtaș al parcursului dramatic înfățișat, ci și co-creator.
Vedem acest lucru când apelează la imaginația spectatorilor, pen-
tru a prezenta barja Cleopatrei sau când aceasta vizualizează pro-
pria-i prezență la triumful lui Caesar, în Roma. Resorturi psihice
atavice, precum fantomele și aparițiile spectrale, visele, pre-
monițiile și mașinațiunile vrăjitoarelor supurează în caracterizarea
personajelor, precum Macbeth, care se vede pe sine însuși ca un
duh umblător. Piese precum Hamlet sau Regele Lear, cu a lor
magistrală examinare a fragilității condiției umane, parcă pre-
vestesc apariția psihanalizei, în epoca modernă. Profesorul Philip
Davis, de la Liverpool University, a descoperit răspunsuri neu-
ronale cuantificabile la stilul liric al dramaturgului. S-a calculat că
vocabularul folosit în piesele sale este de aproximativ 20000-
30000 de cuvinte, foarte multe în forme și combinații inovative,
transformatoare de sens. Dintre acestea, se pare că circa 1700 de
cuvinte sunt, în întregime, invenția sa. Astfel, inovațiile și așa-zisele
sale erori gramaticale, sintactice (precum transformarea unui sub-
stantiv în verb „He childed as I fathered”, un pronume devenit sub-
stantiv - „the cruellest she alive”) au darul de a concentra și crește
subit atenția auditoriului. De asemenea, cercetătorul este de
părere că în patru dintre piesele sale - Hamlet, Visul unei nopți de
vară, Macbeth și Regele Lear, Shakespeare dă dovada clară a
cunoașterii stărilor și afecțiunilor psihice, pe care le examinează și
redă cu ajutorul limbajului dramatic, într-un adevărat tur de forță
proto-neurologic, o adevărată cheie de boltă a creațiilor sale cele
mai mature și substanțiale. Dar, dincolo chair și de analiza științi-
fică, frământările, chinurile și rătăcirile personajelor, spectacolul
pasiunilor omenești, aspectele referitoare la guvernare, politică și
război, aspecte rasiale, cele vizând sănătatea mintală sau con-
strângerile morale ipocrite alcătuiesc o operă care, pe bună drep-
tate, poate fi considerată cu adevărat desăvârșită. 
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rAdu-ilArion munteAnu

Omenirea începe să devină conştientă de un periculos
proces de degenerescenţă. Deocamdată timid. Aş numi
acest proces efectul pervers al exploziei tehnologice.

Tema e vastă şi are numeroase aspecte punctuale. Nu cred că ar
putea fi epuizată întrun singur articol. O abordare posibilă ar fi o
serie de câteva articole. 2-3. Nu neapărat consecutive. Cum un an
cuprinde 6 numere de revistă, iar dinamica globală (sic) se acce -
lerează, socot că acesta ar fi ritmul adecvat pentru conturarea
procesului numit mai sus.

Deocamdată mă concetrez pe un articol recent. El însuşi o
sinteză. Şi a cărui redactare exprimă mai precis orice rezumare a lui.
Preluarea integrală a articolului e, imo, mai elocventă decât referirea
la acesta printr-un link.

Iată un rezumat:
Autor: Teresita Bussard pour France Soir 26 iulie 2022
Toate studiile psihometrice din lume arată o scădere a coefici -

entului intelectual începând din anul 2000.
CRONICĂ – Dintre toate amenințările existențiale, lipsește una

din toate agendele. Şi totuși ea determină viitorul speciei noastre.
Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual (IQ).
Un adolescent de 14 ani înțelege în medie ce ar fi înțeles un copil
de 10 ani născut înainte de 1975. 

Filmul Idiocracy (Mike Judge, 2007) constituie din acest punct
de vedere o pildă profetică. Scenariul spune povestea unui cuplu
care înregistrează un IQ remarcabil de 130 fiecare, care așteaptă să
se reproducă după ce-și vor atinge toate obiectivele profesionale și
materiale. Acum nu este niciodată momentul. Până în ziua în care
se hotărăsc în cele din urmă să facă pasul. Dar apoi trebuie să facă
faţă la ceasul biologic al unuia și de resemnarea libidoului celuilalt.
Ingineria asistată a fertilităii vine prea târziu pentru ei. În acest timp,
cazurile sociale se reproduc exponențial și ajung să conformeze o
combinație de defecte ereditare. Toți inapti pot rezolva cele mai de
bază probleme pentru supraviețuirea speciei, cum ar fi gestionarea
colectării reziduurilor. În această societate idiotizată, obezitatea a
devenit norma, oamenii consumând doar băuturi dulci. Statul nu
poate rezolva probleme simple, cum ar fi irigarea terenurilor sau
gestionarea deșeurilor.

Coincidențele cu realitatea noastră sunt tulburătoare, deși
hiperfertilitatea săracilor este un clișeu al secolului XX. Scăderea
fertilităţii în ţările bogate afectează acum toate clasele sociale. 

Unii specialiști apropiati tezelor eugenice califică drept fertilitate
disgenică hiper reproducerea între „săraci”. Cu toate acestea, exis -
tența unui marker de diferență genotipică (inteligență moștenită)
nu a fost demonstrată definitiv. Pe de altă parte, inteligența feno -
tipică sau inteligența dobândită este măsurabilă. Și este cea care a
explodat cu îmbunătățirile notabile ale calității vieții, înce pând de
la revoluția industrială.

Acest salt calitativ în sapiens se datorează efectului Flynn, numit
după economistul neozeelandez James Flynn (28 Aprilie 1934 – 11
Decembrie 2020). În Danemarca, unde IQ-ul celor înscriși este
înregistrat din 1959, s-a observat că între 1959 și 1989 a crescut cu
3 puncte pe deceniu. Cu toate acestea, între 1989 și 1998, același IQ
a marcat o primă regresie, înjumătățindu-și practic progresia la +1,6
puncte. Din 1998, declinul este de -2,7 pe deceniu. Acest studiu și

altele converg asupra faptului că efectul Flynn este defalcat.
Societăţile prospere au cedat într-un timp foarte scurt unei dinamici
involutive.

Și apoi există coincidența declinului inteligenței umane conco -
mitent cu transferul abilităților sale către inteligența mașinii. Izo- 
larea oamenilor în 2020 va marca dezvoltarea inteligenței artificiale.
Ceea ce mai rămăsese din operațiile mentale încă în sarcina
umanilor le-au fost luate. O funcție printre altele, fundamentală,
spațializarea este moartă.

În fața unei astfel de agresiuni asupra creierului uman, școala
ar trebui să fie o fortăreață. 

Cu o lună înainte, un raport al aceleiași organizații a cifrat costul
abandonului școlar ca pondere din PIB pentru țările sărace. Raport,
care nu a prosperat mai mult din punct de vedere al conștientizării: 

Carlos Felipe Jaramillo, vicepreședintele Băncii Mondiale pentru
America Latină, a estimat pe 3 iunie că criza educației din America
Latină este fără precedent.

La toți acești factori se adaugă normalizarea consumului de
canabis. Ori toate studiile asupra Tetrahidrocannabinolului (THC)
arată leziunile ireversibile ale creierului, pe lângă promovarea
anumitor boli psihiatrice, inclusiv schizofrenia. Legalizarea sa și
campania de legitimare socială care o însoțește sunt cu atât mai
îngrijorătoare.

Această asociere a prostiei și nebuniei este semnul idiocrației,
cruzimii și răutății care nu suferă nicio sancțiune morală. 

Semnificativ și cuvintele pentru a o spune. În Spania, în 2019,
premiul național de la Ministerul Culturii și Sportului a fost acordat
unei autoare, Cristina Morales, pentru cartea ei Easy Reading.
(Easy Reading, Ușor de citit, este o sărbătoare feministă a corpului în
toate formele sale, a dorinței feminine și a sexualității queer și a puterii
transgresive și revoluționare a limbajului.)  

Fantastică, o realitate. Raportat la secolul al XX-lea, IQ-ul 80 ar fi
o formă ușoară de retard mintal. Un scenariu pe care nici Darwin,
nici Alexis de Tocqueville nu l-ar fi putut prevedea.

Preluarea rezumativă a recentului articol din France soir nu
impiedică o observaţie personală. Eclecticul concert de efecte
bazate pe scăderea măsurată a IQ lasă impresia unui biped ciudat,
cu tors, cap şi member superioare hiperdezvoltate, pe picioare
subţiri. Psihologia a evoluat, în ultimele nu puţine zeci de ani,
conştientizând reducerea la IQ ca indice sintetic civilizational ca
simptom reductionist. Adaptat, de fapt, fazei revoluţiei idustriale.
Segmentrul pos si post postindustrial a focalizat (nu, nu focusat!)
atenţia instrumentală la coroborarea IQ cu EQ. evaluarea inteli -
genţei emoţionale. Soluţia ar presupune 2 etape împletite simultan.
Pe de o parte rafinarea evaluării EQ, pe de alta trecerea prin acest
filtru compozit a sumei (relative totuşi) de efecte critice semnalate
de articolul preluat.

Hélas, a observa aspectul semnalat în ultimul alineat nu e
totuna cu materializarea soluţiei preconizate. Nu posed resurse
specific. Mă limitez la a semnala. Viitoarele 1-2 articole în cadrul
rubricii, de-a lungul anului ce va îcepe vor incerca să dezvolte
descrierea procesului entropic metaforizat la debutul acestui text şi
chiar o anume teoretizare a acestuia. 

Un `nceput de con§tientizare
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Pe 3 noiembrie a avut loc la Cinema
Pro din București premiera fil mu -
lui românesc Metronom, inspirat

din viața elevilor din România începutului
anilor ‘70. Filmul a primit un premiu pen -
tru regie la Cannes. Începută cu ceva
întârziere, pelicula a beneficiat de o sală
plină până la refuz. Ca în fața oricărui lucru
nou, curiozitatea a fost, firesc, mare. S-a
stat adică și în picioare!

Nu am urmărit evoluția noului film
românesc asociată cu o echipă de regizori
tineri și talentați, premiați în afară, mai
puțin cunoscuți în țară: Cristi Puiu,  Cris -
tian Mungiu, Corneliu Porumboiu, dar nu
mai puțin talentatul Cătălin Mitulescu, cel
care a dat tonul, ca regizor și scenarist
unor filme de nouă generație (vezi  între
altele Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii.
Cătalin Mitulescu a fost elev la Sf. Sava.
Contribuția lui la acest film este de astă
dată aceea de producător.

Despre ce e vorba în film (scenariu și
regia Alexandru Belc)? Despre un grup de
elevi de la un liceu care se vrea a fi Gh.
Lazăr (din București, din Sibiu ?!...) aflați în
ultimul an de școală și care ascultă emi siu -
nea Metronom a lui Cornel Chiriac (1942-
1975), difuzată la Radio Europa Liberă. E o
formă a lor de a se simți liberi, pentru că,
nu-i așa, muzică ne face liberi. Pe acest
fundal, se desfășoară fără prea mari drame
o poveste de dragoste între Ana și Cristi.
Filmul începe cu un suspans cam lung în
care Ana e marcată de vestea că iubitul ei
va pleca (de tot!) în Germania...

Cadrele care ar sugera viața unei școli
din anii ‘70 sunt modeste, depersona -
lizate, nimic din atmosfera vieții de scolar.
Poate fiindcă nu asta e miza poveștii. In
centrul „vieții de elev“ se află o petrecere
adolescentină, desfășurată acasă la una
dintre eleve, prelungă și condimentată, cu
voia regizorului și a scenaristului (același!),
cu ingrediente știute: muzică, alcool și sex,
prezența acestora, înțelegem,  fiind intro -
duse din nevoi consumerist-comerciale și
mai puțin artistice. Actorii dansează minu -
te în șir, muzica e un punct tare al filmului.
Surprinzător e faptul că la această petre -
cere e prezentă și Ana , deși Cristi, iubitul
ei, primise asigurări ca ea nu va veni aici,
iar familia ei fusese împotrivă. Se pare că
se bănuia ce va urma.

Actorii nu au mari roluri de interpretat,
cu excepția Anei (Mara Bugarin) și, în
parte, al lui Cristi (Șerban Lazarovici). Re -
plicile sunt, cele mai multe, secvențe din
limbajul comun, sonorul nu e punctul tare
al filmului, ei trebuie mai ales să danseze.
Și dansează minute în șir. Ceea ce pentru o
peliculă cinematografică și pentru un
public tânăr înseamnă satisfacție.

Scenariul se complică cu decizia lor de
a scrie o scrisoare lui Cornel Chiriac pentru
a-i cere să difuzeze anume melodii în
vogă. Dorință adolescentină. Sunt toți
acolo, e un moment de îndrazneală, al -
coolul și tutunul au contribuit la crearea
unei atmosfere suprarealiste. Dar cine va
duce scrisoarea, căci prin poștă n-ar fi
ajuns.  Ei bine, ar fi vorba de o combinație
care presupune ìntâlnirea dintre tatălui lui
Cristi, iubitul Anei, cu un francez de încre -
dere. Numai că dacă francezul o fi de
încredere, românul nu e de încredere.
Cristi, care luase scrisoarea, anunță secu -
ritatea!... Și petrecerea e spartă de orga- 
nele care au grijă ca influențele ideologice
ale unor posturi de radio reacționare pre -
cum Europa Liberă să nu altereze mintea
tinerei generații. Urmează o anchetă fă -
cută când în stil grosier, amenințări cu
închisoarea, chiar loviri, când mai subtil. Li
se cer declarații. O vreme Ana rezistă pre -
siunilor, refuză să dea orice declarație,
convinsă că n-a făcut nimic care să dău -
neze securității statului. Va ceda și ea până
la urmă la rugămințile tatălui ei care-i
profesor universitar și va da o declarație în
care va scrie exact ceea ce i se cere. Mai
mult, deși se află sub observație, vine

acasă la Cristi, și pare a-l ierta pentru
denunț. O scenă de sex completează des -
părțirea și iertarea... De altfel nu se va ști
prea bine de ce a făcut asta, așa cum nu
știm dacă Ana va semna și ea până la
urmă un angajament față de „organe”.

De ce am insistat atâta asupra scena -
riului ?      

Fiindcă el ar fi putut fi și o radiografie
a sistemul comunist din acei ani. Dar nu
este. Poate că e bine că nu este. Ar fi tre -
buit pentru asta un scenariu problematic
ca pentru adulți. El este construit, în
schimb, pe sugestii dintr-un sistem de
colalaje, economic gândite, lăsând restul
pe seama spectatorului. Nici regizorul, nici
scenaristul, poate nici producătorii nu au
dorit sa realizeze un film cu zguduitoare
probleme de conștiință. Însă ideea per -
versă care se ridica în final ca o umbră
palpabilă este aceea a compromisului
toxic. A compromisului încă din ado les -
cență. Nimeni nu va fi judecat pentru
„complot” împotriva statului, e vorba doar
de un joc cu dus-întors al terorii care când
e brutală când e zâmbitoare.

Filmul cu puține cadre exterioare este
jucat firesc, actorii tineri au înțeles rolul lor
„colectiv” , e un film de echipă. Singurul rol
care voia să pună ceva probleme le rezol -
vă Ana nu prin limbaj, ci prin expresia feței
și în gesturi, bine dozate de cele mai
multe ori. Este vorba despre faptul că ea,
Ana, trăiește o dramă, dar care se disi -
pează parțial in prezența celorlalți, în
alcool, și fireste (?!...) în sex.

Una peste alta, filmul anunță un re -
gizor cu simțul imaginii, cu simțul replicii,
care începe un drum într-o lume româ -
nească a filmului, aglomerată, marcată de
o slabă cunoaștere a comunismului, de
unde riscul introducerii scenelor false,
standardizate.

P.S.: Începutul anilor ‘70, așa cum îi
recreează filmul conține destule tentații
facile, care simplifică epoca istorică. Dar
cum filmul nu e unul de reconstituire, re -
proșul poate fi repede înlăturat.

P.P.S.:  Montajul făcut cu simț artistic
remarcabil contribuie simțitor la realizarea
peliculei. Semnătură e a Patriciei Chelaru
care nu mai este demult o debutantă.

Un film premiat despre elevi 
AdriAn coStAcHe
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Galeriile de Artă Cornel Florea au găzduit în lunile oc-
tombrie și noiembrie ale acestui an o expoziție
memorială a artistului Florin Niculiu (1928-1997),  la

25 de ani de la încetarea din viață a valorosului pictor. Organiza-
torul și curatorul expoziției a fost Damian Florea, președintele
Fundației „Jean Louis Calderon”. Prin strădania sa, publicul a
putut admira 78 de lucrări ale acestui artist prolific care s-a man-
ifestat la numeroase saloane de artă, expoziții individuale, nouă
la număr, și colective. Picturile sale au fost expuse în numeroase
galerii europene.

Dintre cele 78 de lucrări, o bună parte au fost expuse în pre-
mieră ceea ce nu înseamnă că nu au fst prezentate și capodopere
ale artistului, între care cinci împrumutate de la Muzeul Național
de Artă al României

Născut la Dorohoi, Florin Niculiu a urmat Institutul de Arte
Plastice „Nicolae Grigorescu“ din București în clasa clasa maeș -
trilor Ressu, Steriadi și Dărăscu, trei artiști reputați și care au avut
o influență considerabilă asupra discipolului, cu toate că el și-a
păstrat constant o mare originalitate care face farmecul picturii
sale. 

Florin Niculiu s-a dedicat cu toată hotărârea picturii, a real-
izat un număr mare de lucrări și a fost distins cu numeroase pre-
mii precum cel al Festivalului Internțional de Pictură de la
Cagnes-sur-Mer, Franța (în 1970), Premiul pentru pictură al Uni-
unii Artiștilor Plastici (1976), Premiul „Artă pentru Pace“, acordat
de Centrul Cultural „Caravaggio“, Roma (1984).

E a fost, așa cum și expoziția memorială din acest an îl arată,
un pictor al peisajului, evadând adesea din spațiul realității spre
o pictură figurativă de tip metafizic. 

„Grădinile” lui Niculiu sunt picate cu forță și transmit o nelin-
iște amintind de parcul din Blow-up, filmul celebru al lui Anto-
nioni. 

Expoziția din 2022 a fost însoțită de un catalog, editat cu
această ocazie, și care cuprinde 96 de pagini, El prezintă ansolut
toate lucrările expuse care tratează temele importante și re-
curente ce l-au preocupat dintotdeauna pe artist. Florin Niculiu
a utilizat tehnici plastice diferite diferite, ceea ce constituie una
dintre revelațiile expoziției și ale catalogului aferent ei. Pictura
dar și desenul se regăsesc în paginile tipărite ale acestui catalog.

Damian Florea, în calitate de curator și inițiator al evenimen-
tului, a avut intenția lăudabilă de a-l aduce în prim-plan pe Florin
Niculiu, amintirea și moștenirea sa plastică, pentru că un artist
de asemenea anvergură și autenticitate se cuvine redat fiecărei
generații de iubitori ai artei. Astfel expoziția se constittuie într-un
exemplu pentru deschiderea către artiști contemporani pe care
timpul nu trebuie să-i lase în uitare, chiar când nu se mai află
printre noi. Repere artistice precum opera lui Florin Niculiu se
cuvin sustrase ingratitudinii timpului și alergării după noutatea
absolută. .

Despre artist, criticul Tudoar Octavian scria că Strada Latină
pe timp de toamnă, realizată de acesta „seamănă mai mult cu pic-
turile metafizice ale lui Giorgio de Chirico, cu străzile lui Utrillo
decât cu picturile revoluţionare, menite a schimba mentalităţile
vechi ale oamenilor, insuflându-le forţă, energie, optimism”. Pre-
cum și că despre o asemenea pictură ar fi creu de crezut că s-a
născut într-un spațiu lipsit de libertate : „am fi crezut, pe bună
dreptate, că ea nu s-a născut în România, zidită de vie în lagărul
ţărilor comuniste, despărţită de restul lumii occidentale printr-o
cortină de fier, ci undeva în Italia sau Franţa”.

Opera plastică lăsată viitorului de Florin Niculiu este un corp
de lucrări valoroase, semnificative pentru arta românească din a
doua jumătate a secolului XX, iar expoziția din acest an oferă
artistului o meritată punere în lumină. (H.G.)

Expozi\ie memorial[ Florin Niculiu
HoriA GârbeA
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De prin 2009, Galeria Regală din Sinaia găzduiește
diverse expoziții temporare de pictură, grafică,
sculptură, semnate de artiști consacrați sau în curs

de afirmare.
Am avut șansa de a viziona mai multe dintre ele, într-un dialog

artistic neprogramat cu autorii lor, uneori, sau într-o simplă con-
templare și reflectare asupra creației, alteori.

Așa i-am descoperit, printre alții, pe Corneliu Drăgan Târgo-
viște, Vitalie Butescu, Cornel Vană, Sorin Dumitrescu Mihăiești, Geor -
 geta Gabrovski, Grigore Stan, Anita Rădulescu, Mircea Bârloiu.

De la ,,Simfonii meditative“, ,,Topografii sentimentale“, ,,Meri-
dianele sufletului“, ,,Sinteze cromatice“, până la ,,Restituiri regale“
sau ,,Tradiție în modernitate la Sinaia“, toate colecțiile au fost ex-
puse în sălile personalizate ca atare, ,,Ferdinand“ , ,,Carol I“ și ,,Re-
gina Maria“, sub patina timpului care înnobilează arta. Mulți artiști
au revenit la Sinaia, cu mai noi sau mai vechi lucrări, eu îl aștept în
continuare pe Dan Cioca, pictorul pe care l-am întâlnit aici într-o le-
gitimă dilemă perceptivă, a măştilor autorului sau feţele creaţiei
Domniei Sale. Fără să fi trecut, în prealabil, prin impresionanta bio-
grafie artistică, la care nu voi face nici în continuare vreo referire,
îmi rezerv doar comparabila modestie a câtorva consideraţii le-
gate de o expoziţie la care am fost martor.

Surprinzătoare, la prima vedere, printr-o aglomerare de im-
agini în şi peste imagini, undeva la răspântia mai multor curente
artistice, categoric abstracte. Dincolo de cubismul lui Picasso, in-
dividualizat înăuntrul lui, dar şi ca expresionism abstract, pe un
făgaş artistic bătut de Kandinsky, de Robert Delaunay, mai
aproape ca model, în ceea ce priveşte susţinerea lirică a creaţiei
sale folosind tehnica ,,contrastelor simultane’’, respectiv ,,orfis-
mul’’, adică armonizarea culorilor în pictură sunetelor muzicale.
Asocierea unor lucrări cu muzica lui Chopin sau Mahler, romantici
târzii, nu este, deci, deloc întâmplătoare. ,,Mahler simfonia a 3-a’’
este, după părerea mea, una dintre cele mai spectaculoase lucrări
din expoziţie, fiind remarcată şi de criticul Adrian Mihalache, cu
prilejul vernisajului. Domnia Sa, de altfel, ne-a introdus în lumea
creaţiei lui Dan Cioca, subliniind, printre altele, efectul sinergetic al
acesteia-efectul global al imaginii artistice create mai mare decât
suma culorilor componente. Şi asta nu în contextul unui ,,altfel de
comercial’’ artistic, ci al unei picturi reale, autentică în sinceritatea
ei. Citez aici şi confesiunea pictorului, la o cafea: ,,Arta modernă se
propagă greu, eu pictez pentru artă, nu pentru a vinde’’.  Can-
doarea şi nevinovaţia copilărească pare-se a fi coordonatele în care
putem încadra creaţia lui Dan Cioca, altfel o eliberare de prejude-
căţi a culorii în imagini redecorate ale unui întreg univers, de la
cele mai mici particule subatomice, până la atotcuprinderi legen-
dare. Imagini fără de sfârşit, dintr-un acel ansamblu infinit al ne-
realităţii posibile, fiecare lucrare, individual, fiind parte a acesteia,
într-un loc bine stabilit de autor, poate ştiut numai de el.Şi pentru
că am sugerat câteva modele artistice, m-aş referi la similitudini
cu pictorii americani Franz Kline şi Mark Tobey, cel din urmă adep-
tul ,,scrierii albe’’ în pictură, cu semne grafice. Într-un fel, cu astfel
de semne grafice operează şi Dan Cioca în lucrările sale, ca o am-
prentă, poate, a studiilor şi practicii în domeniul arhitecturii, gra-
ficii, ilustraţiei, la graniţa cu pictura. Linia mişcătoare şi ,,panta

rhei’’, credinţa în curgerea continuă, dominante ale creației sale,
într-o permanentă interdependenţă, crează o unitatea picturală,
vecină, mai degrabă, cu muzica decât cu poezia. Metaforele poe-
tice corespondente picturii n-ar putea susţine aceas tă mistificare
a realitaţii, destrămare a ei, într-o primă alchimizare, pentru a fi re-
creată, mai apoi, într-o ordine a libertaţii maxime, chiar extreme.
Înţelegerea acestei arte presupune deschidere totală spre univer-
salitate a receptorilor ei. 

Ca variantă se propune tehnica ,,sincronismului’’ a pictorului
american Russel, respectiv lecturarea imaginii ca pe o compoziţie
muzicală. Aminteam că însuşi autorul face trimitere, prin titlul anu-
mitor lucrări, la muzică.Nu-i mai puţin adevărat că, pe de altă parte,
titlurile multora dintre lucrări, deşi ar trebui să fie o punte cu pu-
blicul, derutează, mai degrabă, inhibă, scot în evidenţă inflexiu-
nea autorului faţă de receptorii săi. De exemplu ,,Cancun’’, o
lucrare sugerându-mi un ansamblu de naturaleţe construit din
colţuri peisagistice pe fondul artistic al pictorului, plin de bucurie
şi lumină, în general, alături de ,,Azur’’, o titulatură evidentă, lu-
crare de asemenea remarcabilă, reali zată prin intensificarea pro-
gresivă a albastrului până la interferenţa cu negrul, într-o zonă a
imaginarului liber. Pete ale trecutului sau nori ai viitorului. Autorul,
de cele mai multe ori, nu ne lasă repere pentru creaţia sa, putem
începe evaluarea ei într-o libertate absolută, dar subtil condiţio-
nată, de acesta. Nu este natură, dar nici acţiune a naturii ori în pe-
rimetrul ei, nu este imagine, în accepţiunea curentă, dar reprezintă
o anume stare de a fi. Poate chiar aceea a artistului, una deasupra
dimensiunilor arhetipale umane, şi pentru a-l vedea ne oferă
oglinda recompusă din cioburile subliminale ale unei realităţi ne-
acceptate, în primul rând, de el. Printr-o trăire artistică sintetizată
în continuu, posibilă doar în plan metafizic. Culorile ar putea fi sin-
gurele care trădează lirismul lui Dan Cioca, poate cum va şi ordinea
lor, cele pastelate, de regulă, în prim plan, nu atât pentru contras-
tul ideatic, cât pentru ierarhizarea simţămintelor artististice. O apa-
rentă abstractizare te-ar provoca la mai multă gândire. De plină- 
tatea ochiului depinde însă, în mare măsură, această gândire.

Iar ochiul, la vederea unei lucrări precum ,,Macina di campo’’,
o superbă frescă existenţialistă, după opinia mea, realizată numai
din câteva tonuri de ocru şi maro, se umple de o aceeaşi bogăţie
de culoare ca şi ,,Chihlimbar’’-ul imaginat de artist, într-o la fel de
proiecţie coloristică. Este adevărat că, în aceste lucrări, autorul ne
dă şi nouă, interlocutori ai imaginii, o mică şansă de recompunere
a universului său artistic, simt îngăduinţa de a arunca o pată de
altă culoare, undeva, într-un colţ. În timp ce, în alte lucrări precum
,,Atomul bine temperat’’ şi, mai ales, ,,Jaques Ives Cousteau’’, nu
mai este loc pentru nimic altceva. Artistul a dezvăluit şi a cuprins
aproape totul, măreţia supremă a adâncurilor minuscule, lupta
câştigată, a liniilor frânte şi răsfrânte, cu mişcarea posibilă, cu ecou-
rile infinitului nepământesc. Iar ,,Furtuna’’ pictorului Dan Cioca,
vine, paradoxal, ca liniştire a liniilor destinului nostru, într-o oază
de culoare. A fost furtuna dinaintea căderii sale, la propriu, în ate-
lierul de la Breaza, care-l ține imobilizat de ceva vreme, incapabil
să creeze. Arta lui, cu care s-a confundat mai mereu, trebuie să fie
regăsirea eului de care nu toți suntem în stare.  L-am ales pe el și îl
aștept să revină!

Chipul din umbra amintirii
codruț rAdi
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Bine scria Alex Leo Șerban că în
artă nu e valabil acel „nimeni nu
e de neînlocuit”. Să zăbovim pe

planeta Fellini: poate cineva să-i nege uni -
citatea și genialitatea? S-a născut la Rimini
în 1920 (aeroportul internațional de aici îi
poartă numele). Filmele sale sunt capo -
dopere: La dolce vita, Satyricon, Clovnii,
Amarcord, La Strada, Nopțile Cabiriei, E la
nave va etc. A avut un actor fetiș: Marcello
Mastroianni. Ca să nu mai vorbim despre
actrița/soția Giulietta Massina. Multe din
filmele sale au fost influențate de psihiatrul
Carl Jung. 

Am descoperit pe Netflix documentarul
Fellini – Sunt un clovn, regizat de Marco
Spagnoli în 2020. Aflăm că în 1967 pro-
ducătorul Peter Goldfarb îl convinge pe
Fellini să intre în industria de televiziune
americană, cu un documentar parodic. Așa
se naște în 1969 Bloc-notes d′un cineaste,
adică reconstituiri, crochiuri. Și ce e filmul
Intervista/Interviu din 1987, dacă nu o copie
a Bloc-notes-ului? Fellini filmează o serie de
pretendenți la roluri în filmele sale. Ce
faună pe placul regizorului! Fellini simte o
libertate nouă, o lejeritate perversă, cu care
manipulează realitatea. Așa înțelege el să
filmeze pentru televiziune, unde e musai să
realizezi rapid divertismentul, altfel privi-
torul schimbă canalul.

În acest documentar vorbesc pe rând
Peter Goldfarb și Fellini. Primul e copleșit
de faptul că a reușit să-l convingă pe Fellini
să adere la televiziune, dar e mândru și de
prietenia care s-a născut indiscutabil între
ei. Fellini crede că cinemaul e feminin,
deoarece sala reprezintă uterul binecuvân-
tat. Că limbajul cinematografic e limbajul
viselor, care ameliorează și distilează reali-
tatea. Ce mai aflăm? Că se amuză pe pla-
tou, că se simte ca la circ, că el însuși e un
clovn și își extrage emoția de la toți partic-
ipanții. Lucrează doar cu oamenii care îi
plac. A face film e „ca și cum ai fi cu o trupă
de circ” – mărturisește Fellini.

A apărut la Humanitas Fellini despre
Fellini. Multe convorbiri despre cinema cu
Giovanni Grazzini, care a reușit să înfrângă
reticențele marelui regizor, astfel că aflăm
despre copilăria petrecută la Rimini. Despre
familie, școală, profesori, începuturi artis-
tice, îndoieli („un artist e plin de incertitu-

dini”). Mai ales o profesiune de credință
uluitoare și reprezentativă: „filmul e un mod
divin de a povesti viața, de a-i face con-
curență Tatălui ceresc”. 

În filmul lui Paolo Sorrentino din 2021
(nu uităm celelalte filme ale sale…Youth, La
grande belleza ) intitulat E stato la mana de
Dio/The Hand of God/Mâna lui Dumnezeu
există o secvență cu mulțimea care dă
probe pentru filmele lui Fellini. Vreo 4000
de candidați la…„poarta” felliniană. Fabi-
etto (din filmul nostru) e uluit de multi-
tudinea de poze  împrăștiate pe jos, ca o
zăpadă efemeră țintind spre eternitate. Fil-
mul lui Sorrentino poate fi văzut pe Netflix
și e o încântare cinefilă. Joacă Toni Servillo
(Saverio), Filippo Scotti (Fabietto), Luisa
Ranieri (Patrizia). Regizorul aduce în prim-
plan o „turmă” nostalgică de personaje, cu
empatie autobiografică, cu un Napoli în
care locuitorii socializează, la meciurile cu
Maradona  ori la dejunurile în natură. Multe
personaje supraponderale, ciudate, adică
obezități demne de Fellini – totul se leagă
în citate solide. Mitul Maradona, mândria
orașului, psihoza, modelul, nebunia – „alegi
să-l vezi pe Maradona sau să te culci cu
Patrizia”? Pentru adolescentul Fabietto,
Mar adona are semnificația sacră a perseve- 
renței. Grație lui, băiatul a lipsit de acasă
atunci când părinții au murit, intoxicați cu
monoxid de carbon. Da, „Maradona te-a
salvat, el e mâna lui Dumnezeu!”. Fabietto
trebuie să privească spre viitor, iar bătrâna
baroneasă îl inițiază în prima ședință ero -
tică, spunându-i că „misiunea mea s-a
încheiat aici; am vrut doar să te ajut să
privești spre viitor”. Fabietto vrea să facă
filme. Știe de la Fellini că filmele te ajută să

uiți realitatea jalnică. Aleargă după un regi-
zor și află că „nimeni nu scapă de eșec și ni-
meni nu părăsește cu adevărat acest oraș”
(Napoli). E nevoie să uiți suferința și să re-
flectezi la „plăcerea de a face film”. Ce îi mai
spune regizorul? „Ai ceva de zis??”. Asta
contează cu adevărat și „nu te destrăma”.
Sorrentino s-a născut la Napoli, iar la 16 ani
și-a pierdut ambii părinți. Mâna lui Dum-
nezeu e cel mai personal film. Autobi-
ografic. Profesiune de credință. „Aproape
totul e adevărat” – mărturisește regizorul.
Să nu uit: Sorrentino a debutat ca actor
într-un film regizat de Moretti în 2006.

Atunci să mergem acum la cinema,
unde rulează noul film al lui Nanni Moretti
din 2021, adică Tre piani/Trei etaje, după un
roman scris de israelianul Eshkal Nevo.
Joacă Riccardo Scamarcio și chiar Moretti.
Ca la Sorrentino, avem o comunitate, dar
nu atât de unită și colorată. Trei familii, trei
etaje, dintr-un imobil luxos din Roma.
Părinți, copii, conflicte. Ce îi unește pe acei
oameni? Teama. Un accident, o depresie, o
singurătate. Femeia care a născut vede
mereu o imensă pasăre neagră. E acolo
pasărea, trăiește cu ea, cu metafora neagră
personificată. O mamă e pusă să aleagă
între soț și fiu. Un băiat iese din închisoare
și își reface viața în sihăstrie, ca apicultor.
Dar finalul…. Un tangou itinerant. O trupă
ambulantă. Strada se umple de dansatori
tonici, lenți, într-o deplasare cvasi-onirică.
Adică mai există și altceva în afara dra -
melor? Invitație la uitare și armonie? Sec -
vența de față alunecă spre comunitatea
unită a lui Sorrentino. Ceea ce e de-a drep-
tul emoționant.

Fellini, Sorrentino, Moretti
AlexAndru jurcAn
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Asasini f[r[ argin\i
HoriA GârbeA

În ultimii ani am avut rar ocazia să asist la premiere cu piese
cunoscute, dar încă nejucate în România. M-am bucurat de
aceea de invitația maestrului Mihai Măniuțiu pentru a vedea

spectacolul domniei-sale cu Cei drepți de Albert Camus la TNB.
Piesa nu a mai fost montată la noi, din cîte știu, decît la Radio. Spec-
tacolul are o distribuție marcantă : Marius Manole, Raluca Aprodu,
Marius Bodochi, Mirela Oprișor, Maia Morgenstern, Ciprian Nicula.
Este un spectacol grav, de mare dramatism, și viziunea regizorală
pune în valoare un text pe măsura profunzimii autorului. 

Istoria ne spune că Ivan Kaliaiev, poet rus și terorist din partidul
socialist revoluționar din Rusia, a comis un atentat cu bombă îm-
potriva Marelui Duce Serghei Alexandrovici, fiul cel mai mic al țaru-
lui Alexandru al II-lea și fratele lui Alexandru al III-lea. O primă
tentativă nu s-a realizat, pentru că Marele Duce era în trăsură cu
soția lui și copiii fratelui său și Kaliaiev a renunțat. Dar după două
zile a repetat atentatul ucigîndu-l pe Marele Duce și pe vizitiul
caleștii. Marea Ducesă, Prințesă de Hesse și Rin prin naștere și
nepoată a reginei Victoria, a fost rănită, dar a supraviețuit.

Piesa lui Camus justifică în principiu acțiunile teroriste, el fiind,
precum se știe, un admirator al comuniștilor și, implicit, al înain-
tașilor acestora. Dar, independent de asta, piesa se axează pe con-
flictul dintre datoria asumată de a lupta cu tirania și dorința de a
trăi de a iubi. Iubita lui Kaliaiev, Dora Billiant, personaj real, va sfîrși
la azilul de nebuni după spînzurarea criminalului său partener. 

Spectacolul lui Mihai Măniuțiu prezintă un echilibru binevenit
al părților aflate în conflict inducînd ideea că toți pot fi detestabili
și ca urmare întreaga natură umană. Personajele sînt toate nega-
tive și deopotrivă tragice. 

Opoziția se stabilește între „Cei drepți”, socialiștii, care tehnic
vorbind sînt niște asasini și aristocrația rusă, Marele Duce fiind și el
un personaj odios prin deportările evreilor din Moscova, oraș pe
care îl guverna, și prin măsurile represive împotriva populației. El
iubea literatura și teatrul, iar în rest se comporta ca un zbir. O ieșirea
la Balșoi îl va costa viața!

Dar în cadrul organizației secrete se mai înfiripă un conflict, cel
între „aripa tînără”, pasională și „umană” a cuplului Ivan Kaliviaiev-
Dora (Marius Manole – Raluca Aprodu) și mai vîrstinicii, mai lucizii
și mai intra nsigenții Varia și Stepan (Mirela Oprișor – Marius
Bodochi). Varia e permanent cu pistolul la brîu, Stepan e sarcastic
cu orice manifestare de slăbiciune a celor din grup, din care mai
face parte tînărul Aleksei Voinov (Ciprian Nicula), personaj dile -
matic, oscilînd între cele două cupluri principale.

Un conflict secundar, prezentat cu subtilitate de regizor și jucat
cu forță de Maia Morgenstern, ca Marea Ducesă, și Marius Bodochi
(în rolul dublu al lui Skuratov, șeful poliției țariste), este acela al mo-
bilurilor de a forța căința asasinului. Marea Ducesă, în fond străină
de Rusia, dorește să salveze sufletul criminalului și, cu o anumită
ipocrizie, bine subliniată de cunoscuta actriță, să adune capital în
ceruri. Polițistul în schimb, cinic, profită de dorința ducesei pentru
a obține avantaje de imagine. Un terorist care alege căința în
schimbul vieții (eventual turnîndu-și complicii) e o slăbire a taberei
inamice. Marius Bodochi joacă rolul torționarului versatil, brutal,
manipulator, histrionic cu resursele sale majore, la fel de bine știute.
Faptul real al intervenției refuzate a Marii Ducese este un episod ex-
celent al reprezentației.

Spre deosebire de textul aflat la origine, specatcolul lui Mihai
Măniuțiu accentuează tragismul situațiilor prin înfățișarea lipsei lor
de ieșire. Locuința conspirativă dărăpănată a conjuraților e acope -
rită de o cortină „de fier”. În fața ei se joacă scena în care, închis
într-o  cușcă - semn că nu e de glumă cu autoritatea - lui Ivan i se
oferă viața în schimbul abjurării, ceea ce el refuză. Cînd cușca e
scoasă cu ducesă cu tot și cortina se ridică, sălașul căuzașilor este
în mod spectaculos acoperit cu zăpadă, geamurile sparte lasă ză-
pada să intre, imensul candelabru prăbușit a făcut țurțuri „și-a prins
promoroacă și clampa” (decor - Adrian Damian, costume - Luiza
Enescu).   

De fapt, atentatul a fost în februarie și Kaliaiev a fost spînzurat
la 23 mai, așa că, în noaptea execuției, așteptată cu febrilitate de
conspiratorii înzăpeziți, chiar și la Moscova putea fi călduț. Așadar
frigul e în sufletele înghețate ale bandei care primește moartea lui
Ivan cu sentimente contradictorii între bucuria că n-a trădat și du -
rerea, mai ales a Dorei, că a murit. Întrebările se ridică deasupra lor:
la ce au folosit toate astea? Este terorismul justificabil? Acceptarea
morții, renunțarea definitivă la viitor și distrugerea celor iubiți,  pen-
tru o cauză neclară, e o rezolvare? 

Spectacolul lui Mihai Măniuțiu pune mai degrabă problema
conștiințelor tragice și mai puțin a dreptății. „Cei drepți” sînt în re-
alitate condamnabili, dar nu mai puțin afectați de tragedie, fiind
totuși oameni, fie și cu „dreptatea” în brațe. Cauza (ideală ori ilu-
zorie?) sau viața ? Iată întrebarea!

Sperctacol de anvergură și caracterizat de performanțe artis-
tice pe multe planuri, Cei drepți, este o realizare însemnată.
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Noul festival, care s-a  desfăşurat în patru weekenduri ale
lunii noiembrie la Pitești, nu anulează, ci majorează
numărul evenimentelor, de la unul singur la două, fiind

menţinut tradiţionalul Festival al Teatrelor de Studio care se va des-
făşura de acum încolo în cursul lunii mai. Spectatorii au dat buzna
să vadă această deschidere onorată şi de prezenţa vicepreşedin-
telui Consiliului Judeţean Argeș care a exprimat dorinţa de a spri-
jini mai mult decât a făcut-o până acum teatrul. 

Noul manager al Teatrului „Alexandru Davila”, Pitești, regizorul
bucureştean Dan Tudor, dezinvolt şi inteligent, a prezentat publi -
cului ce doreşte să facă. Apoi s-a ridicat cortina şi a urmat specta-
colul Revizorul de Nikolai Gogol, în regia lui Sandu Grecu, oferit
de Teatrul Naţional Satiricus „I. L. Caragiale” din Chişinău. 

Gogol rămâne Gogol, dar revizorul nu mai e cel pe care îl ştiam
că este, adică un tip inteligent, abil, fermecător, care este luat din
greşeală drept un posibil revizor de la Petersburg şi acceptă să fie
mituit de liota funcţionarilor publici din orăşel, spre hazul general
al publicului de două secole, care contină să fie victima autorităţilor
corupte mai mult sau mai puţin. Comedia semnalizează, nu modi-
fică năravurile. La Bucureşti, Revizorul montat de Lucian Pintilie a
supărat grav Ambasada URSS şi guvernul comunist ce a aplicat
mari sancţiuni vinovaţilor de nevinovăţie și directorului teatrului,
Liviu Ciulei.

Capodopera gogoliană realistă până în cele mai mici detalii se
transformă treptat într-o uriaşă hiperbolă a corupţiei suverane im-
batabile, ciclice şi de nerefuzat din epoca respectivă, dar şi din toate
timpurile, iar punerea ei în scenă nu este deloc facilă, ba dimpotrivă,
foarte dificilă. Multe caractere, situaţii dramatice, lovituri de teatru.
Dar cea mai gogonată a fost că revizorul nu mai vine de unde sta-
bilise autorul, ci de la Bruxelles! Hopa! Aşadar, mister e un emisar
corupt de la UE. Poate fi şi un inspector vest-european atras de
foşnetul banilor negri, dar parabola schimbă total sensul de atac al
satirei ucraineanului Gogol.

Hazul abundă în cascadă. Foarte talentaţii actori de la Chişinău
îmbrăcaţi ruseşte nu se comportă în această abordare regizorală
europeneşte, ci tot ucraineşte-ruseşte. Foarte izbutite sunt mo-
mentele care uită naţionalitatea occidentală a revizorului şi se în-
scriu strict în atmosfera gogoliană. Colectarea mitei în stil rudi- 
mentar, nu mafiot, sistem care s-a ultraperfecţionat între timp, se
face la vedere, pe scară largă în tot Imperiul Ţarist. Momentele ero-
tice cu soţia primarului şi fiica acestuia, care sunt oferite revizorului,
au haz nebun, în ciuda unor îngroşări ici-colo. 

Hlestakov urinează pe scenă, amplificând vulgaritatea acestui
nestilat revizor care totuşi, în logica oferită regizoral, provine din
Europa toaletelor. În acest spectacol, Hlestakov, în interpretarea ta -
lentatului actor Arcadie răcilă, îndrumat spre comedia bufă şi
satira fioroasă a acestei lumi care nu moare şi nici nu se mărită cu
civilizaţia, este o reuşită a spectacolului atunci când se menţine pe
clasicitate.

E foarte greu să facem aprecieri despre numele celor din dis-
tribuţie. Nu a existat un program de sală şi nici nu s-a creat o posi-
bilitate de contact între criticii de teatru veniţi special pentru acest
spectacol la Piteşti şi conducerea teatrului cu actorii cazaţi la hotelul
Iaki.

Celebrul cuplu mimetic Bobcinski (Daniel Ciobanu) � Dobcin-
ski (Gheorghe Guşan) este  amuzant din plin şi respectă ad litteram
cheia acestor personaje care cred că l-au inspirat pe I. L. Caragiale
în crearea tandemului Farfuridi � Brânzovenescu. Soţia (elena
Oleinic) şi fiica (Nadejda Crîlov) primarului (Viorel Cornescu)
portretizează bine grotescul şi naivitatea tâmpă a unor femei răs-
făţate de soţii lor corupţi, pline de ifose şi imoralitate.

Regizorul Sandu Grecu a lucrat meticulos cu fiecare actor, în
spirit gogolian, rezultând comicul sumbru al Rusiei ţariste. Decorul,
fix şi flexibil, convenţional şi nonconvenţional, a servit mişcării per-
sonajelor în multiple tablouri expresive, circumscrise cadrului
gogolian. Ca nuca în perete au fost însă inscripţiile şi semnele Uni-
unii Europene. Marea găselniţă a fost mutarea revizorului la Brux-
elles, a celui fals, şi a celui ipotetic, aşteptat la un hotel de 5 stele.
Această viziune satirică exprimă frustrarea faţă de ezitările UE de a
accelera formalităţile de aderare ale Republicii Moldova, dar acest
subiect obligă la comentarii. Când jucăm Gogol, jucăm Gogol!

Sunetul şi luminile au creat atmosfera poveştii bine-cunoscute
şi mereu actuale. Memorabilă e scena când umilul şperţar din ad-
ministraţia publică locală (a Ucrainei şi Rusiei, atunci) solicită ca re-
vizorul să informeze eşaloanele superioare că există şi el pe această
planetă. În efortul de justificare a mutării revizorului de la Peters-
burg la Bruxelles, au fost montate un ecran deasupra scenei şi două
televizoare laterale, pe care se perindă imagini din anul 2022 fără
legătură cu subiectul piesei. Pur amuzament revuistic. 

Ar trebui să rescriem Scrisoarea pierdută şi Agamiţă Dan-
danache să aterizeze din Ţara Lalelelor şi nu de la cinci poşte, adică
de la Moşia Florica a Brătienilor? Din două, una: ori rescriem piesa,
ori respectăm textul aşa cum a fost scris și eternizat!

Scurte considera\ii

Distribuţia: Viorel Cornescu (Anton Antonovici Skvoznik-Dmuhanovski),
Arcadie răcilă (Ivan Alexandrovici Hlestakov), elena Oleinic (Ana Andreevna),
Nadejda Crîlov (Maria Antonovna), roman Malai (Luka Lukici Hlopov),
Alexandru Crîlov (Ammos Feodorovici Liapkin-Tiapkin), ion Grosu (Artemii
Filipovici Zemlianika), eugeniu Matcovschi (Ivan Kuzmici Şpekin), Gheorghe
Guşan (Piotr Ivanovici Dobcinski), Daniel Ciobanu (Piotr Ivanovici Bobcinski),
Stanislav Semionov (Osip), Artiom Oleacu (Oligarhul), Constantin Ghileţchi
(Stepan Ilici Uhovertov), Nicolae racoviţă (Un chelner), Alexandrina Grecu,
ira Cazac, Olga Anghelici (Dansatoarele) • Regia şi scenografia: Sandu Grecu
• Costumele: ecaterina Mihalache • Coregrafia: Dumitru Tanmoşan • O pro-
ducţie a Teatrului Naţional Satiricus „I. L. Caragiale” Chişinău.

REVIZORUL de Nikolai Gogol, în deschiderea primei
ediţii  a Festivalului internaţional de Teatru „Liviu Ciulei”
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Lui Tornatore i-a reușit figura (italian fiind) de a crea unul
dintre cele mai frumoase filme despre cinematograf, în
general, despre cinematograful american, în special, în

ciuda faptului că varianta inițială (cea a regizorului, nu cea care a
fost proiectată în SUA, unde a și luat Oscar pentru film străin) avea
o cu totul altă intenție decât cea omagială. În varianta lungă, a
dorit să sublinieze decăderea cinematografului, faptul că a fost
surclasat de televiziune și de casetele video. A tăcut mâlc, însă,
când a văzut ce impact uriaș a avut asupra criticilor de film amer-
icani și asupra publicului. Poate că nu este atât de profund pre-
cum Sunset Blvd. al lui Billy Wilder, 8 ½ al lui Fellini, Stardust
Memories al lui Woody Allen sau precum subtila artă poetică ci -
ne matografică, Barton Fink, a Fraților Coen. Poate. Dar este un film
emoționant despre film, nu din perspectiva creatorului (deși per-
sonajul principal va deveni, în cele din urmă, regizor), ci, mai de-
grabă, a consumatorului simplu, a celor pentru care distracția și
fuga de realitatea apăsătoare erau posibile prin intermediul cin-
ematografului.

Într-un orășel sărac din Sicilia, imediat după cel de-al Doilea
Război Mondial, cu urmele vizibile ale recentelor bombarda-
mente, cinematograful lui Alfredo, controlat de „cenzura” pudi-
bondă a preotului local, Adelfio, care cerea să se taie scenele cu
săruturi, era centrul de atracție al localnicilor. În cinematograf, se
mută viața satului, palpită de energie, de farse (copiii se distrează
trezindu-l pe un bărbat care venea special la cinematograf să
tragă un pui de somn), aici unii se îndrăgostesc și își întemeiază,
ulterior, familii, aici își arată unii pornirile disprețuitoare față de
clasa inferioară (un conțopist care, de la balcon, scuipă pe cei de
jos – și o va face ani de zile, până primește un scutec folosit drept
în față), aici, în locul acesta magic și fascinant, un copil orfan de
tată, cumplit de sărac, va descoperi două compensații afective:
filmul în sine/ proiectarea acestuia și pe Alfredo, proiecționistul,
care îi va fi prieten, mentor, tată. Cumva, atașamentul său față de
lumea filmului este o urmare firească a nevoii lui Toto de a găsi
un tată. Alfredo îl va salva de multe încurcături, mai ales în fața
mamei care nu e de acord ca fiul să meargă la cinema. Îi va da sfa-
turi, chiar dacă multe vor fi replici din filmele pe care le învățase
pe de rost. Nici copilul nu rămâne dator. Când cinematograful ia
foc, îl salvează de la moarte. E adevărat, Alfredo va rămâne orb și
copilul îi va ține locul, neglijând școala, dar prietenia ce se naște
între ei va fi hotărâtoare pentru Toto (Salvatore). Ca proiecționist,
Toto găsește un univers compensatoriu pentru realitatea domi-
nată de sărăcie, de deziluzie și banalitate. Dar va fi și extrem de
vulnerabil în fața ei. Când se îndrăgostește prima oară, o va filma
pe fată, preferând să o privească pe peliculă decât să îi vorbească.
Când o va face, va fi cu stângăcie. Va încerca o variantă desprinsă
parcă de pe ecran: îi va lua locul preotului la confesional, în com-
plicitate cu Alfredo care îl cheamă pe Adelfio să îi alunge îndoielile
legate de minunile din Evanghelie, și abia așa îi mărturisește fetei
ce simte pentru ea. Dar uneori ficțiunea inspiră realitatea. Alfredo
îi povestise despre un tânăr care a promis unei fete că va sta 100
de nopți în fața ferestrei ei până îl va accepta, dar într-a nouăzeci
și noua noapte a plecat. Toto îi promite fetei că va aștepta la fel,
până ea se va îndrăgosti de el. Ceea ce s-a și întâmplat. 

O mare parte din film, spectatorul contemplă chipuri care
privesc pe ecranul din Cinema Paradiso (deși, aici, se poate sesiza
satira lui Tornatore – cinematograful ca utopie, evadare din exis-
tența anostă). Tot felul de chipuri: copii fericiți, adulți plângând,
un bărbat care plânge și rostește replicile o dată cu actorii, femei,
îndrăgostiți, toți se uită acolo cu o privire care dovedește că sunt
confiscați de imaginea care se derulează: western, film muzical,
comedie, documentar. Filmul îi unește, îi și uniformizează. Dar trăi-
esc la unison. Cu atât mai trist e momentul când se prăbușește
cinematograful, la înmormântarea lui Alfredo (în anii 1970), de-
molat pentru a se construi o parcare, mai trist decât cel în care
Cinema Paradiso arsese și fusese înlocuit de Nuovo Cinema Par-
adiso. Când este demolat acesta din urmă, se demolează un mit.
Oamenii nu mai au nevoie de cinema, de emoția aceea unică  din
sală. Parcă viața devine și ea mai tristă. 

O coloană sonoră care e operă de artă – Morricone. Un copil
extraordinar de talentat, în tandem cu Noiret – cel mai reușit mo-
ment din film. De altfel, Salvatore Cascio a luat Bafta pentru rol
secundar, e irezistibil. Și finalul – emoție pură… După moartea lui
Alfredo, Salvatore primește un cadou de la acesta, prin inter-
mediul soției lui. Era un montaj al tuturor scenelor cu sărut pe care
părintele le cenzurase și Alfredo le salvase. 

rAlucA FArAon

Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso) – 1988

Regie: Giuseppe Tornatore

Scenariu: Giuseppe Tornatore și Vanna Paoli

Imagine: Blasco Giurato 

Muzică: Ennio Morricone

Cu: Phillippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin,

Marco Leonardi, Leopoldo Trieste

Din dragoste pentru cinema

���



www.revistaneuma.ro
Teatru / Jurnal teatral 88

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

ion cocorA

Pe drum spre Magic Puppet
AlexAndru jurcAn

Dacă sunteți în Cluj, în plin centru, pe Bulevardul
Eroilor, veți descoperi un teatru independent ex-
trem de laborios: Magic Puppet. Am fost duminică

seara (6 noiembrie, 2022) la recenta premieră Pe drum, în regia
neobositului Lucian Țion. Da, o producție Magic Puppet, un
proiect co-finanțat de AFCN (Administrația Fondului Cultural
Național), un spectacol educativ pe tema circulației rutiere.
Scenariul (Lucian Țion și Darius Prodan) s-a inspirat din ideile
ivite la atelierele cu elevii pe tema respectivă. Spectacolul
conține și scene cu păpuși (concepute de Oana Tămaș), iar
această inserție consfințește un stil mixt, subliniind ideea că
marionetele sunt o formă de artă și pentru publicul larg,
reușind adesea să puncteze mai pregnant ideile și mesajul.
Joacă în spectacol Dragoș Lupău (cel mai talentat, implicat,
versatil, empatic, tumultuos), Leonard Chionac, Demetra
Vasiliu, Ioan Crișan. Lumini: Florin Suciu. Muzica: Max Anchidin.
Surprinde plăcut scenografia lui Vlad Mureșan, minimalistă,
dar multifuncțională: imagini din oraș, ca fundal, care, deo-
dată, devin ferestre necesare pentru apariția păpușilor.

Un spectacol necesar, educativ, didactic, chiar moraliza-
tor, totalizând diverse scene, care ilustrează o lume „pe drum”,
dar nu întotdeauna pe cel bun. Iată poliția și șoferii, cu
amenințări și dispute vulgare. Unii șoferi vorbesc la telefon,
fiind la volan. Consumul de alcool, vitezomania, părinții îngă-
duitori, accidentele fatale, depășirile celor iresponsabili ... Unii
își fac întâi cruce, apoi conduc cu viteză maximă. „Regii au-
tostrăzii” amenință, uitând că „libertatea înseamnă respectarea
legii”, sfidând „zgârieturile de Mănăștur”.

Un spectacol comico-dramatic, un râsu-plânsu ingenios
orchestrat de regizorul Lucian Țion, care nuanțează și diversi-
fică derularea scenelor. Desigur, scenele pot fi schimbate, dar
eu aș fi preferat la final secvența-climax cu „avem un vis”, care
conține mesajul ardent, adică „spunem NU ” infracțiunilor ru-
tiere (scena următoare a coborât tensiunea scenică). Excelente
scenele cu păpuși, de un comic irezistibil (reacția sălii a fost
evidentă), cu acea onomastică revelatoare (Blestematu,
Amărâtu etc). Știm că e un spectacol în mișcare și că se va
schimba ritmul de-a lungul reprezentațiilor, mai ales că re-
cunoaștem ambiția și profesionalismul lui Lucian Țion.

Criticul teatral în confruntare 
cu sine între dou[ epoci,

Spectacolul de teatru cel mai frumos
cadou, Vestea plec[rii

inegalabilului Peter Brook, 
Un teatru al „invizibilului f[cut vizibil” §i
al capt[rii „impulsurilor ascunse în om”,

O nou[ echip[ de conducere 
a criticilor teatrali, Spectacole 

în imagini de regizori români cu texte  
de Shakespeare 

18 iulie  1990. Aceste rânduri le scriu cu gândul de a consti-
tui  prefață la o carte posibil de a fi tipărită. De fapt, ele sunt
mai degrabă o confesiune sentimentală despre cum am de-
venit critic de teatru și cum mi-am exersat această profesie în
cronici publicate săptămână de săptămână pe parcursul a
două decenii. După evenimentele de răscruce întâmplate în
decembrie 89 este evident că ne vom confrunta nu numai în
plan politic și social cu schimbări de fond, ci și în plan cultural,
indiferent de genurile artistice care se abordează. La rândul ei,
deci,  critica teatrală  devine și ea   un obiect de reflecţie. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât se practică în draci,
crezându-se că e la îndemâna oricui, fără să conteze că intere-
sul faţă de cronica de teatru e în cădere liberă. În special în
cazul în care îi am în vedere pe cei care o citesc. Nu mă gân-
desc neapărat la cititorii obişnuiţi, la cei ce se grăbesc să vadă
un spectacol de teatru după lectura unui comentariu elogios,
fiindcă ei sunt tot mai puțini, ci  la implicații direct în fenomen,
fie că e vorba de aceia care scriu comentarii pe tema respectivă
și emit judecăți de valoare, fie de realizatori (actori, regizori etc.)
cărora se adresează în calitate de beneficiari.  

Actorii citesc  de obicei, în majoritatea lor, pasajele care îi
vizează dintr-un text critic. Regizorii sunt interesați de modul
cum li se descifrează universul ideatic al spectacolului, vi -
ziunea, limbajele, particularitățile stilistice. Criticii în schimb
rareori mai găsesc răgaz să se citească între ei. Le sunt sufi-
ciente propriile opinii. În ce mă priveşte, prima cronică la  un
spectacol de teatru, dacă pot să-i spun aşa, am scris-o în stu-
denţie. Totul s-a întâmplat accidental şi fără să mă gândesc că
peste câţiva ani voi deveni un împătimit al unei “îndeletniciri”
la care nu visasem vreodată. Într-o iarnă, aflând că plec în va-
canţă la Reşiţa, un redactor de la revista Tribuna, unde publi-
cam din când în când poezii, mi-a propus să scriu ceva despre



www.revistaneuma.ro
Jurnal teatral

Nr. 11-12 (61-62) � 2022
89

spectacolele teatrului din urbea bănăţeană. Nu l-am refuzat. În
clipa aceea însă, sincer vorbind, habar nu aveam cum voi reuşi
să mă ţin de promisiune. În afară de faptul că de copil îmi plăcea
să merg la teatru, uneori chiar să mă joc de-a teatrul,  nu aveam
nicio altă  tangenţă cu această artă. Am început în grabă să citesc
cronicile de specialitate publicate prin anumite reviste. Bine am
făcut. Căci la Reșița am avut ce să văd.  Pe durata vacanţei figu-
rau pe afiș cam toate spectacolele produse în acea stagiune. Așa
că le-am văzut și m-am pus pe treabă şi am scris articolul cu pri -
cina. El a fost publicat, dar întâmplarea respectivă, repetată şi în
vacanţa următoare, am considerat-o totuși un accident şi atât.
Dar de ce mi-a fost dat nu am scăpat. În 1970, după ce am intrat
în redacţia aceleiaşi reviste, unde mai toţi redactorii erau poeţi
şi prozatori, D.R. Popescu, proaspăt “uns” redactor şef, considera
că o revistă nu se face numai cu prozatori şi poeţi, ci e nevoie şi
de publicişti, de oameni care să se implice şi în alte domenii, să
semneze diverse  rubrici. Aşa am devenit titularul rubricii de
teatru pe care am susţinut-o săptămână de săptămână aproape
trei decenii. M-am refugiat pe loc în bibliotecă şi am citit cam tot
ce au scris marii scriitori dintre războaie despre teatru. A fost de
ajuns să înţeleg  un lucru esențial pentru mine atunci: demersul
critic nu stă pe loc, ci evoluează odată cu arta spectacolului, că se
condiţionează reciproc. Critica de teatru s-a specializat odată cu
creşterea imensă a aportului regizorului în realizarea specta-
colului. Ea nu se mai mulţumeşte să fie o consemnare a  specta-
colului cu plusurile și minusurile lui, interesată cu precădere de
text şi actori, ci  îl priveşte ca pe o operă autonomă, criticul
devine un  “lector” al spectacolului, un interpret al lui, îi relevă nu
doar valoarea, ci şi temele şi sensurile pe care regizorul dorește
să le transmită prin textul dramatic. Pe cel clasic îl adue în
prezent. Pe cel contemporan îl învestește, în complicitate cu pu -
blicul cu teme incomode pentru cenzură. Am optat încă de la în-
ceput, aşadar, pentru o critică de interpretare. O critică de
susţinere cu precădere, programatic, a regizorilor tineri. Aceştia,
receptivi la exemplul maeştrilor (Ciulei, Pintilie, Vlad Mugur, Esrig,
Penciulescu etc.), se situau în prim plan în măsura în care reuşeau
să evite compromisul, depunând eforturi să învingă atât cât le
era în putinţă vigilenţa cenzurii. La fel procedau şi criticii. Aşa se
face că m-am împrietenit repede cu Biţă Banu, că Valentin Sil-
vestru îmi trimitea frecvent telegrame să mă felicite pentru

cutare sau cutare cronică, iar pe Dinu Kivu, Victor Parhon îi citeam
constant. Şi anii treceau cu bucurii şi mâhniri, cu destule mizerii
cotidiene. Dar în ciuda acestora,  criticul de teatru, dacă se res -
pecta, se bucura de autoritate şi chiar de faimă. Astfel,  revista
Tribuna, care apărea în peste cincisprezece mii de exemplare şi
era citită în toată ţara, s-a  impus ca  un punct de atracţie pentru

Vlad Mugur 

Scene din Hamlet (regia Vlad Mugur)
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regizorii tineri dintre  care cei mai mulţi îşi făceau ucenicia în
teatre din provincie. Îmi scriau scrisori, răspundeau la anchete,
scriau articole, alteori veneau în vizită la redacţie.  Nu vreau să
par lipsit de modestie, dar prin cronicile pe care le scriam, prin
orientarea lor, constant  partizană faţă de ei şi tendinţele nova-
toare, deşi nu toate spectacolele erau neapărat evenimente, prin
premiile anuale pe care le-am iniţiat  pentru creatorii tineri (re-
gizori, actori, scenografi, critici) etc., la Cluj au început să se în-
tâmple miracole. La un moment dat a fost numit director al
Teatrului Naţional criticul literar Ion Vlad, profesorul meu de teo-
ria literaturii şi estetică de la facultate. În urma unor discuţii în-
delungi, în care am demonstrat că sunt un susţinător fanatic al
regizorilor tineri, noul director nu a ezitat să angajeze trei  nume
de top: Aureliu Manea, Alexa Visarion şi Dan Micu. Decizia a făcut
vâlvă în ţară  şi rezultatele nu au întârziat. Păcat că nu a fost una
de durată. Căci nemaiputând să suporte presiunile oficialităţilor,
nefiind dispus să renunţe la ideile sale, Ion Vlad a demisionat. Am
insistat asupra acestei întâmplări întrucât o socot relevantă pen-
tru contribuţia pe care  poate să  şi-o aducă un critic în crearea
unui climat de efervescenţă  chiar în interiorul unui teatru. De-
sigur, astăzi vremurile sunt altele. E  firesc de aceea ca  şi actul
critic să  cunoască  metamorfoze de atitudine și structură. Lim-
bajul criticului e de presupus că va dobândi un plus de elevație,
exprimare mult mai tranșantă a opiniilor, permiţându-şi libertăţi
greu de imaginat altădată. În această privinţă evoluţia, nu am
nici o îndoială, va fi una de bun augur, eliberată în orice caz de re-
stricțiile impuse de oficialități. Criticul numai e obligat de nimeni
să descopere “bijuterii” acolo unde nu sunt,  chiar dacă gusturile
e normal să difere, sau să se extazieze în faţa unor soluţii comune,
practicate încă din prima jumătate a secolului trecut (fireşte, cu
mijloace tehnice mult rudimentare), cum ar fi de pildă prezenţa
imaginilor filmate. Din cât pot să-mi dau seama, cu mici excepţii,
orientarea e de regulă către o critică mai mult de tip publicistic
decât către una de interpretare. Deseori  ceea ce contează e
modul de realizare al unui spectacol şi nu temele lui. Eu cred, cu
riscul de a fi considerat un critic de modă veche, că lucrurile nu
pot fi separate. Îmi plac “năzdrăvăniile”, sau dacă vreţi experi-
mentele,  oricât de trăsnite ar fi, dar imediat mă întreb  unde duc,
spre ce au ochit? Asta fiindcă în tot ceea ce a pus în scenă, in-
diferent de formulă, am văzut nu numai teribilism şi frondă, dar

şi prezenţa unor teme şi obsesii reluate şi amplificate până la ex-
acerbare, a unor nelinişti ce vin dintr-o nevoie interioară de a
spune ceva şi implicit de a se spune pe sine. O critică dacă se
doreşte să fie eficientă nu se scrie pentru a arăta cât de deştepţi
suntem, sau cât de “răi” putem fi, ci presupune responsabilitate
morală și estetică. În multe spectacole, excesiv de lăudate, mij -
loacele rămân deseori exterioare, complementare, total pleo nas-
tice, fără niciun efort de a fi convertite în semn teatral. Feno- 
menul nu e numai neliniştitor în sine, ci și primejdios mai ales
pentru creația și evoluția tânărului regizor. Dacă un critic nu e
sensibil la  asemenea tendințe, cum și altele ce probabil nu vor
întârzia, riscă să-și piardă însăși rațiunea de a fi. Opiniile lui Peter
Brook din acest punct de vedere sunt categorice și valabile pen-
tru oricine şi oricând. Reputatul regizor recunoaşte în Spaţiul gol
„că o artă fără critici ar fi ameninţată în mod permanent de
primejdii mult mai mari”. Şi tot el zice că există şi critici „cu rol di-
zolvat”, care înlesnesc “acţiunea mortală, atunci când nu-şi  ac-
ceptă responsabilitatea, când îşi mimează propria importanţă.”
De meditat!

PETER BROOK împreună cu GEORGE BANU

Ion Caramitru 
și Mariana Buruiană

în Hamlet 
(regia Alexandru

Tocilescu)

Marcel Iures
în Hamlet 
(regia Liviu Ciulei)f
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28 noiembrie 1997. La sfârşitul spectacolului cu Scaunele de
Eugen Ionescu (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj), o reprezentaţie
tulburătoare, cu o caligrafie de un rafinament aproape pervers,
criticul George Banu a adresat regizorului Vlad Mugur, când
ambii încă se aflau stăpâniţi de emoţii, următoarele cuvinte: “Vă
mulţumesc, domnule Vlad, pentru cel mai frumos cadou teatral
care mi s-a făcut anul acesta!” Nu l-am întrebat pe George Banu
atunci câte spectacole a văzut de-a lungul anului 1997, dar sunt
sigur că nu puține și mai ales nu lipsite de relevanță. Dimpotrivă,
sunt convins că foarte multe au fost realizate pe scene reputate
ale lumii de către regizori de notorietate. Trăgând cu urechea la
ceea ce spune, am fost sigur că prietenul Biţă nu aruncă vorbe în
vânt, ci cumpăneşte îndelung fiecare apreciere pe care o face. Îl
cunosc doar de peste un sfert de veac. Îmi amintesc că la sfârși-
tul unui spectacol, într-o seară bucureşteană de octombrie, ne-a
făcut cunoştinţă extraordinarul Sorin Titel, iar întâmplarea, noro-
coasă pentru amândoi am continuat-o și stropit-o cu vin până
noaptea târziu la Atene Palace,  încât la un moment buzoianul
bucureștenizat nu a pierdut ocazia să remarce, cu ironie, că se
simte luat la mijloc de doi bănăţeni pur-sânge. Dar să trec peste
acest detaliu de paranteză și să recunosc că am fost teribil de
bucuros când am surprins discuţia dintre critic şi regizor. Ade-
vărul e că şi eu am ieşit din sală de la Scaunele întors pe dos.
Spectacolul m-a răvășit profund și mi-a creeat o imensă  bucurie.
În  acelaşi timp eram însă  incapabil să formulez o judecată de
valoare. Îmi era clar că mă aflu în faţa unei versiuni scenice a cele-
brei piese puternic tensionată, de o ambiguitate subtextuală
plină de mister, cu ceva nedefinit în ea, inexprimabil, în care acu-
mulările de energii se produc treptat, iar regizorul le concen-
trează în drama personajelor, proiectând fiecare destin într-o
perspectivă tragică. Finalul apare ca o evoluţie firească, decisă în
plan existenţial de conştientizarea propriei condiţii a personaju-
lui, dar şi a interpretului, întâlnirea dintre interpret şi personaj
părându-mi-se a fi însăşi miza pariului pe care Vlad Mugur l-a pus
pe piesă. Demersul scenic se încheie exploziv, paradoxal, imagi-
nativ, încât actul la care recurge cuplul ionescian se arată a fi în
totalitate fără alternativă, în contrast cu scenele de debut, în
tonalitate de romanţă, cu mătăsoase melancolii şi nostalgii ale

trecerii, care amintesc de versurile minulesciene: “Un bătrân şi o
bătrână/ două jucării stricate/ merg ținându-se de mână”. Sau
cam pe aproape, căci citez din memorie. Cum nu mi-am propus
însă ca în aceste rânduri să scriu o cronică, deși ar fi fost poate
bine să o fac, revin la căldura şi simplitatea cuvintelor pe care
George Banu le-a folosit pentru a aprecia un spectacol: “Vă
mulţumesc, domnule Vlad pentru cel mai frumos cadou teatral
care mi s-a făcut anul acesta”. Excelent mi se pare să definești un
spectacol ca pe un cadou. În special atunci când cadoul îl
primești de la Vlad Mugur. De la un regizor care  face parte din
stirpea acelor creatori de teatru rari, aleşi, cărora trebuie să le
mulţumeşti ori de câte ori ai privilegiul să-i întâlnești.  În peste
şaptezeci de ani de viaţă şi, probabil patruzeci şi cinci de
“meserie”, Vlad Mugur a făcut teatrului românesc cadou nu-
meroase capodopere scenice. Pe două dintre acestea, realizate
pe scena Naţionalului clujean, cu vreo treizeci de ani în urmă,
Caligula şi Visul unei nopţi de vară, deşi am văzut între timp
capodopere aparținând lui Brook, Strehler, Kantor, Ciulei, Pintilie,

Scenă din Furtuna 
(regia Cătălina Buzoianu)

Scenă din Hamlet 
(regia Alexandru Tocilescu)
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Manea, Andrei Şerban, Purcărete, etc., le port în suflet și acum vii
şi uluitoare. Aceasta, poate, şi pentru că ştiu cum s-au născut,
fiind în acei ani în permanenţă în preajma regizorului, mereu fas-
cinat de harul său, fie că se manifesta în sala de spectacol, fie în
jurul unor sticle de vin, câteodată până la revărsarea zorilor, la o
masă retrasă din boemul restaurant clujean Continental. Ce tânăr
era Vlad atunci! Ce tânăr este astăzi! I-am văzut trei spectacole în
răstimp de câteva zile (Scaunele, Doi gemeni veneţieni şi Scandal
cu publicul) şi nu am nicio ezitare când afirm că este cel mai tânăr
regizor al României anului 1997.

Sâmbătă 3 iulie 2022. Ora 11. Celebrul Festival Internațional
de Teatru de la Sibiu la care particip se apropie de sfârșit. Mai pre-
cis a ajuns în  penultima zi. În sala de conferințe a Filarmonicii,
popalată până la refuz, George Banu, neobositul George Banu,
moderează un interesant dialog cu doi regizori, Allesandro Serra
și Botond Nagy, unul din Italia, altul din România, în regia cărora
vestita piesă a lui Shakespeare, Macbeth, a fost vizionată de  pu -
blic, fascinând și intrigând deopotrivă, în două versiuni de spec-
tacol. Primul, folosind o  distribuție alcătuită în totalitate din
bărbați, tratează substratul  tragic al textului dintr-o pespectivă
arhaică, fixează acțiunea în trecut,   în vechea Sardinie, iar pentru
exprimare  alege limba sardă. Celălat procedează exact invers.
Subordonează acțiunea cu ostentație prezentului și elimină
masiv din ea ceea nu rimează cu ce-și propune să demonstreze.
Amândouă sunt spectacole cu acoperire estetică, ofertante pen-

tru discuții de profunzime. În timp ce dialogul  devenise însă din
ce în ce mai incitant, asistența fiind  captivată de mărturisirile re-
gizorilor, deodată o doamnă din sală, Excelența Sa Amba -
sadoarea Franței la București, se ridică  de pe scaun și apro- 
piindu-se de Banu  îi șoptește  ceva la ureche. Acesta brusc a în -
cetat să mai rostească vreun cuvânt. Abia după o îndelungă
tăcere anunță că a murit Peter Brook. Vestea  pe mine mă scoate
subit de pe orbită. Realmente consider o stranie coincidență fap-
tul că ea parvine tocmai în toiul unei dezbateri ce are ca obiect
o piesă de Shakespeare și lectura ei regizorală. Vasăzică ne
părăsește unul dintre cei mai însemnaţi creatori de teatru mo -
dern din a doua jumătate a secolului XX, un spirit reformator,
poate cel mai radical alături de Grotowski. Acela care  încă de la
debut mărturiseşte că pentru el lucrul cel mai important este
căutarea şi apropierea actului teatral de public, având în vedere
cu prisosință reducerea distanţei dintre produsul teatral și con-
sumatorul său. Atare probleme, esențiale pentru arta lui, sunt
formulate cu mult înainte de a-şi consolida propria concepţie în
ceea ce priveşte regia. Drept dovadă, este faptul că de-a lungul
anilor  va iniţia numeroase centre de cercetare teatrală,  căutând
o viață noi forme de limbaj, experimentând noi stiluri de joc, noi
modalităţi de citire şi interpretare a unui text. Uneori Brook re-
curge la cercetări teatrale, la experimente, chiar pe parcursul
elaborării unuia sau altuia dintre spectacole.  În cartea  O bio -
grafie, Andrei Şerban povesteşte experienţa pe care a trăit-o
într-un astfel de centru pe parcursul unui an şi urmările pe care
aceasta le-a avut în formarea sa: “Iniţial, munca de cercetare se
rea liza în interiorul spectacolului. Fiecare spectacol era el însuşi
locul unde făceam cercetări în legătură cu scopul şi cu nece-
sităţile acelui spectacol”. Pentru  Brook  spectacolul este în primul
rând rezultatul unei lecturi de regizor şi  al “încarnării” unei lumi
personale, unei lumi prezentate la un grad de extremă concen-
trare. În realizarea lui un rol decisiv revine acelor căutări care tind
către o creaţie teatrală ce are la bază “arta ca relaţie”. Evident, nu
o singură relaţie, ci un ansamblu de relaţii: 1. relaţia regizor –
subiect – scenograf: 2. relaţia (în timpul repetiţiilor) regizor –
subiect – actor; 3. relaţia (în timpul spectacolului) actor – subiect
– public etc. Toate acestea vizează, rând pe rând, etapele
(alegerea textului, a scenografului, stabilirea distribuţiei, des-
făşurarea repetiţiilor etc.)  pe care le parcurge un spectacol până
la finalizare. Idealul de teatru al lui Brook este un teatru ce se con-
stituie ca o metaforă a viului (a complexităţii vieţii) şi aspiră con-
stant la forme cât mai simple.

Peter Brook, Mahabharata

Scena din Poveste de iarnă (regia Alexandru Darie)
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6 iulie 2022. Mă obsedează încă momentul în care am aflat că
Peter Brook a plecat dintre noi. Acesta e și motivul pentru care
mă simt ispitit să  recitesc Spaţiul gol, carte apărută la Londra în
1968, document de estetică teatrală plin de idei, de pasiuni, de
întrebări, de experienţă creatoare. Celebrul regizor simte nevoia
aici să se explice, definindu-se ca artist. Întoarce actul teatral pe
toate feţele, îi descoperă şi relevă misterele. Revelația la care
ajunge nu poate fi decât fundamentală pentru orice creator. Sim-
plu, fără emfază, ca pentru sine, el scrie: „este întotdeauna posi-
bil să o iei de la început”. Dacă în viaţă „un lucru odată făcut” nu
poţi să-l retractezi, să-l ştergi cu buretele, în teatru totul devine
un ceremonial de (re)iniţiere. În domeniu  „dacă” este un experi-
ment, un adevăr, pe când în viaţă este o „ficţiune”, o „evaziune”.
Brook consideră că există patru tipuri difeite de teatru şi ca fomă
şi ca înţelesuri: Teatrul Mort, Teatrul Sacru, Teatrul Brut (Violent) şi
Teatrul Imediat, nu fără să precizeze că ele pot fi prezente, îmbi-
nate  “într-un singur moment”. Aceste forme sunt caracterizate,
pe scurt, după cum urmează: Teatrul Mort este pur şi simplu
teatrul prost, fără valoare, genul de teatru pe care îl vedem cel
mai adesea şi  e confundat de obicei  în occident cu atât de dis-
preţuitul teatru comercial. În țările de Est consider că e necesar
precizez, în schimb, că echivalentul teatrului comercial, în ideea
de mort sau mortal, este teatrul propagandistic, făcut pe teme și
în tipare comandate. Dar dacă ar fi vorba numai despre asta
poate că nici nu ar fi aşa de grav. Peter Brook atenţionează însă
că „Teatrul Mort îşi găseşte loc şi în operă sau tragedie, în piesele
lui Moliere sau Brecht” cum şi că„nicăieri altundeva” nu se simte
mai în largul lui, confortabil și viclean „decât în operele lui
William Shakespeare”. Teatrul sacru este definit, în schimb, ca un
teatru al „invizibilului făcut vizibil”, preocupat să capteze „impul-
surile ascunse în om”. Teatrul brut (violent) conţine, pe de altă
parte, „faptele oamenilor”, acceptă „ticăloşia şi râsul”, fiind
sinonim cu teatrul popular, cu formele lui  care au demonstrat
de-a lungul timpului că au „un numitor comun: un tip de brutal-
itate”. Dintr-o paralelă pe care autorul Spaţiului gol o face între
teatrul sacru și teatrul brut cred că ne putem da mult mai bine
seama de ceea ce reprezintă: „Dacă teatrul sacru crează o lume în

care rugăciunea este mai reală decât râgâitul, în teatrul brut e in-
vers. Râgâitul va fi real iar rugăciunea va fi privită comic”. Desigur,
toate cele „patru forme”, în ciuda unor deosebiri categorice, de-
limitate atât formal, cât şi valoric, nu se exclud una pe alta, ci pot
să coexiste în acelaşi spectacol chiar și în „intervalul unei singure
clipe”. Chestiunea e dacă ele mai sunt prezente şi astăzi în
fenomenul teatral. Propun, de aceea, să ne aruncăm ochii nu la
depărtări „de sute de mile”, ci asupra stagiunii care abia de o lună,
două, s-a încheiat la noi. Teatrul mort, înrădăcinat la noi grație
traducerii prin sintagma Teatrul mortal, înseamnă, în concepţia
lui Brook, „teatrul prost”, el reprezintă  „forma de teatru” pe care
îl vedem de cele mai multe ori. Proliferarea spectacolele facile,
uneori triviale, avide de piesuţe uşor digerabile, a fost și este
anevoios de stopat. Ar fi o eroare însă să se confunde „teatrul
mortal” în exclusivitate cu „teatrul comercial”. Fiindcă „teatrul
mortal” nu vizează calitatea textului, ci pe aceea a înscenării.
Peter Brook atrage atenţia că „nicăieri teatrul mortal nu se in-
stalează atât de sigur, de confortabil şi de neobservat ca în
piesele lui Shakespeare”. Referindu-se apoi la Franţa remarcă
„două maniere mortale de a interpreta tragedia clasică”. Prima e
tradiţională şi implică „folosirea unui timbru special de voce, o
atitudine specială, o ţinută nobilă şi o rostire muzicală, elevată a
replicilor”. Cea de a doua, deşi refuză grandilocvenţa, constatând
cât este „de seacă şi lipsită de semnificaţie”, nu depăşeşte nici ea,
ca interpretare, rezistenţa opusă de „stilul convenţional al textu-
lui”, nu ajunge la o vorbire „autentică şi firească”. Evident, cum nu
se joacă numai tragedie clasică, formele „manierelor mortale” pot
să difere de la spectacol la spectacol, de la regizor la regizor. Chiar
dacă interpretarea e  asigurată de  foarte bune echipe de actori,
ele sunt prezente, să zicem, într-un fel în Crima din strada Lourcine
de Eugene Labiche şi Paharul cu apă de Eugene Scribe, în altul în
Pelicanul de Strindberg şi Regele moare de Eugen Ionescu, în altul
în  textele realist-conformiste ale unor dramaturgi români de di-
nainte de  89, în altul în teatrul de bulevard şi în altul în încropiri
de ultimă oră cu pretenții novatoare care exclud esteticul. Prin
urmare, disocierile lui Peter Brook cu privire la teatrul mort îşi
păstrează deplin valabilitatea. Indiferent cum e numit, „teatrul

Scenă din Titus Andronicus
(regia Silviu Purcărete)



www.revistaneuma.ro
Jurnal teatral 94

Nr. 11-12 (61-62) � 2022

prost” există şi va exista cât va exista teatrul. Analiza la care îl
supune Brook are meritul că înlătură orice confuzii. Teatrul mort
nu e pur şi simplu un spectacol ratat, un eşec oarecare, posibil
să-l cunoască şi mari regizori, ci un spectacol care are în spatele
lui o atitudine estetică falimentară ori în foarte multe cazuri nu o
are nici pe aceasta. Fenomenul e complex şi include elemente
multiple. Unele aparţin direct procesului de creaţie. Prezenţa lor
îşi poate face apariţia în două raporturi decisive pentru elabo-
rarea spectacolului: raportul regizor-text-scenograf stabilit în
pre-repetiţie şi raportul regizor-text-actor stabilit în repetiţie. Alte
elemente nu aparţin decât indirect procesului de creaţie şi
anume în măsura în care îi marchează finalitatea. Ele apar de obi-
cei în raportul actor-text-public care se stabileşte în (și prin) spec-
tacol. De exemplu: „un public inadecvat sau o sală improprie, ori
ambele laolaltă, pot provoca din partea actorilor o interpretare
de cea mai proastă calitate”. Dar ca un spectacol să înregistreze
o astfel de degringoladă, care să-i modifice structura, oricât de fa-
tali ar fi factorii exteriori, ceva-ceva trebuie să fie „putred în Dane-
marca”. Nu poţi să pui abandonarea esteticului  în arta teatrală
exclusiv pe seama împrejurărilor exterioare și să absolvi de pro-
ducerea lui însuși mecanismul teatral ca atare.

„Celulele” Teatrului Mort sunt un pericol permanent pentru
toate formele de teatru. La cea mai mică neatenţie, ele sunt gata
să pătrundă în corpul sănătos al Teatrului Sacru sau al Teatrului
Brutal. Aceste două forme de teatru continuă astfel şi acum să
fie eficiente din punct de vedere estetic. În teatrul românesc
postrevoluţionar formulele lui Brook nu operează, estetic
vorbind, nu în stare pură, nici în spectacole memorabile. În Trilo-
gia antică, în regia lui Andrei Şerban, sacrul îşi afirmă prezenţa
prin cel puţin două moduri de manifestare: întoarcerea actului
teatral la origini, epurat de tot ceea ce are complementar, deci
printr-o restituire a sacralităţii, și prin apăsatul caracter ritualic,
dar şi puternic tensionat, al demersului regizoral şi al stilului de
interpretare. De asemenea, un caz cu totul  bizar îl ocupă piesele
lui Blaga. Aș zice că cenzorii înainte  de 1989 le-au intuit mult mai
bine substanța și le-au împiedicat să ajungă pe scenă, deși regi-
zorii au râvnit să le monteze. Tulburarea apelor, Cruciada copiilor,
Avram Iancu, Meșterul Manole etc., deși constituie o sursă ideală
pentru experimentarea unor forme de teatru sacru, lipsesc cu
desăvârșire de pe scenele teatrelor. Nu fiindcă nu au valoare, sau
că publicul nu ar avea interes față de ele, ci fiindcă în ciuda tu-
turor evidenţelor, regizorii nu caută teatralitatea textului blagian
în zona sacrului şi a misterului. Chiar și atunci când le-au montat
au supralicitat mai degrabă anecdoticul, povestea, cu alte cu-
vinte le-au desacralizat, tratând destul de circumspect poeticul.

Teatrul Brutal,Violent, vădit preocupat să şocheze, văzând în ex-
acerbarea violenţei un mijloc de provocare a catharsisului, îl în-
tâlnim în ... Au pus cătuşe florilor şi în Titus Andronicus, dar şi în
anumite scene din Trilogia antică, aici însă ca „etapă” necesară
pentru a se ajunge la sacru. Paradoxal, Teatrul Imediat înseamnă
teatrul aşa cum înţelege să-l facă Peter Brook. De aici şi denu-
mirea de „teatru autobiografic”. Adică atunci când vorbeşte de-
spre acest teatru, marele dispărut vorbeşte „despre acţiuni şi
concluzii” proprii sferei lui de activitate. Teatrul Imediat este forma
de teatru pe care, declarat sau nu, şi-o asumă orice regizor. Cum
o realizează, dacă o realizează, îl priveşte. Sigur, când survine o
astfel de posibilitate, care poate să survină subit, oriunde, „în
mod colectiv o experienţă totală, un teatru total, al piesei şi al
spectacolului, îşi râde de orice subdiviziuni cum ar fi „Teatrul Mor-
tal, Brut sau Sacru”, iar câştig de cauză are „teatrul bucuriei, al
catharsisului, teatrul oficierii, teatrul explorării, al sensului îm-
părtăşit, teatrul viu”. Reflecțiile lui Peter Brook din Spaţiul gol con-
tinuă, astfel,  să-și releve justeţea. Nu au nevoie de ajustări și
nuanţări. Ceea ce nu e de mirare deoarece  mărturiile sale aparţin
unui mare artist. Pe gânduri mă pune cu totul altceva. Se pare că
oamenii de teatru astăzi nu mai sunt atraşi decât accidental de
teoretizări pe marginea artei pe care o practică? Nu e vorba
cumva de un semn de oboseală creatoare? Indirect, Brook dă un
răspuns şi acestei întrebări. O experienţă teatrală odată depăşită,
oricât de importantă ar fi fost ea, „nu mai poate fi captată din nou
printr-o imitaţie servilă, întrucât elementele mortale se furişează
înapoi şi căutarea reîncepe...”. Vasăzică, soluţia pentru orice cre-
ator autentic, și nu numai din teatru, e căutarea. O căutare care
e obligatoriu să-și asume esteticul. Restul e tăcere...

30 octombrie 2022. De la Doamna Oltița Cântec, fostă preșe -
dintă a secției române a Asociației Internaționale a Criticilor de
Teatru, aflu că la prestigioasa organizație de breaslă au avut loc,
după cât înțeleg online, alegeri pentru o nouă structură de con-
ducere. Nu lipsesc din informațiile furnizate nici detalii picante de
genul: „4 voturi au fost exprimate după expirarea perioadei sta-
bilite, așa încât au fost anulate. 5 votanți au optat pentru
Abținere, niciun vot nu a fost Împotrivă, 53 de voturi au fost Pen-
tru...“ Putem să fim liniștiți, așadar, noua structuă de conducere se
află deja în carne și oase în exercițiul funcțiunii Ca o busolă de
acum-încolo va sta la dispoziția spectatorilor, orientându-i să se
descurce printre complicatele ițe ale vieții teatrale contempo-
rane, lămurindu-i deplin cum trebuie să aplaude performance-
ul și spectacolul postdramatic, dar și a artiștilor încurajându-i să
întoarcă spatele la tot ceea ce este vechi și vetust, invitându-i to-
todată să citeacă atent cronicile dramatice și să ia aminte că fără
critici nemurirea lor se duce pe apa sâmbetei. Dar iată numele
celor alese (da, alese am scris!) în chip democratic în noul birou:
Oana Cristea Grigorescu (președintă) și Cristina Modreanu,
Mirella Patureau, Miruna Runcan și Oana Stoica (membre). Le
adresez și eu felicitări și le doresc succes și să nu-și piardă grația
și duioșia tipice feminine! Și înainte de a pune capăt acestei con-
semnări lapidare de jurnal, departe de gândul de a supăra pe
cineva, îmi vine greu să nu-mi exprim sub formă interogatorie o
mică nedumerire: secția română a  AICT s-a împărțit cumva în
două subsecții? Una feminină și alta masculină! Altfel nu-mi ex-
plic cum de niciun critic nu figurează în onorantul birou chiar
dacă știu și eu că la noi critica e în proporții covârșitoare o în-
deletnicire a doamnelor. Ceea ce probabil că le determină pe sus-
picioasele soții să-și apere soții de eventuale tentative de hărțuire
și absențe scăpate de sub control de la  domiciliu. ���

Oberon,Titania ș̦i Puck dansând 
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„Imposibila 
întoarcere”

În urmă cu câteva săptămâni, obligat de contractul făcut
pentru editarea celei de-a treia culegeri de texte publicate
sub genericul „Rockin’ by myself”, am fost la un concert de

blues ținut într-un club din buricul Bucureștilor. Astfel am avut
ocazia să-l revăd pe Dan Chebac, unul dintre folkiștii care făceau
furori pe la începutul anilor 1970, mai ales în cadrul Cenaclului
Flacăra, dar și prin locurile unde studenții și elevii încercau să-și
găsească relaxarea și perechea potrivită. Mi-l amintesc fără prea
multă claritate pe cântăreț, deoarece nu m-am nimerit în preajma
lui, ci l-am văzut din arhipline săli, dintre spectatorii încântați.
Avea un farmec sprințar aparte și un zvâc melodic antrenant, pe
care le păstra chiar și când făcea pereche pe scenă cu mai dur-
duliul Evandro Rosetti. Nu m-am grăbit să-i cumpăr discul single
apărut atunci (l-am găsit mai apoi), iar LP n-a apucat să scoată,
deoarece a plecat în Italia, unde s-a dedicat profesiunii pentru
care absolvise facultatea și primise diplomă de inginer. Am aflat
amănuntele biografice recent, când s-a reîntors în România, la fel
ca orice emigrant care simte câteodată nevoia să-și încarce ba-
teriile revizitând locurile de baștină.

Dan Chebac pare să-și fi reamintit că a fost blagoslovit cu
harul artistic și se grăbește să recupereze. În trei ani a editat două
albume: Cântece despre... caii liberi (2019) și Nu mă cunoști...
(2022), ambele în regie proprie, cu sprijinul publicațiilor online
Arta Sunetelor și Foc de P.A.E. Sunt 22 de piese, mai vechi și foarte
noi, care beneficiază de orchestrația și solistica excelentului chi-
tarist italian, Gianluca D’Alessio, binecunoscut în țara fraților
noștri de ginte latină. Înregistrările s-au făcut în studioul Școlii de
rock a lui Fabrizio Vanni, din Roma. Au participat: Patrizio Sacco,
chitară bas; Luca Trolli, tobe; Mimmo Sessa, claviaturi; Leonardo
Spinedi, vioară. Totul sună la un ridicat nivel profesional, cu aran-
jamente instrumentale ireproșabile. Melodiile au cursivitate și re-
frene „cu cârlig”, solouri bine scoase în relief, lipsite de asperități
stresante. Aș spune că Marius Țeicu, Florin Bogardo, George Gri -
goriu sau Ion Cristinoiu, din perioada de aur a muzicii ușoare
românești, pot fi mândri că Dan Chebac & ragazzi au perfecționat
lecția lor nemuritoare. Greu de crezut însă că vreuna dintre cele
12 piese ale albumului recent ar putea atinge notorietatea hi-
turilor de odinioară. Și nu pentru că difuzarea ar fi deficitară, con-
certele ca și inexistente, iar promovarea ține cură de slăbire. Pur

și simplu, Dan Chebac cântă ca un pensionar care își împlinește
un vis, își satisface o plăcere, spre încântarea prietenilor și a rude-
lor de toate gradele și din toate țările. Și nu-i nimic rău în asta,
numai că...

Numai că Dan Chebac nu este un pensionar oarecare, liber
de obligații, liber să facă orice vrea cu banii săi. El a fost o voce
distinctă a Cenaclului Flacăra, aproape emblematică pentru ce a
însemnat gruparea culturală respectivă în – nu mă feresc de cu-
vinte mari – istoria României. Prietenia cu Adrian Păunescu (de
care – spre cinstea lui – Dan Chebac nu se dezice) îl așează pe
cantautorul cu figură de băiat bun între cei care s-au străduit să
edifice o anume direcție în cultura comunistă. Primul disc, de
alt fel, conține toate piesele de succes ale lui Chebac, scrise și pe
versuri de Păunescu. Orchestrațiile lui D’Alessio sunt foarte izbu-
tite, ba chiar uimitoare. Nu mă pot opri să spun că meritau
atașate altor piese, altor versuri, altui vocalist. Pentru că nu în-
cape îndoială: Dan Chebac știe să cânte, are și voce bună, este
bine intenționat, dar nu (mai?) are substanța aia inefabilă care
transformă un om talentat într-un artist autentic. Dan Chebac a
lucrat ani de zile altceva, fără implicare în zona cântăreților de
profesie. Poate va fi cântat la petreceri prietenești, dar cine n-o
face? Sigur, nu e musai să stai ca bătut în cuie pe podeaua scenei
spre a dovedi fanilor că merită să dea bani pe discurile tale. Avem
un exemplu... didactic: Alexandru Andrieș a fost toată viața (și s-a
pensionat ca) profesor. Dar ce carieră de cantautor și-a construit
între timp! Ce discuri pline de strălucire interpretativă a editat,
ce versuri admirabile a scris pentru melodiile care ți se lipesc de
ureche fără adezivul unor orchestrații pre-plătite! 

Mi-e și jenă să mărturisesc: ascultându-l pe Dan Chebac în
concert și pe discuri, mi s-a făcut rău! Piesele acelea de tinerețe,
pe care le știam cândva pe de rost, au tot atâta vigoare cât o
mumie scoasă din sicriu de vrăjile unui djinn bine intenționat.
Succes pot avea la publicul în vârstă, îmbătat de iluziile tinereții.
Se cuvine să nu uităm, însă, că acele iluzii atârnă și azi de pi-
cioarele unei Românii confuze, împiedicându-i mersul.

Marin Preda definea, cu titlul citat, un fenomen care i se aplică
și generației lui Chebac. „Dar pentru mine ei toți nu mai sunt și
nici nu-i mai recunosc...”. Mai bine decât Preda nu pot să o spun!

���

dumitru unGureAnu
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Ura și iubirea sunt coarnele aceleiași capre.  
Proverb viking

Suntem în Campingul Åndalsnes. Ploaia ne dă de furcă
și trebuie să ne regândim programul pentru a doua zi.
După amiaza când ploaia a încetează, vizităm mica lo-

calitate., care nu are mai mult de 3000 de locuitori. Situat la gura
de vărsare a râului Rauma, la marginea fiordului, cu munți impre-
sionanți în jur precum Romsdalshornet, Trolltindan și Vengetin-
dan, Åndalsnes este destinația de top pentru orice fel de activitate:
drumeții lungi, alpinism și sporturi montane. Atât cei experimen-
tați, dar și începătorii pot explora natura în măreția ei și se pot dis-
tra de minune. 

La început au existat doar două ferme Andal și Nes, mențion-
ate documentar în anii 1550 și respective 1354. Începând cu mij -
locul secolului al XIX-lea, concomitent cu construirea arterei rutiere
prin Valea Romsdal, Åndalsnes se dezvoltă ca destinație turistică.
Navele de croazieră au început să facă escală aici. Râul Rauma fiind
printre primele vizitate de către pescarii de muscă englezi,
Åndalsnes devine treptat o regiune binecunoscută prin această
formă de turism timpurie. Ajungem în Norsk Tindesenter situat în
inima Văii Romsdalen lângă Romsdalsfjord. Centrul găzdu -
iește Muzeul  Norvegian de Alpinism, cel mai înalt zid de alpinism
interior din Norvegia (21 m), un restaurant și un magazin de
cadouri. 

A doua zi, pornim dis de dimineață către punctul de start al
Via ferratei Romsdalsstigen Introwall. Se pare că prognoza meteo
de pe internet se potrivește cu realitatea. Ne echipăm la baza
abruptului. Un panou informativ ne înștiințează că trebuie să
achităm o taxă de 100 Nok/pers pentru străbate traseul. Sun de
nenumărate ori la numărul indicat, fără a reuși conectarea. După
vreo 15 minute, îmi răspunde o voce feminină. Dialogul în limba
engleză decurge normal, până când înțeleg că vorbesc cu poliția
din Norvegia. Realizez că nu este ce credeam eu.  Doamna ne
urează escaladare ușoară! 

Un parcurs de via ferrata înseamnă să te cațeri pe pereți de
stâncă, pășind pe scoabe metalice, bine fixate în rocă, asigurat cu
echipament specific de un cablu metalic. Deci, aventură la maxim,
cu riscuri minime. Începem să urcăm. Prizele sunt destul de
frecvente și siguranța traseului este evidentă. Platformele de lemn
ne permit să pășim și să câștigăm în altitudine. Brazii ne cheamă.
Este prima oară când traversez o via ferrata  care îmbină metalul cu
lemnul. Serpentinele de versant formate din trepte de lemn foarte
numeroase parcă formează unduirile unui imens șarpe montan.
Mă amuz cântând un refren autointitulat Kinga Vikinga.

O deschidere de compass oblic montan, la propriu vorbind,
mi se înfățișează dintr-odată. Înghit în sec. Panorama se schimbă
brusc. Nu sunt obișnuită să ”colind” o via ferrata pe orizontală, este
ca și cum te-ai îmbrățișa cu muntele, pe zeci de metri, în arcuiri

fără de sfârșit. Ca de obicei,  am un ușor atac de panică. Încerc să
mă controlez în fața necunoscutului. Îmi propun să fac niscaiva
pași pentru a mă obișnui, apoi să îl las pe Dimi în fața mea. Ma-
nipulez cu grijă și oarece teamă aparatul foto și telefonul pentru a
surprinde ceea ce nici gândul n-a gândit și nici inima nu a plămădit
din infinit. Puțin mai sigură pe mine, încep să mă uit în stânga și în
dreapta! Ioi, Doamne! Am crezut mereu că Dumnezeu prin călă-
torii nu îmi poate oferi mai multe superlative absolute decât am
avut până la aceea dată! Însă, mereu se întâmplă să fie altfel, mereu
altfel…Orice minune are locul ei și când este însoțită de oameni,
devine miracol! 

Îmi deschid brațele. Piramide verzi de pădure se înalță demne
din albia mozaicată a râului. Gâtuită de șiraguri albe de nea, fiecare
culme se înalță fățișă, dornică să scape de jugulara sălbatică de
cascade.  Deplasez carabinierele în lungul firelor de oțel fixate de
pereții vresantului. Îmi deschid brațele și privirea. Aici Tinerețea
este veșnică. Peisajul este nemuritor. Teama îmi dispare. Crâmpeiul
terestru are amprenta nemuririi și a raiului. Dramatica și excep -
ționala vale Romsdalen îmi umple irisul cu șerpuiri turcoaz și îmi
”livrează” tabloul magnific asupra munților monumentali  Roms-
dalsfjellene. 

Să stai pe o scândură mică și îngustă de lemn admirând pri -
veliștea spectaculoasă din fața ta, este ceva care te face să te simți
mic! Se spune că aici Dumnezeu a petrecut foarte mult timp când
a creat lumea. Pentru restul lumii a fost necesar să se grăbească,
deoarece totul trebuia terminat până duminică. Este cu adevărat
o experiență provocatoare, care ne oferă o perspectivă inedită și
spectaculoasă. Din anumite puncte vederea panoramică ne în-
fățisează orașul Molde și mai departe, până la Marea Norvegiei.
De acolo, peste Drumul Atlanticului, întinderea nesfârșită a ocea -
nului dezleagă alte mistere. Natura este cel mai frumos premiu!
Suntem undeva, aproape de hotarele Europei, iar manșeta ocea -
nului cu butoniere glaciare - fiordurile impresionante - va rămâne
multă vreme etalon al frumuseții perfecte pentru muritori. 

Ne continuăm traseul urcând porțiunea de perete care ne-a
rămas. După circa 15 minute panta se mai domolește. Ne odih-
nim, ne hidratăm și mâncăm, admirând fără întrerupere peisajul.
Poteca ne conduce prin pădure pe muntele Nesaksla. Aici se
adună drumeții din Romsdalseggen, Romsdaltrappa și punctul de
belvedere Rampestreken, precum și Via Ferrata Romsdalsstigen.
Începem să coborâm poteca montană Romsdaltrrapa, amenajată
de către șerpașii din Nepal. Multe persoane urcă, multe coboară.
Trepte naturale încastrate în rădăcini multiple poartă amprentele
miilor de turiști. În Norvegia principala ocupație națională este
sportul. În weekend și după job, indiferent de vreme, toată lumea
iese la plimbare prin pădure și munti, la pas sau pe schiuri. Lasă
mașina pe marginea șoselei și urcă pe munte.

Dincolo de fascinația sălbatică a naturii, tărmul cu fiorduri dan-
telate al Norvegiei așteaptă respirația timpului milenar…

Serialul fiordurilor
Man§eta oceanului cu butoniere glaciare

rAmonA müller



Gelu neGreA

Desigur, evenimentul evenimentelor sportive ale mo-
mentului derulate pe planeta Pământ este Campio-
natul Mondial de Fotbal (sau competiția oficialmente

numită Cupa Mondială FIFA) care se desfășoară, iată, întâiași dată
pentru prima oară în mijlocul iernii calendaristice europene, în
exotica țară numită Qatar, cu participarea lărgită a nu mai puțin
de 32 de echipe.

Din păcate, dintre ele nu face parte selecționata României
care, cam de multișor poveste, a ieșit din circuitul fotbalistic de
performanță, bântuind aiurea pe la coada tuturor clasamentelor
fazelor preliminare ale întrecerilor de calificare pentru turneele fi-
nale ale fiecărei ediții de mondiale ori de europene organizate,
parcă în ciuda noastră, tot mai spectaculos. Iar privind de jur îm-
prejur la prezentul ce cu onoare trăim respirând greu, avându-l
drept port-drapel pe  selecționerul Naționalei, Edi Iordănescu,
(în veci fie-i numele, dar nu și prenumele, lăudat),  speranța că
lucrurile se vor îndrepta într-un viitor apropiat pare smulsă de pe
inscripția dantealigherist de pe poarta iadului. Or, aceasta fiind si-
tuația, a bate câmpiile verzi ca gazonul terenurilor de joc ale tot
mai fastuoaselor stadioane de pe meridianele și paralelele ma-
pamondului despre neșansa repetată a tricolorilor de a trebui să
ducă bătălii crâncene cu Albania, Muntenegru, Islanda, Feroe și
alte forțe irefragabile ale fotbalului de pretutindeni reprezintă o
formă de participare prin cuvinte (potrivite sau butucănoase) la
spectacolul specific vremurilor când comedia era rege. Așa că
scuzați, pardon, bonsoar, dar mai bine lipsă!

Și totuși, ceva legat de fotbal, fotbaliști și fotbalisme mi-a
atras atenția în penultimul timp (zic penultimul fiindcă, până
apare revista, cine știe ce năzdrăvănii se vor mai contura pe cerul
înstelat al soccerului de pe planiglobul internațional). Acest
„ceva” se cheamă amenda de un milion de lire sterline cu care a
fost blagoslovit jucătorul portughez Cristiano Ronaldo de ac-
tualul său club, Manchester United, pentru nu știu ce declarații
considerate infamante de către conducătorii grupării care-l plă-
tește (căci, între noi fie vorba, la care joacă nu prea se poate zice!).
Ce păsărică i-a scăpat lusitanului cu păr briantinat despre nu știu
ce trădări care pot să fie, dar să le știm și noi, mi se pare, în esență,
complet neinteresant. Ceea ce mi s-a părut cu totul zguduitor a
fost milionul de lire sterline care s-a adăugat celuilalt milion de
lire pe care CR7 a trebuit să-l scoată din buzunarul de la ceasul
rău pentru nu știu ce altă gafă comportamental-disciplinară co-
misă relativ recent.

Oameni buni, dumneavoastră înțelegeți în ce lume am ajuns
să trăim noi aceștia, contemporani cu fluturii și cu Dumnezeu,
cum grăiește poetic Lucian Blaga? Într-una în care un lovitor cu
bocancul cramponat într-o bășică de piele pitoresc colorată dă
cu piciorul la două milioane de lire sterline în câteva săptămâni!
Păi, se poate una ca asta? Am înnebunit cu toții? Ne-a lovit stre-
chea? Ne-am sonat în colectiv? Suntem țicniți, demenți, căpiați,
alienați, bolunzi, zăluzi, trăsniți, țăcăniți, zărghiți, smintiți, apu-
cați, smuciți, bezmetici, aiuriți, zurlii, descreierați, zăpăciți, tem-
beli, tâmpiți, deșuchiați, afolați, pălăurați? Cum este posibil ca

niște băieți talentați exclusivamente în materie de nimicul cap-
tivant numit fotbal să fie plătiți într-o asemenea manieră neruși-
nată încât amendarea lor să atingă cifre amețitoare, de milioane
de lire?

Bun, am priceput: epoca noastră este una a divertismentu-
lui, iar sportul e o formă de divertisment pentru care oamenii ac-
ceptă să plătească sume incredibile. Totuși, acest entertaiment,
această așa-zisă distracție să fi ajuns într-atât unicul sens al exis-
tenței noastre încât acceptăm ca niște idioți să vedem în saltim-
bancii de odinioară idoli pe care îi plătim între regește și împă- 
rătește, ajutându-i să se lăfăie în lux și huzur precum marii oli-
garhi ai lumii? Se pare că da, așa am ajuns. Altfel, inși precum
Cris tiano Ronaldo și sute de alții la fel ca el n-ar ajunge să jon-
gleze milioanele uneia dintre cele mai prețioase valute ale lumii
cu atâta lejeritate.

Știu, această diatribă – mai cu seamă acum, în preajma (sau
chiar în incipitul) Campionatului Mondial – este zadarnică, ba
chiar nițeluș ridicolă: nimic nu se va schimba în ordinea distrac-
tivă a lumii acesteia în care războaiele, foametea, bolile și ne-
dreptățile flagrante coabitează armonios cu hăhăielile vesele și
huiduielile inconștiente de care se pare că nu izbutim să ne des-
părțim în ruptul capului. 

Ne place sau nu, asta e: hai la meci! Sau măcar la televizor...

N-a fost să fie la Skoplie pasul pe care, în pofida lipsei orică-
rei speranțe la plecarea din țară,  prinsesem să nădăjduim că-l
vom face către semifinalele Campionatului European de Han-
dbal feminin grație unor evoluții neașteptat de bune și de spec-
taculoase ale jucătoarelor tricolore! Și n-a fost să fie nu neapărat
fiindcă ultimele noastre adversare decisive, fetele din Muntene-
gru, ar fi fost mai valoroase decât echipierele selecționatei noas-
tre, ajunse la turneul final cârpite, din motive diferite, pe ici pe
colo, prin compartimentele esențiale, ci pentru că dramul de
noroc fără de care rareori în sport este posibilă performanța n-a
poposit mai des și când trebuia prin ograda tricoloră, iar, în plus,
două domnișoare, cam austriece de felul lor, pseudo-arbitrele
meciului cu pricina, n-au avut onestitatea să cotizeze cu prea
multă convingere la fondurile propășirii ligii balcanice a fair-play-
ului continental. Nu știu care ar fi fost în continuare drumul for-
mației noastre dacă rezultatul întâlnirii cu  Muntenegru ar fi fost
cel corect. Meciul ulterior cu Germania, în care Cristina Neagu,
Eliza Buceschi și Crina Pintea au jucat una mai puțin decât alta,
s-a încheiat cu un 28-32  care nu spune cine știe ce.

Important este  că, în afară de trei portărițe (Iulia Dumanska,
Daciana Hosu și Diana Ciucă), adeseori senzaționale, echipa ro-
mână a etalat excelența jocului unor colege ale Super-Cristinei
Neagu care, în pofida tinereții și lipsei lor de experiență la nivel
internațional, au arătat că viitorul și perspectiva marii perfor-
manțe le aparțin în chip indubitabil. Iar, până la urmă, acesta este
singurul lucru care contează...
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FloricA bud

Despre subiectul pe care îl voi înșira mai jos, pot să spun
cu mâna pe locul unde ar trebui să fie inima, nu îmi
face plăcere să scriu. Copil, adolescentă și apoi dom-

nișoară mă îngrozea ziua în care urma să sacrificăm porcul. Aș fi
preferat să plec de acasă și să mă întorc peste câteva zile, să nu mai
simt nici măcar mirosul de preparate porcifere. Dar unde să plec
dacă locul meu era în aceea casă? Mi-ar fi plăcut si mă închid în
biblioteca din centrul comunei. 

Chiar dacă se lucra cu sacrificatul afară, până la urmă tot tre-
buia să îl aducă în cohea de vară, unde dormeam cu bunica. Fiind
din pământ și vaioage era mai călduroasă ca nouă casă din
cărămidă. Dar voi trecere peste sila filozofică pe care o simțeam și
o să îmi fac datoria. Voi scrie despre tăiatul porcului, nu cu plăcere,
dar voi scrie la gândul că într-o zi nu va mai fi voie să tăiem guiță-
torii, nici măcar în amintiri.       

Așadar eram undeva într-o zi din minunata lună decembrie.
Minunată pentru că aducea: iarna cu alaiul său neaninc, Moșul, va-
canța și Sărbătorile de Iarnă. Sosise ziua cea mare. Dis de dimi -
neaţă, la oara cinci, mamica ne-a trezit pe toţi din somnul cel dulce.
Eu durneam (dormeam) în cohe cu bunica Valeria. Ai mei durneau
în casa de sus. Sora era la școală în oraș. Pe vremea aceea ora cinci
era o oră criminală pentru copii. M-am îmbrăcat cu înfrigurare, să
nu mă prindă neîmbrăcată vecinii, care vineau să ţină porcul. În
cohe totul strălucea de curăţenie. Unchiul Florea a venit aducând
cu el şi ustensilele. Dintr-odată odorul s-a umplut de lume. Totul
s-a petrecut repede. Eu îmi ţineam urechile în palme, ca să nu îl
aud guiţând pe bietul iosag. Unchiul Florea era priceput şi animalul
a fost sacrificat repede, fără a scoate un ţâţ.

Urmăresc pe  fereastră umbrele ce se mişcă cu repeziciune prin
odor. Vecinii primesc câte un pahar-două de ţuică şi pancove
(gogoşi) făcute de bunica cu o seară înainte. Pleacă grăbiţi la casele
lor. Rămân doar taticu şi unchiul Florea. Ei acoperă animalul cu paie
de grâu. Noroc că s-a zdhicit un pic şi nu mai este atăta thină în
odor! Taticu intră după troaca cu moşine (cutia cu chibrituri) şi apoi,
dintr-odată, dinspre locul unde odihnea porcul se văzu o vâlvătaie
mare. Focul deschidea sezonul pregătirilor pentru Sărbătorile de
Iarnă. Între timp corăţam ai (usturoi) şi ceapă şi alegeam rişcaşul
(orezul). La un moment dat sătulă de numărat boabele de orez îmi
fac curaj să ies afară, să văd ce se mai întâmplă în odor(curte).
Flăcările păreau să înghită bietul animal. Focul era primul element
ce participa la pregătirea şoricului. Văzându-mă pe acolo, fără
niciun rost, unchiul Florea mă cheamă să torn cu o fingie, apă din
vidhere (găleată), ca să poată curăţa şoricul. Tocmai simţeam că îmi
îngheaţă mânurile, când din casă sunt chemată să aduc lemne pe
foc. Apuc coşarca de nuiele şi mă îndrept, cu pisicile pe urma mea,
spre lemnărie. Mă întorc în cohe. Bunica pregătea prânzul (micul
dejun), ratotă cu jumeri şi ceapă. Prăjea  clisa (slănina) din porcul de
anul trecut, tăiată soldăţei, punea câteva cepe mici tăiate în patru.
Separat, bătea ouăle întregi adăugând: o lingură de fărină de mălai
de pârgă, sare, piper și o fingie de lapte muls văcuții Mândraia, de
către mamica. Când ceapa devenea aurie şi slăninuţa era deja cro-
cantă turna compoziţia peste ele. O lăsa să se coacă la fel ca o
plăcintă şi apoi când se umfla o întorcea pe partea cealaltă. La
sfârşit adăuga caş de oaie răzălit. Sunt sigură că nu aţi vrea vreo-

dată să mâncaţi asemenea bombe calorice... pentru noi! Pentru cei
sculaţi cu noaptea în cap şi muncind cât este ziua de lungă... ra-
tota era o mâncare care le ţinea de saţ. Bunica mai făcea şi tocană
cu brânză. Cine mai putea, mânca şi tocană (mămăligă) cu lapte
sau cavei în lapte. Caveiul cu lapte era mâncarea adulților, noi mân-
cam lapte cu cacao. Eram singura din familie care mâncam laptele
nefiert, de cele mai multe ori așa cald, abia muls. Ani de zile familia
și-a unit forțele să mă facă să îl beau fiert. Au auzit și ei că nu e sănă-
tos laptele nefiert. La început au crezut că nu îmi place pelița rezul-
tată în urma fierberii. O îndepărtau, strecurau laptele, îl lasau să se
răcească și ziceu că este nefiert. Când duceam fingia la gură, când
îmi venea să vomit. Nici măcar cacao nu putea să îi înlăture miro-
sul greu, pentru mine. Până la urmă m-au lăsat în pace. Recent am
citit un articol care spunea că șansa de a lua T.B.C. de la o vacă bol-
nava este mai mare dacă laptele este fiert, deoareci anticorpii sunt
distruși prin fierbere. Sunt mândră că nu am băut lapte cu cadavre
de microorganisme, ori ce va fi conținând laptele fiert. Și apoi
văcuțele noastre erau sănătoase. Am avut șansa, trăind ai mei, să
beau lapte doar de la vaca noastră.

După prânz urma partea grea; bonţălitul porcului (tranşatul).
Nu eram prea fericită că fac parte din staff-ul porcului. Citeam pe as-
cuns volumul „Scrinul negru”  pe care, în sfârşit, mi-a dat permisi-
unea doamna bibliotecară să îl iau acasă. La biblioteca comunală
mă învârteam pe lângă raftul cu romane grele, ale căror titluri mă
atrăgeau ca un magnet, dar doamna zicea că nu sunt pentru ele-
vii de vârsta mea. Poetul Emil Florescu încropise pentru elevi un
cenaclu în Ulmeni. Condiţia participării la şedinţe consta în a avea
note maxime la limba şi literatura română. După prima întâlnire
mă chinuisem să scriu câteva poezii. Culmea! Versificam uşor şi
rimele îmi ieşeau, dar poezioarele erau simple. Înțeleg că, acum,
asta cere moda poetică, era să zic industria, dar făceam o mare
gafă, industria a ajuns istorie. Toate laolaltă mă făceau să mă simt
o neînţeleasă, pthicată din cer în mijlocul acestui carnagiu porcifer.
Normal, realitatea mi se părea hidoasă. Insensibili la trăirile mele,
fiind singurul copil prezent, toţi aveau nevoie urgentă de mine, să
le duc sau să le aduc câte ceva. Pentru o zi devenisem o piesă de
neînlocuit dintr-un puzzle cu... guiţuri. Să avem cu toții „Sărbători
fericite!” și „La mulți ani!”

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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