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AndreA H. Hedeș

Îmb[ta\i de dragoste

Ziua mea de naștere e pe 23 februarie. Anul
acesta, am hotărât să o sărbătoresc prin ceea
ce se cheamă citybreak, într-un oraș în care nu

mai fusesem niciodată, Iașiul. Spre care am pornit pe 24
februarie, în ciuda neliniștii multor apropiați, neliniște
provocată de evenimentul neașteptat și tulburător
declanșat la acea dată. M-am gândit, pe drumul spre
capitala culturală a Moldovei, că iată, de acum înainte,
ziua de 24 februarie va rămâne în istorie și, implicit, în
memoria noastră colectivă, drept ziua declanșării unui
război. După ce a fost resuscitată cu greutate, după ce a
trebuit să concureze cu Valentine’s Day, care s-a insinuat
cu atâta ușurință în cultura populară, acum, ziua
„noastră”, Dragobetele, va fi pentru totdeauna acoperită
de umbra lungă a războiului.

Când am ajuns la Vatra Dornei au început să
apară și primele mașini cu numere de Ucraina
iar la Iași, hotelul în care m-am cazat, a fost

ocupat, în proporție de 95% cu famili de ucraineni.
Bunici, părinți, copii, căței, pisici. Citeam pe telefon știrile
locale și situația era la fel în toate spațiile de cazare din
Iași. Și pe urmă, la toate posturile de televiziune, am
văzut ceva impresionant, o reacție instantanee a româ-
nilor în fața nenorocirii abătute asupra vecinilor nevoiți
să fugă din calea războiului. O reacție de omenie.
Netrucată, necăutată, needucată, netrecută prin vreun
filtru cultural, istoric, sociologic, nici măcar al logicii și
rațiunii care știau care este, de ani de zile, situația
românilor aflați în Ucraina, o reacție venită din suflet,
curată și bună, pur și simplu, o reacție de care, o spunem
cu încredere, nu mai poate să dea dovadă altcineva.
Acești oameni simpli s-au mobilizat, s-au organizat, au
dus ce aveau prin casă, prin cămări și frigidere, au dat
totul pentru a-i ajuta, imediat, pe refugiați. Și-au deschis

casele, au primit acești oameni ca pe surorile și frații lor,
cu o compasiune, omenie și iubire care au uimit o lume
întreagă. A durat mult până să se mobilizeze autoritățile
și până ca ele să facă și ceea ce trebuie. Românii, aceia
mulți și nebăgați în seamă, tinerii blamați, aceștia au
arătat ce înseamnă să fii român și cum arată România
profundă. Indiferent de câte s-au abătut peste acest
popor și de câte exerciții de diluare a identității și culturii
sale s-au întâmplat, în acest moment de cumplită
încercare, și-a arătat adevăratul chip. Pe 24 februarie
poporul român a arătat ce înseamnă să fii îmbătat de
dragoste.

Cititorii noștri cunosc faptul că, am tot spus
aici, omenirea trece printr-o fază de schimbări
majore iar conducătorii noștri nu sunt pre-

gătiți. Nici o clipă nu am crezut că aceste schimbări vor
fi atât de sfâșietoare. Poate, sub aceste vremi atât de
grele, nici nu contează atât de mult aportul condu-
cătorilor. Exemplul românilor și exemplul ucrainenilor
arată că la sufletul unui popor nu se poate ajunge, că
acesta nu poate fi schimbat, manipulat, deteriorat.
Orice astfel de victorie e pasageră la scara marii istorii.
Bunătatea incredibilă a poporului român a avut nevoie
doar de o scânteie pentru a se manifesta, în ciuda
zecilor de ani de reeducare prin care acesta a trecut.
Dârzenia poporului ucrainean a ieșit la suprafață, dar
ea nu a fost nicicând adormită. Ce trebuie să mai
reținem de aici este puterea cuvintelor, puterea
mesajului. Ele țin drept un popor. Prin cuvintele cu care
se face școala, educația, cultura, sentimentul de
identitate, de mândrie națională, de apartenență, se
obține un rezultat incredibil: sufletul devine mai
puternic decât armele. Când vor înțelege acest lucru și
guvernanții noștri?
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La Iași am vizitat Palatul Culturii, acest splendid
simbol al orașului. Acolo am și fotografiat o lucrare
care mă frapase: Zeul Războiului a lui Dimitrie

Paciurea.

Am mers pe urmă, ca într-un pelerinaj, în Parcul
Copou, la Teiul lui Eminescu. În acea zi de sfârșit
de iarnă, am privit bătrânul arbore cu întinsa-i

coroană, susținută de un fel de araci, străduindu-se să
stea drept, maiestuos, ca și când ar ști ceea ce reprezintă,
un axis mundi al culturii române. Și nu m-am putut opri
să gândesc: aidoma lui, cultura română are nevoie de
susținere, nu să fie uitată ca o bătrână aristocrată scă-
pătată, menținută în afara interesului unor decidenți
lipsiți de repere.

La Cluj, la aproape o lună după această călătorie,
pe 22 martie, am fost la o biserică din cartierul
Zorilor, unde se află o icoană care, din 2 decembrie

2021, lăcrimează. Mai mult, este vorba de o icoană a
Mântuitorului, de obicei icoanele Maicii Domnului fiind
cele care „plâng”. Icoana o refigurează pe aceea repre-
zentându-l pe Hristos Pantocrator (Atotputernic) de la
Porta Aurea, Porțile de Aur ale Constantinopolului, cele
prin care intrau împărații biruitori sau reveniți din
pelerinaje. Pentru cei care nu sunt religioși, dar și pentru
cei care cred într-un dincolo sau de-asupra, imaginile de
mai jos, cu fotografiile pe care le-am făcut în trei
momente esențiale, au o încărcătură, fie ea numai sim-
bolică, substanțială, asupra căreia vă invit să medităm,
cu toată deschiderea, împreună.



Un volum de eseuri și pamflete al regretatului Cezar
Ivănescu se intitula, cu un memorabil ligament, Timpul
asasinilor. Se referea la anii 50 ai secolului XX și la

România, atunci republică populară, care își ucidea poeții. Cartea
se centra pe cazul Labiș.

Dar asasinate și tenative se întîmplau și în anii ‘90, poetul
Rodului însuși fiind la un pas de a fi linșat la mineriadă. Ceea ce
autorul Amintirii Paradisului nu a mai apucat au fost barbariile
inimaginabile care maculează secolul XXI la doi pași de granițele
noastre. Ele ne fac să uităm uneori - și spre vina noastră dacă o
facem - că războiul, bombele și rachetele îndreptate spre civili, sau
chiar spre militari se petrec simultan cu lucruri abominabile ce au
loc între granițele noastre.

Astăzi, sub pretext de pandemie, de război în proximitate sau
chiar fără niciun pretext, oricum fără motivație plauzibilă, cultura
română este strivită sub șenile, aruncată în gropi comune,
bombardată și incendiată într-o luptă inegală cu un inamic care
este cel desemnat să-i poarte de grijă: autoritatea statului.

Criminal este cel care trimite oamenii poporului său să moară
pe teritorii străine, pentru cauza unei atotputernicii iluzorii. Tot
criminali sînt cei care îi lasă să moară de foame pe cei care încearcă,
în vijelie, să țină aprinsă făclia, sau măcar o lumînărică de spirit și
civilizație.

Exemplele curg precum bombele din avioanele invadatoare.
Uniunea Scriitorilor este ținta unui asalt pe față și a unuia secret, pe
la spate, lipsită sistematic de fonduri la care legea îi dă dreptul și
supusă unor interminabile hărțuieli. Primarul Capitalei se răzbună
pe teatrele pe care ar trebui să le ocrotească și înzestreze, hăituind
managerii, și așa năuci de anii de săli închise. Ieșirea din pandemia
care ținea sălile de spectacole blocate i-a isterizat pe „putineii”
municipali. Lipsa de spectacole și manifestări publice de cultură le
venea probabil ca o mănușă le zale. Acum vor să atace cu
blindatele lor de mucava rădăcinile artei. Prin diferite județe,
potentații îi alungă pe cei care au făcut cultură decenii la rînd,
înlocuindu-i cu persoane care nu au nicio legătură cu domeniul,
dar sînt gata să scoată pistolul cînd îi aud numele, pentru ei odios.
Institutul Cultural Român – interfața culturii noastre cu cele din
Europa, în care pasămite am vrea să ne integrăm, și din lume este
transformat, cum s-a spus și s-a scris într-un tărîm al imposturii și
promovării non-valorilor. Însuși șeful statului ignoră opiniile
creatorilor și uniunilor acestora și decorează niște indivizi de care
nimeni nu a auzit și, din fericire, nici nu va mai auzi. O autoritate
municipală confiscă și trece pe numele ei un premiu prestigios

care a fost acordat vreme de 30 de ani de o fundație care l-a și
înființat și a veheat la prestigiul lui. Probabil potentații locali nu
mai vor ca premiul să meargă la poeții cei mai de seamă ai țării, ci
să răsplătească prin el cine știe ce clienți ai numitei administrații.
Dacă, așa cum spuneam președintele țării se dedă la asemenea
decorări rușinoase, ce să ceri unui simplu primar, mai ales că, s-a
văzut, orice primar de provincie poartă, în fundul sarsanalei
sceptrul de președinte.

De la etajul autorității ni se spune că România nu va fi atinsă de
valul ucigaș al războiului, cel mult va suferi de un colaps intern prin
competența generalilor cu galoane cîștigate pe terenurile de sport
și doctorate trecute rusește. Bine ar fi să se întîmple așa, să nu ne
atingă inamicul din afară. Putem crede asta pînă la proba contrarie.
Dar rău va fi dacă ne vom prăbuși dinlăuntru. Ne va folosi pacea ca
să nu ne moară trupurile, dar totul este îndreptat în sensul în care
ne vor muri spiritele.

Pe deasupra, în mass-media și chiar în zona culturii sînt o
grămadă de indivizi care abordează subiectele zilei cu pretinsă
istețime. Se spune că un poet român dintre cei mai talentați, fiind
șef la o gazetă, pregătise, în august 1944 două rînduri de matrițe
(calandre) ale publicației. Unul pentru cazul că armata roșie va intra
și se va înstăpîni asupra noastră și încă unul pentru cazul în care
nemții vor rămîne ocupanții ce nu trebuie supărați.

La fel, aș paria că destui conaționali și-au cusut și păstează prin
sertare un fanion în culorile albastru și galben, dar țin la naftalină
și o căciulă de blană sau o șapcă tip Lenin care are fixată în frunte
imaginea cunoscutului practicant de judo. Să fie oamenii gata
pentru orice împrejurare. Ba poate mai există și o a treia situație
pe care nici n-o putem anticipa noi, cei care nu sîntem destul de
„flexibili”.

Și astfel se adaptează situația culturii române, cîtă mai este, la
cea a avioanelor care cad fără să le atingă niciun proiectil, doar prin
grija celor care le au în gestiune. După vorba memorabilă a unui
ministru, întrebat de ce cad avioanele MIG, „dacă asta avem,
MIG-uri cad”. Așadar, dacă românul s-a născut poet, cine să tragă
mîța de coadă dacă nu poeții?

Viitorul culturii nu arată bine deloc, iar despre cel al educației,
sănătății, inclusiv a celei morale, demult nu mai putem aduce
vorba. Cînd un lider, fie și interimar, al unui mare partid nu reușește
să facă acordul între părțile unei propoziții decît accidental și
fiecare frază îi deraiază în anacolut e prea simplu de anticipat ce
urmează. Spuse optimistul că mai rău nu se poate! Dreptatea e
însă de partea pesimistului. Ba e loc și de mult mai rău!
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Cultura sub §enile
HoriA GârbeA

� � �

Uniunea Scriitorilor din România își exprimă dezaprobarea totală față de agresiunea Federației Ruse împotriva
Ucrainei. Considerăm inacceptabil atacul la adresa suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Scriitorii români își
exprimă solidaritatea cu colegii din Ucraina, cu toți artiștii din această țară și speranța că se va reveni la o stare care asigură
o viață culturală normală pe teritoriul acestei țări. Uniunea Scriitorilor din România va fi întotdeauna de partea aspirațiilor
democratice ale popoarelor lumii și împotriva oricăror politici agresive și războinice. Fie ca rațiunea și pacea să aibă
ultimul cuvânt în aceste împrejurări triste și dificile.

Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România
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Gheorghe
Grigurcu

Principiul holistic aplicat lipsei de ca-
racter. Pentru un ochi cât de cât experi-
mentat aceasta e recognoscibilă până și în
elementele cele mai neînsemnate, în „ato-
mismul” comportamental al lui X, în into-
nații, în felul în care își mișcă buzele, pășește
sau clipește.

� � �
Autori care au scris despre moarte atât

de vibrant, de familiar, de viu, încât, sub-
stituindu-ți aproape neverosimil propria ta
emoție, ți se pare că n-au murit, că n-ar
putea muri…

� � �
Divinul vis al posibilului. Insomnia

imposibilului.

� � �
„Ar fi o blasfemie observația că Dum-

nezeu S-ar putea revela pretutindeni și
tocmai în sufletul omenesc, nu. Da, intimi-
tatea profundă a relației dintre Dumnezeu
și suflet exclude anticipat orice subapreciere
a sufletului. Poate că mergem prea departe
dacă vorbim despre o afinitate; dar, în orice
caz, sufletul trebuie să aibă în sine o posi-
bilitate de relație, adică o corespondență cu
esența lui Dumnezeu, altfel nu s-ar putea
stabili niciodată un raport. Această cores-
pondență este, formulând psihologic, arhe-
tipul imaginii lui Dumnezeu” (C. G. Jung).

� � �
Senectute. Idei neduse la capăt, nefor-

mulate convenabil, pleacă frecvent din
minte aidoma unor prunci născuți morți.

� � �
Trăirea se scuză prin trăire, nu prin

concept.
� � �

Senectute. Pleci mai departe ca și cum
nu s-ar fi întâmplat nimic, ca și cum de-
partele n-ar fi decât aproapele acesta
dezarmat, înfrânt.

� � �

De reținut. O pictură expusă la Luvru, a
lui Nicasius Bernaerts, „Doi câini mici (King,
Charle) pe terasa unei grădini italiene” (cca
1650).

� � �

„Logosul nu poate coborî până la carne.
Era deci necesar, indispensabil, ca, la Platon,
o filosofie care e și teologie, și mistică să
apară într-o categorică adversitate cu poezia
și cu visul. Motivul hotărâ - tor era acela că se
propunea salvarea a ceea ce poezia nu făcea
decât să deplângă; se aspira să se dea viață –
nu viața trecătoare, ci o alta, de dincolo de
mușcătura timpului – acestei lumi adorate și
pline de frumusețe, dar căreia poezia n-a
știut decât să-i căineze distrugerea, moartea
permanentă, naufragierea pe oceanele tim-
pului. Pentru că poezia, mai cu seamă lirica,
era, în Grecia, tânguială, agonia sufletului în
fața realității captivante pe care n-o putea re-
ține. Lamentație peste tot: la vederea durerii,
a plăcerii, a iubirii îndeosebi. Pentru că aici e
adevărata miză. În iubire. (…) Iubirea este
unitatea dispersiunii carnale și motivul
«nebuniei trupului». Asta dă de înțeles
Platon, pe două căi: cea a frumuseții și cea a
creației. Prima apare în Fedru, iar a doua în
Banchetul, și ambele reprezintă izbăvirea
cărnii prin iubire”(Maria Zambrano).

� � �

Scriptor. Aduci la cunoștința lumii
spațiul acesta imens, golit. Ulterior îți dai
seama dacă-l poți umple cu ceva.

� � �

Lucruri care te recunosc, pe care ești
dispus a le trece cu vederea. Lucruri care nu
te recunosc, cărora le acorzi o atenție fără
înconjur.

� � �
Scriptor. Se arată pe sine cu degetul, ca

și cum s-ar privi în oglindă.

� � �

„Bunul gust este banal, excentritatea
este șic” (Jean Paul Gaultier).

� � �

„Un alt miraj dispărut din interiorul
modern: cel al timpului. S-a pierdut un
obiect esențial: orologiul sau pendula. Să ne
reamintim că dacă centrul camerei țărănești
de locuit e focul și căminul, ceasul de perete
e și el un element viu, plin de măreție, în
interiorul burghez sau mic-burghez. (…)
Aceasta e pentru că ceasul de perete e, în
timp, echivalentul oglinzii în spațiu. Tot așa
cum legătura cu imaginea din oglindă
instituie o delimitare și un fel de proiectare
spre interior a spațiului, orologiul e, în mod
paradoxal, simbolul permanenței și al
proiectării spre interior a timpului” (Jean
Baudrillard).

� � �

Există pare-se indivizi pentru care min-
ciuna devine o formă lăuntrică a sincerității,
o asortare a viciului în cauză cu realul conș-
tiinței. De pildă fanaticii totalitarismelor.

� � �

A. E.:„Starea mistică: o pogorâre a ființei
în sine, precedând pogorârea lui Dumnezeu
în ființă”. Dar nu e unul și același act?
„Posibil, însă aceasta n-ar însemna îndum-
nezeirea ființei?” Și nu e cu putință? Scria în
acest sens Evdokimov:„Aproape fără să vrei,
fără să-ți dai seama, Dumnezeu îți umple
ființa așa cum ai respira”.

� � �

Apa unui pârâu, limpid-întunecată cum
ochiul unei femei de care poți fi îndrăgostit
tocmai grație acestui echivoc inspirator.

� � �

Culpabil față de ceea ce n-ai făcut,
culpabil față de ceea ce nu vei face
niciodată.

„Apa unui pârâu, limpid-întunecat[”
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� � �

În echitabilă măsură arta e ființă și fugă
de limita ființei. A. E: „Dar simțământul «in-
finitului personal» de care vorbea un mare
poet francez”? E al creației, în care este
absorbită sacrificial ființa.

� � �

„Potrivit Raportului publicat de Center
for the Study of Global Christianity din 2021,
numărul mondial al creștinilor în 2021 este
de 2.432.007.000 din 7.875.465000 de locui-
tori cât are Terra în prezent, în procente,
creștinii reprezintă, în 2021, puțin peste 32%
din populația globului. Clasamentul marilor
religii ale lumii rămâne relativ același și în
2021. Pe primul loc este creștinismul, urmat
de islam (1.926.115.000 de credincioși) și
de hinduism (cu «doar» 1.073.619.000 de
adepți declarați). Credincioșii constată cu
oarecare nedumerire faptul că nereligioșii
sunt relativ puțini (în jur de 2% pe glob), dar
foarte vocali și agresivi” (Scriptor, 2021).

� � �

Scriptor. Adevărul este expresia.

� � �

Stări cărora nu le găsim nici o rațiune,
nici o integrare, nici un rost, clipe dispersate
într-o harababură fără leac. De ce nu pre-
sentimentul unei creații care încă n-a luat
naștere?

� � �

Un vis născut visceral din alt vis cum o
ființă din alta.

� � �

Anxietățile: violoncele ale sufletului.
Durerile: trompete ale acestuia.

� � �

„Câmpia ungară nu e monotonă, pentru
că se schimbă mereu. Nimic nu se repetă. E
primul ținut din care nu simt nevoia să
elimin ceva; din care nu-mi alcătuiesc bucăți
alese. Există un mare oraș, un mare lac, o
câmpie și o singură podgorie de Tokay
veritabil. Fără nici unul din acele locuri
deprimante, multiplicate în mii de exem-
plare, precum: periferia franceză, satul elve-
țian, gara germană mișunând de probleme
sociale” (Denis de Rougemont).

� � �

Misticismul păgân al unor ceasuri
bahice.

� � �

Elogiul de sine: apă în vin.

� � �
Obosit dintr-un motiv, dintr-altul, obo-

sit de toate. Oboseala nu poate reprezenta
totuși o paradoxală relaxare a spiritului? O
„pauză”caracteristică naturilor compulsive?

� � �
Apele: suport consubstanțial prin eva-

porare al văzduhului.

� � �
„Poliția chineză a angajat gâște pentru

paza granițelor împotriva imigranților ile-
gali. Înaripatele au fost puse să «patruleze»
în zona Longzhou de la frontiera cu Viet-
namul. Polițiștii spun că gâștele sunt mai
eficiente decât câinii pentru pază. Păsările
depistează cu precizie și nu dau greș la
prinderea imigranților ilegali. China a decis
întărirea pazei la frontiere pentru a preveni
răspândirea virusului Covid-19. Există circa
30 de specii în lume cu speranța de viață
între 12-26 de ani” (Click, 2022).

� � �
Ascuns în umbra unui Celuilalt. Ascuns

în propria sa umbră.

� � �
Lucruri pe care le verifici, lucruri care te

verifică ele pe tine. Complexitatea inepui-
zabilă a incredulității în lume.

� � �
Melancolia care transcende cuvântul.

Melancolia cuvântului care se află în el
însuși.

� � �
„În subconștientul meu, rănit de moar-

te, există (…) imaginea lui cinică din anii în
care m-am ciocnit nu o dată de trufia lui
parvenită, pusă pe rapidă, aristocratică, cu
orice preț, căpătuială materială. Baconsky
mă detesta, eu îl uram în numele luptei de
clasă (în care credeam) și de pe pozițiile
clasei muncitoare, sărace, dar cinstite. Gre-
șeam amândoi. Dar Baconsky mă denunța
în scris, mă pâra de fiecare dată la cadre, că
sunt cosmopolit, că citesc numai nemțește,
că am rămas admiratorul lui Blaga. Eram un
biet dascăl de liceu, din cauza lui, în fiecare
an, eu abia în decembrie îmi primeam drep-
tul la catedră. Eugen Todoran, Radu Enescu,
Cornel Regman cunosc îndeaproape aceste
necazuri ale mele. Fiindcă ținusem o con-
ferință cu titlul Dostoievski, un profet al
sufletului rusesc – a aranjat să fiu dat afară
din A.R.L.U.S. Sunt singurul intelectual ro-
mân dat afară dintr-o Asociație de prietenie
și cultură (…) Cu ocazia asta, Baconsky (care
era ușor fugit din Basarabia) m-a arătat cu
degetul și a strigat: «Nu întâmplător îl
cheamă Sîrbu!» (aluzie la proaspătul călău –
Tito al acelor ani.)” (I. D. Sîrbu).

� � �
Demonia în principiu a oricărui simu-

lacru.

� � �
Scriptor. Cuvântul caută fibrele cele mai

fine ale ființei lăuntrice, dar acestea nu caută
totdeauna cuvântul. Îl acceptă în momen-
tele sale norocoase. Postura lor aristocratică.

� � �
„Resentimentul e ca și cum ai lua otravă,

sperând că va muri celălalt” (Sf. Augustin).

� � �
Un mediu în care o idee nu e în măsură

a produce comentarii e un mediu inuman.

� � �
Senectute. Stimul sau obstacol? Dar

obstacolul nu mai poate fi el însuși un stimul
primar?

� � �
Poezia lui X înfățișând o stagnare

cursivă, o fermitate molatică, o modestie
distinsă, o visare potențială, precum în
Lăptăreasa lui Vermeer.

� � �
„Aceeași antipatie pe care o avea pentru

cai, Hitler o avea și pentru bere. Chiar mi-
rosul celor care băuseră bere îi era neplăcut.
Acest lucru este strâns legat la rândul lui de
obiceiurile sale vegetariene, obiceiuri care
presupun de cele mai multe ori o sensibi-
litate specială. Această caracteristică îi era
favorabilă, întrucât îl făcea să presimtă
pericolele și să evite atentatele. Există rela-
tări despre schimburi subite de traseu și de
planuri ferm stabilite, care atestă antene
foarte fine” (Ernst Jünger).

� � �
Așadar micile concesii periodice pe care

X socotește că ar fi nimerit a le face spre a-și
păstra imaginea verticalității morale…

� � �
A.E.: „Să-i recunoaștem acestui foarte

înalt demnitar și o comodă latură rezistentă
la disputele speculative: solida sa incultură”.

� � �
„Dacă iubesc mai mult primăvara decât

toamna, e din pricină că toamna privesc
cerul, pe când primăvara privesc pământul”
(Kierkegaard).

� � �
A.E.: „Scrisul? Un produs al simțămân-

tului unei înțelegeri incomplete, o exas-
perare a acestui simțământ ce recurge la
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� � �

ficțiune, stilul însuși fiind o variantă a
ficțiunii. Un mod de cunoaștere introdus de
criza cunoașterii curente pe care autorul o
păstrează permanent în subsidiar cum un
izvor intim al percepției de sine.”

� � �
Soluții. A trăi apelând la amintiri, a trăi

într-un Neant al trecutului.

� � �
Amintirea: o aventură a memoriei.

� � �
Gadget: dispozitiv sau obiect nou și

amuzant. Termenul a intrat în limba franceză
în jurul anului 1946, provenind dintr-un
termen anglo-american identic, atestat în
jurul anului 1870.

� � �
„Uniformitatea modelelor pare a co-

manda însăși ideea performanței tehnice:
conducerea normală devine astfel un câmp
de posibilități în care pot fi investite fan-
tasme de putere și de invenție. Mașina își
transmite puterea de a crea fantasme unui
anumit corp de practici. Cum obiectul însuși
nu mai poate fi creat, vom crea conducerea.
Visul omului nu mai e solicitat de formele și
funcțiile mașinii, ci de manevrarea ei; în
curând va trebui, poate, să scriem nu o
mitologie a automobilului, ci una a con-
ducerii” (Roland Barthes).

� � �
Nu o dată o dispoziție neutră precum un

camuflaj al uneia care nu cutează a ieși la
suprafață. Să reprezinte un rest al rezervei tale,
nu al celei actuale, ci mai curând al timidității
copilărești prin care gângurea candoa- rea, o
candoare ce se ferea până și de sine?

� � �
„Uneori sentimentul unei nefericiri

aproape sfâșietoare, în același timp, con-
vingerea că e necesară, că există un țel spre
care nu se poate răzbate decât asumându-ți
orice nefericire (acum influențat de ce-mi
amintesc din Herzen, dar mi se întâmplă și
altminteri)” (Kafka).

� � �
Aventura e dornică de sine ca orice

beție. De sine și nu de Lume (de întreg).

� � �
Subtilitățile nu pot fi întrutotul „realiste”.

Excesiva apăsare rațională, prudența, prag-
matismul împiedică spiritul de la utilizarea
fineții sale formulatorii. Îi„tocesc”instrumentul
intuitiv.

molock
nu e ceva complicat
e doar cerul în amurg
Molock a coborât
pe strada sculptată în beznă
animalul uriaș cu ochi de foc

fluid
în apa din acvariu e dumnezeu
ca un murmur de pagini
din care toate literele s-au prelins
în tulpini de arini

poarta
am descoperit poarta
pe unde Molock intră în curtea noastră
în imagine sunt și munții
în depărtare albi de spaimă

bufonul zburător
de fapt nimic nu se mai mișcă
după atâtea nopți fără sunet
chiar și Elon bufonul zburător
a rămas înțepenit între crengile ulmilor

elihé!
elihé! elihé! înger intubat
dincolo de rețea sunt fascicole
care ne acoperă fața
elihé! elihé! unde ești?

Catrene cu Molock

Călin
Vlasie

Ilustrații: Maia Vlasie (12 ani)
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Eu am crescut de mic cu respectul față de oameni armelor. De
aceea poate am rămas surprins când colegul meu de la facultate,
Orhan, i-a pălmuit pe militarii sirieni.

– Oricine are poate arme să poarte; nu oricine
de are însă gheare, se cheamă că e leu,
mi-a zis el, ca învățătură a celor întâmplate sub ochii mei. Știi

ale cui sunt versurile? m-a întrebat mai apoi.
– Nu, am răspuns eu, surprins în egală măsură de gest și de

morala întâmplării.
– Poetul Al-Mutanabbi, mi-a răspuns, marele poet din Kufa, care

a trăit în perioada de aur a Islamului.
– Nu știam, i-am răspuns stânjenit.
– Eu am învățat la școală despre el, mi-a spus Orhan. Am făcut

liceul la Alep, pentru că de acolo mă trag. Acolo am deprins nu
numai învățătura Coranului, ci și din scrierile marilor poeți musul-
mani, ba chiar și din învățătura creștină sau din perioada numită
Gahiliyya. Am făcut școala în vremea în care generalul Hafez
al-Assad abia a ajuns la putere și era mai multă deschidere și re-
laxare și în viața de zi cu zi, și în programa școlară.

E adevărat, știam și eu de la tata că Hafez al-Assad a ajuns la
putere după câteva tentative eșuate de lovituri de stat, dar în urma
celei care l-a propulsat, cea din 1970, nu și-a arătat colții din prima.
Allawitul provenea dintr-o familie de oameni recunoscuți pentru
agresivitate. Nu degeaba tatăl lui a și fost numit al-Assad, adică
„Leul”. Hafez a ieșit prima dată în evidență prin agresivitatea cu care
a suprimat Frăția Musulmană. La venirea lui la putere a fost o pe-
rioadă de mari promisiuni și de multe deschideri pentru Siria, iar
Alepul, unde Hafez a urmat școala de aviație, cum și Homsul, unde
făcuse mai întâi școala militară, au fost o perioadă orașe protejate.
Sau așa ajunsese la noi informația. După ce și-a dat arama pe față,
Hafez a început să se răzbune pe toți cei care i s-au opus.

– Acum, mi-a mărturisit Orhan înainte să plece, lucrurile nu mai
stau așa și nu se mai învață marii poeți arabi la școlile din Siria. Vezi,
nici cu țara lucrurile nu merg foarte bine, și poate și de aceea se în-
tâmplă și agresiunea asta împotriva țarii tale. Parcă totul se duce
de râpă, și parcă nici rușii nu ne mai pot ajuta, așa cum au promis.
Vezi bine ce se întâmplă cu ei și în Afganistan. Treaba noastră, cred,
este să ne ducem traiul împreună, sirieni și libanezi, așa cum au fost
dintotdeauna vremurile. Dar voința politică a generalului e mare și
trebuie s-o punem în practică. Măcar să n-o facem cu ură, ci cu
respect pentru cei pe care-i controlăm. Cine știe când se întoarce
roata istoriei?

Despre aceste cuvinte ale lui Orhan nu am spus nimănui până
acum. Cine m-ar fi crezut?

Aflasem și eu despre Al-Mutanabbi, deși eram un simplu arab
creștin. În casa noastră se găseau cele mai de seamă lucrări din
lumea arabă și traducerile importante din lumea musulmană pen-
tru că mama mea era profesor universitar și mare iubitoare a culturii
arabe. Apoi, ea provenea dintr-o familie nobiliară din Tripoli, în
egală măsură foarte bogată. În casa noastră, biblioteca se extindea
din salonul de lucru, unde sub rafturile care acopereau toți pereții

și care erau încărcate de cele mai importante lucrări ale lumii arabe,
unele în ediții vechi de câteva sute de ani, tronau două birouri ma-
sive din lemn de cedru, cu elemente de decor de asemenea din
lemn, două birouri stil Empire, în fiecare dintre camere. Cărțile se
răspândiseră pe rafturile din casă ca o rețea, al cărui centru dens
era în salonul dinspre miazănoapte, locul în care mă refugiam, spre
bucuria mamei, de multe ori pentru a mă adânci în lecturile despre
ceea ce mama spunea că este Occidentul civilizat, iar tata spunea
că e salvarea noastră. E adevărat că tata spusese aceste lucruri mult
mai târziu, dar le spusese. Mama, în schimb, deși mă îndemna să
mă îndrept spre Occidentul civilizat, mă sfătuise să nu uit tradiția
arabă și mi-a recomandat și lecturi sufiste, dar și poezia din perioada
de aur a Islamului. Mi-a vorbit mult despre această poezie și despre
rolul ei însemnat în societatea arabă. Atât de frumos mi-a vorbit
încât și acum vorbele ei, deși nu tocmai ușor de înțeles pentru mine
atunci, încă îmi răsună în minte:„Într-o vreme în care jur împrejurul
Gaziratu-l’arab influența civilizației grecești se făcuse simțită, în
primul rând prin Alexandru Macedon, iar arabii rămăseseră în
marele lor deșert departe de lumea civilizată, când nimeni și nimic
nu le puteau atesta nici istoria, nici poveștile, nici descendența,
poeții erau cei care duceau mai departe tradiția. Poeții arabi, chiar
dinainte de Mahomed, odată cu slăbirea puterii Bizanțului și cu
scăderea în importanță a rolului Persiei în regiune, începuseră să
reconstruiască o arhivă de fapte. Au contribuit chiar, prin învăță-
turile lor transmise din gură în gură și ușor de reținut prin ritmul
poeziilor și prin rimele lor desăvârșite, la așezarea credinței din
regiune spre direcția monoteistă. Nu întâmplător hanifii, păstrătorii
monoteismului pur al patriarhului Abraham sau Ibrahim cui îi
spunem noi, au putut să păstreze această tradiție în ciuda tuturor
încercărilor, multe dintre ele de-a dreptul sângeroase. În lumea
deșertului monoteismul și asceza hanifită, îmi spunea mama, au
permis prin vocea poeților arabi de dinainte de Islam ducerea mai
departe a învățăturii, iar mai apoi, prin vocea profetului Musayli-
mah, influența asupra apariției Islamului”. Cuvintele mamei încă mă
mângâie și îmi luminează și acum înțelegerea faptelor pe care mulți
n-au avut șansa a le înțelege în adâncimea la care s-au produs. Da,
acum îmi dau seama cum, în acele vremuri tulburi când lumea încă
se ghida după stele prin dunele Arabiei, hanifismul care a răsărit la
Mecca l-a îmbrățișat prin învățătura înțeleaptă pe Mahomed, l-a
legănat în lumina difuză și căldura nopților arabe și l-a transformat
din hanif în deschizătorul de drumuri spre noua religie, spre Islam.
Mulți dintre cei pe care-i citisem eu în biblioteca de acasă spuneau
că Mahomed a rămas hanifist în convingere și că norma morală a
devenit lege pentru cei ce i-au urmat și, prin urmare, a devenit
normă religioasă. Nu puțini, prin urmare, sunt cei care spun că prin
relația specială cu mistica arabă practicată printre acei Tulab el Haqq
sau„cercetători ai adevărului”, Profetul s-a desăvârșit într-o doctrină
religioasă a locului, purtată din vechime pe aripile poeziei arabe.
Mahomed, zic unii, chiar și dintre arabii islamiști, nu a avut intenția
să creeze o nouă religie, ci doar să impună o normă morală într-o
lume ocolită de norme și de ordine, iar această așezare n-a însem-

Adrian Lesenciuc
Oamenii armelor Fragment din romanul Limba lui Hristos
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nat, din ce m-a învățat mama, decât ulterioara mărturisire a musul-
manilor până în ziua de astăzi, sau Shahabah, cum i se spune. Cre-
dința arabă, indiferent pe ce cale și-a găsit desfășurarea, a fost dusă
mai departe de poeți, încă din vremurile călăuzirii după stele. Eu
m-am născut târziu, când lumea arabă începuse să se călăuzească
după alte stele, ale generalilor și ofițerilor sângeroși din zonă. În
Siria, stelele călăuzitoare au fost ale lui Hafez al-Assad, în Irak ale lui
Saddam Hussein. În urma călăuzirii după astfel de stele deșarte,
râurile de sânge nu s-au mai pierdut în nisipurile Arabiei, ci s-au în-
drept către mare, spre Occident. Asta s-a întâmplat, într-un fel, și
în Tripoli.

Am crezut întotdeauna în demnitatea și onoarea ofițerilor, dar
n-am crezut în onoarea celor mai mari stele, obținute prin lanțuri
de trădări, din neam în neam. Că tot am vorbit despre Hafez, care
mi-a împrăștiat familia în cele patru orizonturi, în timp ce alte familii
de libanezi au fost strivite sub tălpile sale, nu trebuie uitat faptul
că tatăl lui, allawitul Ali Suleiman, după ce s-a opus ocupației
franceze în Siria și Liban, a cerut împreună cu alți allawiți din Qar-
daha să transforme întreaga comunitate într-un stat dependent
de politica franceză, în nordul Libanului. Pe vremea aceea, pentru
luptătorii allawiți din Qardaha, Siria era dușmanul cel mare, iar
alipirea la Siria ar fi fost marele blestem pentru triburile lor. Acum
iată cum ura față de Siria nu l-a împiedicat pe bătrânul leu să-și
inițieze băiatul în trădările necesare pentru a ajunge la putere. Căci
tânărul leu care începuse școala în Latakia, cu gustul de sânge de-
prins din familie, a cântărit bine care sunt șansele mai mari: ale co-
muniștilor sirieni, ale național-socialiștilor sau ale tradiționaliștilor
arabi din partidul Baas – de fapt tot un partid socialist al renașterii
arabe, de unde îi vin și inițialele – și a ales cea din urmă pentru că
fapta lor avea să se traducă în cele spuse de ofițerul de aici:„Pacea
este pentru cei slabi”. Din simplu individ care începuse să recruteze
adepți ai așa-zisului socialism pan-arab, Hafez a devenit unul din-
tre liderii partidului înființat în Siria și răspândit ca o plagă sân-
geroasă în diverse colțuri ale Arabiei, până la desăvârșirea terorii
sub Saddam Hussein în Irak, motoul său:„Unitate, libertate, socia-
lism” s-a tradus în timp în unitatea arabă sub umbra teorii unui
monstru al istoriei numit Califatul. Spun toate astea pentru că sub
ochii mei, în chiar orașul în care m-am născut, monstrul acesta a
prins chip sub numele organizației Tawhid, iar acum bântuie sub
numele Daesh, al celor însetați cumplit de sânge. Și pentru că a
simțit că gustul sângelui închegat în nisip este ceea ce-i satisface
orgoliul, și că ceea ce nu-l îndoctrinase familia de acasă a putut de-
prinde din panarabismul lui Nasser la studiile din Egipt, și apoi din
lupta de clasă sub faldurile roșii ale steagului Uniunii Sovietice la
Moscova, sau din pornirile dictatoriale ale lui Hosni Mubarak cu
care a fost coleg, Hafez s-a pus pe treabă. I-a fost de ajuns tânăru-
lui cu ochii însetați de sânge să încerce lovituri de stat și apoi, pen-
tru întemnițarea lui din Liban, în 1962, pe vremea în care eu încă nu
mă născusem și când țara mea încă era Paradisul, să ajungă la pu-
tere. Nu l-a oprit nimeni să-și asasineze șeful din partidul sângeros
Baas, adică pe generalul Jadid – să-l spele de păcate pe Hafez,
lumea zice că generalul ar fi murit de moarte bună în închisoarea
Mezzeh –, dar cine știe ce-a însemnat setea de răzbunare a mustă-
ciosului lider sirian nu-l poate bănui de altceva decât de cruzime.
Cât despre răzbunarea pentru perioada petrecută în închisoarea
din Liban, Hafez n-a uitat nimic și s-a răzbunat cu vârf și îndesat,
transformându-mi țara din Paradisul despre care mi-au vorbit de
atâtea ori și mama și tata, și pe care nu l-am putut degusta cum se
cuvine în anii copilăriei brusc stopate de război, în câmpul de luptă
al trupelor satanice de trădători însetați de sânge și putere.

� � �

primeşte suflete coca
zombi funcţional
dar în staza mentală loka
pe parapeţii citadini ai râului
în trimm-ul acvatic
am clătit un drops
părea mentolos
a pălit printre buze
când am formulat
„ ape/lustre/nestemate”
apoi suflul nu mai conținu puterea
părea de prisos
S-a transformat într-un pas alinător
am surâs cu luciul suplu
(de fapt asta mai eram)
și am descoperit tăcerea.

Da, am fost o formațiune interioară pe mal
doar curgeri în dantelă azurie
emiteau - râu - copaci - vâltoare

skhemate realiste
pas mal.
Sau mestecat am fost? De una de alta
«unde psihice cu rezistență oblică»
aglutinat pe povârnișul unei aurite
avalanșe.
În orchestrație ipocrită
miriadele mele
efemeride chackre
patronând tropi ca : delăsarea
delabrarea, nașterile, de la sine
asfințirea.

Dincolo de pielea translucidă
a acestui basilisc carpatin
trenează întinderi vărgate
deja străbătute
imposibil de trecut
transe.

Vlad Moldovan

sunt vecinul înecat în lumină mânioasă
artist al morții de regulă din 80
duc o plasă de pere
în mine paște paraiso
dezaproprieri
sub urme vegetale
o sumedenie de raze nepovestibile.

renunț și amplific

am simțit că încălzesc
în corpul comun
o înfoiere temporală
alta
cu nopți proiectate în fân

întorc pardesiul
cât pâlpâi în sân
a U t e N t i C i t a t e a
dau drumul la eter
nici chiar așa
să scânteie Hara
lipsită de harmă
indestructibil roi
cer obscen
neadumbrit
insulițe de nori livizi
albastrul neon
și tot – nevăzută umbră
și tot - arhipelaguri incandescente
Vară

transe pe Someş

Copac intern
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Despre
negritudinea literar[

mirceA mutHu

Opledoarie pentru cunoaşterea literaturii sud-sahariene
sau, mai exact, a celei nord-africane rămîne și în
prezent antologia lui Constantin Carbarău (De la

basm la roman, Domino, 2006), „coleg întru africanitate” cu
scriitorul Radu Cârneci şi alti temerari care, prin traduceri de
poezie şi proză, au introdus câteva dintre valorile culturale din
Africa sud-sahariană a secolului XX. Deceniul al optulea schițase
– tot prin traduceri – ancadramentul istoric, ideologic şi estetic,
atât de necesar unor evaluări contextualizate ce întârzie totuşi
să apară la meridianul românesc. Astfel, sinteza lui Jefferson
Murphy, Istoria civilizaţiei africane (1981) şi, mai ales, ma-
nifestul lui Leopold Sedar Senghor, De la negritudine la
civilizaţia universală (1986, an în care nigerianul Wole Soyinka
obţinea primul Nobel pentru literatura continentului) a fami-
liarizat întrucâtva media receptoare de la noi cu geografia
istorică, politică dar şi rasială a continentului. Caracterizările în
tonalitate apoftegmatică de genul„emoţia este neagră, aşa cum
raţiunea este elină” (Care este aportul omului negru?) sau
dezvoltările ce păstrează acelaşi accent, precum „raţiunea
europeană este analitică prin folosire, raţiunea africană, intuitivă
prin participare”(Estetica negro-africană) au şocat fără-ndoială
uitându-se totuşi faptul că autorul poemelor din Jertfe negre
(1948) a fructificat observaţiile unui savant elogiat, Leo
Frobenius. Autorul Istoriei civilizaţiei africane (1936) lansase
deja culegerea de folclor Decameronul negru (1920). Poetul şi
mai târziu şeful de stat Senghor utilitează aceleaşi formulări
tranşante în interviuri sau în discursuri, aşa cum le va consemna
Malraux în Antimemorii. „Eu cred, îi spune interlocutorului
francez in 1966, în aptitudinea noastră de a descoperi supra-
naturalul în natural”.

Toate acestea intră în structura unui ideologem – negri-
tudinea – ca şi„umanism al secolului XX”, definit în acest mod în
alocuţiunea lui Edgar Faure la primirea lui Senghor în Academia
Franceză (1984). Mişcarea negritudinii, lansată de fapt în
Cartierul Latin în anii ’30 de către Aimé Césaire, antilez, („primul
mare poet negru de limbă franceză”– Gaëtan Picon), dar și Léon
Damas, guianez şi Senghor, senegalez, circumscriu aşa-numita
„raţiune intuitivă” şi anticipă, pe dimensiune culturologică,
procesul decolonizării Africii din anii ‘50-’60. De altfel în temei-
nicul studiu introductiv Constantin Carbarău, cunoscător de visu
al acestui spaţiu, fixează drept prima determinantă în crearea
literaturii culte tocmai aspiraţia, respectiv lupta anticolonialistă
ilustrată, de pildă, cu un fragment din romanul O lume se
destramă al nigerianului Chinua Achebe.

Creaţia nescrisă, perpetuată de către grioţi sau djeli (echi-
valentii rapsodului homerid din spaţiul european) explică, în al
doilea rând, recursul la mit şi respiraţie epopeică. În Soundiata,

epopee mandingue, scrisă de guinezul Djibril Tamsir Niane, un
djel face elogiul oralităţii: „suntem nişte saci plini cu vorbe, suntem
sacii care ascund secrete seculare. Arta vorbirii nu are secrete pentru
noi. Fără noi numele regilor ar cădea în uitare, noi suntem memoria
omenirii”. Nu e de mirare că un scriitor din Mali, Hampate Bâ,
axiomatiza adevărul că „în Africa atunci când moare un bătrân
arde o bibliotecă”.

Alt factor determinant, respectiv influenţa exercitată de
culturile franceză, engleză şi portugheză (cu insuşirea, implicit, a
limbilor respective) particularizează aceste literaturi chiar dacă
– abstracţie făcând Senegalul, Nigeria, Camerunul sau Mali – nu
se poate vorbi încă de literaturi naţionale propriu-zise. „Până în
anii 60 din veacul trecut, adică până la independenţă, constată
autorul antologiei de proză, se vorbea de o literatură negro-
africană (diferită de aceea arabo-africană, situată la nord de
Sahara – n.ns.) în mod global, pentru că se pornea de la ideea
unei culturi comune întregii Africi”. Astfel, periodizările propuse
de Lilyan Kesteloot, de asemenea, schiţarea, după Jaques Che-
vrier, a unei tipologii romaneşti, (romanul contestării, al formării,
proza istorică, romanul angoasei şi al dezamăgirii postcoloniale)
conferă prefeţei calitatea de veritabil studiu introductiv într-un
imaginar debordant, ilustrat de câteva eşantioane selectate din
universul basmului şi din lumea romanului ce tratează drama-
tismul poligamiei (O scrisoare atât de lungă - Marianna Bâ,
Senegal) războiul civil din Biafra (Anotimpul anomiei - Wole
Soyinka), problemele misionarismului creştin în Camerun (Misi-
une îndeplinită - Mongo Beti) sau evocarea Africii tradiţionale
(Copilul negru - Camara Laye, Guineea). Fără să aibă amploarea
florilegiilor lirice publicate ulterior în România, respectiv O
şoaptă care cheamă vântul (1977) sau Efigii în abanos (1978),
selecţia din proza negro-africană a lui Constantin Carbarău care
invită la descoperirea, în continuare, a unui spaţiu ficţional şi a
cărui complexitate doar o bănuim.

Cele trei determinări nu pot circumscrie integral diversitatea
literaturilor negroafricane dar explică, în schimb, competiţia
inegală – în receptarea europeanului – cu impetuosul imaginar
latinoamerican. De altfel, contactul colonizatorului sau al aven-
turierului alb cu o terra incognita s-a soldat adeseori cu o
atitudine retractilă, asociată cu fascinaţia exercitată de „inima
întunericului” alcătuită, la Joseph Conrad, din fluviul congolez,
jungla ameninţătoare şi triburile aferente.”Mă întrebam dacă toata
încremenirea de pe faţa acelei imensităţi era menită să fie primi-
toare sau ameninţătoare.Cine eram noi, cei care dădusem buzna
aici ? Eram în stare să deţinem controlul sau aveam să fim ţinuţi sub
control?” (Inima întunericului,19o2, tradusă în 2008). În pădurea
de nepătruns, de-a lungul fluviului imens şi pustiu, „unde nu era
pic de bucurie în strălucirea soarelui omul preistoric ne blestema, se
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ruga la noi, ne ura bun venit.Cine ar putea spune cu exactitate?
Eram rupţi cu totul de înţelegerea lucrurilor din jur”, conchide, la
început de veac XX, naratorul lui Conrad. In America Latină
asimilările reciproce, de mentalitate în primul rând, au avut
răgazul sedimentărilor ce au fertilizat până la urmă în viziona-
rismul din proza unor Llosa ori Marquez. Parcelările lingvistice
din Africa sud-sahariană şi contextualizările dramatice din
perioada postcolonială au condus la semnificative polarizări de
scriitori şi atitudini. Există, de pildă, o mare deosebire între un
best-seller precum O lume se destramă (1958) a lui Chinua
Achebe (n.1930), ce restituie conflicele dintre vechile credinţe
din sudul Nigeriei şi valorile impuse de către colonizatorii albi, şi
creaţia altui nigerian, Ben Okri (n.1959), In Arcadia(2002), deplin
europenizată prin temă – călătoria iniţiatică spre o Arcadie
interioară – şi, desigur, prin meditaţia marcată de paradigmele
civilizaţiei de adopţie. Si nu e vorba doar de o diferenţă de
generaţie. Ambele romane, cunoscute în versiune engleză şi
traduse în română aduc în prim-plan sensibilităţi şi, mai ales,
atitudini diferite. Ele se întîlnesc, totuşi, pe urzeala diegetică
fixată cu ţintele parimiei – semn recognoscibil al imaginarului în
care mitologia face concurenţă metafizicii. Dacă, la Achebe, „cei
din neamul Ibo preţuiau foarte mult arta conversaţiei, iar
proverbele erau uleiul cu care se mâncau cuvintele”, pentru
rafinatul Okri „pictura este o inscripţie pe pielea timpului”,
recursul la„raţiunea intuitivă” (L.S.Senghor) fiind şi ea reafirmată
: „experienţa este un text scris în memorii nemurioare pe care
învăţăm la nesfârşit să le citim mai bine”. Dincolo de achiziţiile
etnologice – viaţa de clan, cultul mamei şi al strămoşilor tote-
mizaţi, de ritualurile de nuntă şi animismul structural, de vinul
extras din palmier, de invazia lăcustelor şi de grindina numită
„nucile apei din cer” etc. – sau de lamentaţia occidentalizatului
Okri („Demult am pierdut relaţia liberă cu natura, cu Universul”,
de aceea „arta înlocuieşte ceea ce am pierdut din suflet”) altă
marcă de africanitate este și propensiunea generală pentru
dimensiunea simbolică şi, corelativ, pentru traducerea lumii
semnelor într-o realitate psihică. Chinua Achebe înfăţişează, la
modul aproape homeric şi eminamente epic acest proces, în
vreme ce Okri îl teoretizează, fie că porneşte de la conceptul de
lectură, fie că se opreşte asupra enigmaticului tablou a lui
Poussin, Les bergers d’Arcadie. Miza finală este fără-ndoială una
axiologică , de unde gravitatea acestor discursuri narative, parcă
ecouri îndepărtate ale incantaţiilor colective ce dezvăluie, inter-
mitent, fantasma spiritelor altădată ocrotitoare din arealul junglei
africane.

Chinua
Achebe

Nu vom recurge la exemplificarea presiunii instituţio-
nalizante pe care o reprezintă sărbătoarea acolo unde
desluşirile sale ni s-a oferi de la sine, cum ar fi iniţierile

sau dionisiacul, ci o vom căuta acolo unde ne-am aşteptat cel
mai puţin să existe, adică în Evanghelii. Universul lor reprezintă
axul ordonator al unei serii exegetice prestigioase, ceea ce nu
ne impiedică să remarcăm că ne aflăm în faţa unui domeniu
sensibil, pe care foarte mulţi mitografi l-au ocolit cu prudenţă.
Despre Isus ca„rege de substitut”s-a vorbit încă de pe la sfârşitul
secolului al XIX-lea, revenirea asupra acestei problematici spi-
noase devenind o constantă a hermeneuticii mitografice. În
esenţă, recunoaşterea faptului că unele scenarii ritualice şi sim-
bolice prezente în evanghelii reproduc sau se aseamănă struc-
tural cu rituri similare din alte mitologii e suficientă pentru a
îngădui cercetarea evangheliilor din perspectiva istoriei com-
parate a religiilor. Să mai adăugăm doar faptul că, pentru creşti-
nii timpurii, Noul Testament se dorea a fi o împlinire eschato-
logică a Vechiului Testament, ceea ce presupune o lectură inter-
textuală. Putem să ne mirăm de faptul că Isus se naşte dintr-o
Fecioară, că intră în Ierusalim călare pe un măgăruş sau că urcă,
înainte de supliciu, pe Muntele Măslinilor, dar motivul pentru
care este aşa şi nu altfel se află în Vechiul Testament.

Exemplul de la care pornim se află în Evanghelia lui Ioan, cap.
6. Isus făcuse deja multe minuni, ceea ce înseamnă că, în afară de
discipoli, el era urmat de o mulţime de oameni. Se apropiau săr-
bătorile pascale („Paştile, sărbătoarea iudeilor, era aproape”, Ioan
6:4), Isus mimând, în faţa lui Filip, temerea că nu vor avea cu cea
să îi îndestuleze pe toţi cei ce veneau spre ei:„Isus, deci, şi-a ridi-
cat ochii şi a văzut că o mare mulţime vine spre El. Şi a zis lui Filip:
«De unde avem să cumpărăm pâini, ca să mănânce aceştia?»”
(6:5) Filip şi un alt discipol, Andrei, îi împărtăşesc îngrijoraţi te-
merile, numai că, aşa cum ştim, urmează miracolul înmulţirii pâi-
nilor şi a peştilor, hrana fiind suficientă pentru cinci mii de suflete.
Capitolul introduce şi un detaliu de ritualistică arhaică, atunci
când Isus îşi îndeamnă discipolii să culeagă toate firimiturile lă-
sate pe câmp de către mulţime („au umplut douăsprezece
coşuri” – 6:13), într-un mod similar cu marile complexe ritualice
(„arderile de tot”, de pildă, sau hecatombele greceşti), unde nu ră-
mânea nimic de pe urma sacrificiilor, carnea excedentară, ne-
consumată, fiind arsă până la ultima fărâmă. Procedura se încheie
cu recunoaşterea ca Mesia a lui Isus, de către mulţime:„Oamenii
aceia, când au văzut semnul pe care îl făcuse Isus, ziceau: «Cu
adevărat acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.”(6:14).

Partea cea mai bizară se află în versetul imediat următor, când
Isus se eschivează să devină„împărat”:„Isus deci, ştiind că ei vor
veni să-l ia ca să-l facă împărat, s-a dus iarăşi spre munte, numai
El singur.”(6:15) Ucenicii vor traversa Marea Tiberiadei înspre Ca-
pernaum,„înfricoşaţi”că au fost părăsiţi, şi într-un târziu îl vor re-
găsi, dar episodul ridică unele semne de întrebare. Cine sunt„ei”,
care se pregătesc să vină, să-l ia cu ei şi să-l facă împărat? E
limpede că acest lucru s-ar întâmpla fără voia lui Isus, la fel de

Isus §i trestia

ŞtefAn borbély

- fragment din volumul
Calendarele mitologiei, aflat în pregătire -
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evident fiind şi faptul că aceşti„ei”nu sunt mulţimea care tocmai l-a
consacrat pe Mântuitor, şi care pleacă lăsându-l pe Isus în urmă. În
cele din urmă: de ce se sustrage Isus? De ce urcă de unul singur în
munte, nespunându-le nici măcar discipolilor unde se află?

După James George Frazer, printre cei dintâi care au asociat
martiriul christic cu structurile de sacrificiu ale instituţiei„ţapului is-
păşitor” a fost profesorul german P. Wendland, care a publicat în re-
vista Hermes, în 1898, un studiu intitulat Jesus als Saturnalia König
(Isus ca rege de Saturnalii). Paul Wendland (1864-1915) a fost, după
Enciclopedia Treccani, un reputat specialist în cultura elenistică şi
romană, profesând în principal la Kiel şi la Göttingen, de acest din
urmă oraş legându-se şi principala sa lucrare, Die hellenistisch-rö-
mische Kultur und Ihre Beziehungen zu Judentum und Christentum1,
publicată în 1907.Tema era spinoasă şi nu se bucura de o prea mare
trecere printre credincioşi, însă, printre specialişti – majoritatea din-
tre ei istorizanţi, protestanţi – aproape că nimeni nu se îndoia la în-
ceputul secolului al XX-lea că, măcar în parte, cele consemnate în
cele patru evanghelii şi în Vechiul Testament aveau o certă încăr-
cătură ritualică.

Faptul că nu era cuminte să te joci cu focul l-a demonstrat
păţania lui Frazer însuşi, care, atunci când s-a trezit cu un val de in-
dignare după publicarea, în 1900, a ediţiei în trei volume a Crengii
de aur, unde figurau şi 40 de pagini analitice referitoare la patimile
lui Isus în relaţia cu unele sărbători de tip analogic (Saturnaliile, Sa-
caea babilo-persană, respectiv Purimul), şi-a pierdut cumpătul şi a
decis să escamoteze într-o primă instanţă, şi apoi, la ediţia definitivă
de 12 volume, să suprime secţiunea de text incriminată. În conse-
cinţă, cititorul doritor să parcurgă acest bloc de text se vede obligat
să caute ediţia a II-a a Crengii de aur, din 1900, editată în trei vo-
lume2, care se găseşte, din fericire, pe Internet. Capitolul 17, The Sa-
turnalia and the Kindred Festivals, se află în volumul al treilea, între
paginile 138 şi 200. Desigur, secţiunea în cauză lipseşte din ediţia
românească în cinci volume din BPT (1980), publicată la Bucureşti,
unde omisiunea s-ar intercala în volumul al 4-lea, după capitolul
care se încheie la pag. 245.

Frazer menţionează că, de Purim, se ardeau în vechime efigii
ale lui Haman (protagonistul negativ din Cartea Esterei, executat
„pe lemn”), împăraţii Theodosius cel Mare, care a domnit între 347
şi 395 e.n., respectiv fiul său Honorius (393 - 4233) văzându-se obli-
gaţi să promulge decrete care să le interzică evreilor să incinereze
reprezentări ale lui Haman pe cruce, pentru a nu-i ofensa pe
creştini4. Insistând pe logica dubletului, Frazer evocă, prin analo-
gie, raportul dintre Ghilgameş şi Enkidu din Epopeea lui Ghilgameş,
sugerând o structură magică subiacentă pe care o regăsim şi în sa-
crificiile de seceriş sau de însemânţare. O explicăm recurgând la
obiceiul foarte răspândit al transferului de energie sacrală, care se
produce prin intermediul păstrării (în templu, în biserică etc.) a unei
mostre din anul precedent, pentru a fi scuturată printre seminţele
pregătite pentru noul ciclu agricol. La noi, cel mai cunoscut obicei
de acest fel este cel al„cununii grâului”, confecţionată în chip cere-
monial din ultimul snop al recoltei precedente. Ea se atârnă într-un
loc special (am văzut-o inclusiv în jurul altarelor din câteva biserici)
şi, când vine sorocul, boabele rămase se scutură printre boabele
pregătite de însămânţare, realizându-se în acest fel transferul.

Combinând structura ritului ţapului ispăşitor cu aceea a trece-
rii dintr-un an într-altul, sau cu trecerea dintr-un ciclu vegetal
într-altul, putem stabili câteva dintre constantele scenariului sacri-
ficial care l-a fascinat pe Frazer într-atât de mult, încât l-a transfor-
mat în pilonul axial al demonstraţiilor din Creanga de aur. Primul
aspect ţine de economia sacrului, care se cere reînnoită din când în
când, fiindcă se maculează sau îşi pierde forţele. Cazul concret, pe
care Frazer îl împrumută de la Mannhardt, este acela al „spiritului

vegetaţiei”, a cărui putere păleşte spre sfârşitul ciclului (vine
toamna, frunzele se ofilesc, natura intră în adormire etc.), trebuind
să fie reînnoită primăvara. Ecuaţia suscită şi o altă întrebare, referi-
toare la opotunitatea sacrificiului într-un moment de emergenţă a
vegetaţiei – primăvara -, adică atunci când oamenii dobândesc cer-
titudinea că natura a avut suficientă putere ca să treacă de încer-
carea psihopompă a iernii şi să se refacă. Se sacrifică, totuşi,
primăvara pentru ca orice urmă de ordin thanatic să fie îndepăr-
tată, ceea ce dă naştere la un dublet, entitatea care„moare”fiind în-
locuită cu entitatea care îi succede.

În capitole întregi, Frazer s-a ocupat cu riturile sacrificării, reale
sau simbolice, a străinilor. De pildă, e prins un străin care trece prin
sat, e„întronat”rege al grâului şi e în cele din urmă„ucis”,„tema stră-
inului izgonit sau asasinat de către comunitate”5 fiind esenţială pen-
tru această structură. René Girard analizează străinul în contextul
„violenţei victimare”, asimilându-l diformităţii fizice şi monstruosului,
însă cercul se poate extinde şi înspre alte tipologii alteritare, care cu-
prind fiinţe care trezesc mânia colectivă prin faptul că acţionează
abuziv şi destructiv împotriva regulilor de funcţionare ale comuni-
tăţii pe care o vizitează. De pildă, Oedip îşi ucide tatăl şi se căsăto-
reşte cu mama sa, venind din afara Atenei; venind tot din afara
Ierusalimului, Isus răstoarnă mesele zarafilor din templu şi este, în
cele din urmă, acuzat pentru nesocotirea Legii. În ritul dionisiac, lu-
crurile sunt similare: în Baccantele lui Euripide, de exemplu, un tânăr
frumos, cu însuşiri miraculoase, apare în faţa porţilor cetăţii, susţi-
nând că îi aparţine prin naştere. Strict tehnic, el este un xénos (străin),
pregătit să producă mutaţii fundamentale în cetatea care ezită la în-
ceput să-l recunoască, totul întâmplându-se prin sacrificarea unui
dublet, a regelui Penteu, care se întoarce dintr-o călătorie, găsindu-şi
cetatea vraişte, cu bărbaţi şi femei alergând bezmetic pe dealurile
din împrejurimi în chip de bakkhoi şi de baccante.

Demonstrarea calităţii de străin a lui Isus necesită, după toate
probabilităţile, desluşirile de rigoare, dar ele sunt oferite chiar de
către Evanghelii. Pentru a le înţelege, e nevoie de analiza de context
a celor scrise în Evanghelia după Luca, 23:6-12. Descumpănit de
faptul că nu-i găseşte nici o vină lui Isus (Luca, 23:4), Pilat se vede
subit scos din dilemă atunci când află că Isus este galilean, adică
„străin”. Întâmplător, tetrarhul Galileei, Irod Antipas, fiul lui Irod cel
Mare, se află la Ierusalim pentru a sărbători Paştile şi Pilat e bucuros
să i-l trimită pe Isus, fiindcă – precizează Luca –„era de sub stăpâ-
nirea” lui (23:7).

Motivul pentru care o comunitate alege/prinde un străin pen-
tru a-l sacrifica ţine de păstrarea integralităţii economiei sacrale.
Dacă alesul s-ar racola dintre membrii colectivităţii, sacrificarea lui
ar aduce atingere economiei de sacralitate a comunităţii. Mergând
pe aceeaşi linie a structurilor binare, René Girard distinge între trei
componente principale ale ritului ţapului ispăşitor:„victima sacrifi-
cială”,„victima ispăşitoare”şi comunitatea care participă la„execuţie”.
Victima sacrificială este cea de care comunitatea se dispensează,
beneficiara sacrificiului fiind victima ispăşitoare. Dacă ţinem cont
de faptul – relevat de către Girard – că orice rit de sacrificiu repre-
zintă o reiterare a „violenţei fondatoare”, rezultă că alegerea unui
localnic ca victimă sacrificială ar avea drept consecinţă bulversarea
ca atare a comunităţii: Dacă victimele sacrificiale ar aparţine co-
munităţii, ca victima ispăşitoare, sacrificiul ar dezlănţui violenţa, în
loc s-o stăvilească; departe de a reînnoi efectele violenţei fonda-
toare, el ar declanşa o nouă criză sacrificială.”6

Constatând, ca plan de lucru, faptul că „Evangheliile revelează
[...] mecanismul ţapului ispăşitor fără a-l desemna”7 René Girard con-
cluzionează în felul următor:„Fireşte că expresia ţap ispăşitor nu fi-
gurează ca atare, însă Evangheliile folosesc o alta, care o înlocuieşte
profitabil, şi ea este mielul Domnului. Ca şi expresia ţap ispăşitor, ea
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afirmă înlocuirea tuturor victimelor printr-una singură, dar înlocuind
conotaţiile respingătoare şi urât mirositoare ale ţapului cu acelea,
întru totul pozitive, ale mielului, exprimă mai bine inocenţa acestei
victime, caracterul nedrept al condamnării ei, lipsa de temei a urii
care o vizează.”8 E puţin probabil ca reticenţele senzoriale – prea mo-
derne, poate – să fi jucat vreun rol în înlocuirea ţapului cu mielul,
mai ales dacă ţinem cont de faptul că mecanismul de purificare co-
munitară centrat pe doi ţapi – unul pentru Jahweh şi unul pentru
Azazel – dispune de o conotaţie canonică în Leviticul 16.

Afirmaţia de mai sus e confirmată de către un aspect structural
menţionat peste tot în textele sacre. Din momentul intrării trium-
fale în Ierusalim, Isus repetă într-una că tot ceea ce i se va întâmpla
se datorează faptului că acestea au fost deja scrise. În Evanghelia
după Matei, el le sugerează discipolilor că, dacă ar dori, el i-ar putea
cere ajutorul Celui de Sus, care i-ar„pune la îndemână mai mult de
douăsprezece legiuni de îngeri”. Însă, în acest caz, nu„se vor împlini
Scripturile, care zic că aşa trebuie să fie.” (Matei, 26:54) Tot acolo,
Isus se lasă prins de mulţimea care vine,„ca după tâlhar, cu săbii şi
cu ciomege”, spunând că o face„să se împlinească scripturile pro-
rocilor” (Ibid., 55-56) În Evanghelia după Luca, precizarea se repetă
pe drumul Emausului, într-un peisaj diferit. Doi ucenici merg în-
spre satul respectiv, vorbind într-una despre miracolul mormântu-
lui gol, când li se alătură Isus, pe care ei nu-l recunosc, fiindcă aveau
„ochii împiedicaţi”. Discuţia continuă în crescendo pe marginea
aceluiaşi subiect, dar stupefacţia drumeţilor rămâne neschimbată.
Exasperat, Isus exclamă că totul s-a întâmplat„ca să credeţi tot ce
au spus prorocii” (Luca, 24:19-26), adică„ceea ce era scris”.

Să enumerăm câteva dintre componentele sale. Optează Isus
să intre călare pe un măgar în Ierusalim? O face fiindcă aşa stă scris
în Cartea lui Zaharia: „Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bu-
curie, fiica Ierusalimului! Iată, Împăratul tău vine la tine; el este
drept, aducând mântuire, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz,
pe mânzul unei măgăriţe.”(9:9) Urcă Isus pe Muntele Măslinilor şi nu
pe un alt munte? O face fiindcă şi David a procedat la fel în Cartea
a doua a lui Samuel, 15:309, Zaharia menţionând şi el muntele într-
un context al epifaniei belicoase a lui Jahweh:„Şi picioarele lui vor
sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusali-
mului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va depica la mijloc, spre ră-
sărit şi spre apus şi se va face o vale foarte mare; jumătate din
munte se va trage înapoi înspre miazănoapte, iar jumătate spre
miazăzi.” (Zah., 14:4)

Preconfigurările sunt departe de a se opri aici. Naşterea lui Isus
din Fecioară e anunţată în Isaia, 7:14 („De aceea, Domnul însuşi vă
va da un semn: Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un
Fiu...”), apariţia lui pe pământ deschizând o luminoasă perioadă de
pace şi prosperitate colectivă: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni
s-a dat şi domnia lui va fi pe urmărul lui; îl vor numi: «Minunat, Sfă-
tuitor, Dumnezeu puternic, Părintele Veşniciei, Prinţ al păcii». / El va
face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului
de domnie a lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin
judecată şi cu dreptate, de acum şi-n veci de veci.”(Isaia, 9:6-7) Însă
tot Isaia vorbeşte de„hainele roşii strălucitoare” ale Noului Născut
şi de hainele lui„de sânge”(63:2-3).

Aşadar, din clipa intrării triumfale în Ierusalim, Isus încetează să
mai fie fiinţa propriei sale libertăţi şi„intră în rol”, comportându-se
„aşa cum este scris”. Destinul său, prescris încă înVechiulTestament,
este acela de a mântui:„Fiul Omului va trimite pe îngerii săi şi ei vor
culege din împărăţia lui toate pricinile de păcătuire şi pe cei care
practică fărădelegea. [...] Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în
împărăţia tatălui lor.” (Mat., 13:41-43)

Detaliile consacrării sarcastice sunt clar consemnate în evan-
ghelii, fără să li se confere, de multe ori, importanţă. În Evanghelia

după Marcu, după ce mulţimea îl înfruntă pe Pilat cerând ca prizo-
nierul să fie răstignit, soldaţii romani îl îmbracă pe Isus„cu purpură,
au împletit o cunună de spini şi i-au pus-o pe cap”. (Marc., 15:17)
Urmează câteva secvenţe de deriziune – soldaţii i se închină lui Isus
şi-l lovesc peste cap cu o trestie -, după care el este dezbrăcat de
hlamidă, reîmbrăcat în hainele proprii şi dus spre Golgota. La Matei,
el este îmbrăcat„cu o haină stacojie”, primeşte cununa de spini, dar
trestia i se pune în mâna dreaptă, înainte de a-i fi luată pentru a fi
bătut cu ea. Luca nu reţine episodul cu hlamida de purpură şi cu
trestia, pe când în Evanghelia după Ioan, „cununa de spini şi haina
de purpură (19:2-5) sunt consemnate, dar lipseşte trestia.

Motivele acestei structuri fiind cunoscute, ele aparţinând ţapu-
lui ispăşitor, îmbrăcat în hainele strălucitoare ale împăratului în-
ainte de a fi îndepărtat sau ucis. Cum se explică, însă, recursul la
trestie ca sceptru de substitut? Cu excepţia unor ocurenţe din
Orientul Îndepărtat (mai ales Japonia), trestia apare ca un simbol al
fragilităţii condiţiei umane şi a lumii, care, sub presiunea vicisitudi-
nilor, se poate legăna într-o parte şi alta, bătută de vânt. Acesta e
şi sensul care apare de mai multe ori în Vechiul Testament, inclusiv
în Isaia 43:3, însă, în opinia mea, recursul la trestie în scena pregă-
tirii lui Isus pentru răstignire are alte conotaţii.

Acestea pot fi decantate dintr-un mic text, intitulat La plainte
du roseau (Lamentaţia trestiei), publicat de Françoise Bruschweiler
în 199010. În el, autoarea traduce„o mică compoziţie poetică de 29
de rânduri”, care apare pe o plăcuţă de argilă de 10/7 cm, relativ
bine păstrată, aflată, din 1938, în posesia Muzeului de Artă şi de Is-
torie din Geneva. Protagonistul mitic pe care trestia îl deplânge şi
cu care se identifică este Dumuzi-Tammuz, soţul psihopomp al
marii zeiţe Inanna-Ishtar. Aşa cum ştim, el pleacă în lumea de din-
colo, ca şi Osiris, consortul egiptean al marii zeiţe Isis. Numai că între
cei doi există o diferenţă semnificativă. Ocultarea lui Dumuzi-Tam-
muz reprezintă consecinţa unei aparente ingratitudini conjugale.
Se povesteşte că marea zeiţă Inanna-Ishtar forţează intrarea în
lumea de dincolo guvernată de către sora sa, Ereshkigal, care o face,
pur şi simplu, prizonieră. Consecinţele apar pe modelul scenariului
pe care îl vom găsi şi în complexul Demeter-Persephone, puterile
de fertilizare ale vegetaţiei dispărând subit, ceea ce pricinuieşte de-
zastre, vitele şi oamenii murind pe capete. Zeii cei mari ajung, în
cele din urmă, la o înţelegere cu Ereshkigal, care consimte să-şi eli-
bereze sora cu condiţia ca ea să lase în moarte pe altcineva. Mitul
povesteşte mai departe că marea zeiţă se apropie de palatele sale,
descoperind dezamăgită că soţul ei benchetuise în timp ce ea era
captivă. În consecinţă, îmbrăţişându-l, îl şi aruncă în lumea de din-
colo, satisfăcând cererea lui Ersehkigal. În consecinţă, Dumuzi-Tam-
muz devine o identitate de substitut, coborând în lumea de dincolo
ca un înlocuitor al superbei şi terifiantei sale soţii.

1 Cultura romano-elenistică şi legăturile sale cu Iudaismul şi Creştinismul
2 J.G. Frazer: The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Second edi-

tion, revised and enlarged in three volumes. Macmillan and Co Ltd, London-
New York, 1900.

3 Între ianuarie 393 şi ianuarie 395, când a murit Theodosius, a fost Augus-
tus, deci părtaş la funcţia supremă.

4 Frazer, The Golden Bough, ed. cit. din 1900, vol. 3, p. 172.
5 René Girard: Ţapul ispăşitor. Traducere din limba franceză şi note de Theo-

dor Rogin. Ed. Nemira, Bucureşti, 2000, p 44
6 René Girard: Violenţa şi sacrul. Traducere de Mona Antohi. Ed. Nemira, Bu-

cureşti, 1995, p. 291
7 Op.cit., p. 143
8 Op. cit., p. 154
9 „David a urcat pe Muntele Măslinilor. Urca plângând şi cu capul acoperit

şi mergea cu picioarele goale; şi toţi cei ce erau cu el şi-au acoperit şi ei capul şi
urcau plângând.”(2 Sam., 15:30)

10 La plainte de roseau. eršemma de Dumuzi, MAH, 16014. În: Revue d’Assyro-
logie et d’archeologie orientale. Vol. 84, no 2 (1990), pp. 119-124, Presses Univer-
sitaires de France.
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ţi-ai pierdut ziua şi anul naşterii

nu-ţi mai aminteşti nimic
despre florile care descriu paradisul
roşul lor făcea opoziţie negrului de tipar
scris pe sânii nopţii
ceva patetic pe care-l poţi numi oricum
căci de la el vin veştile
despre sinucideri
despre efectele dragostei asupra celuilalt
şi câte cartuşe trebuie să tragi
până nimereşti prima stea
întregul univers
care va trebui să-ţi cadă la picioare
într-o absurdă penitenţă

pe loc repaos
totul se prescrie
lacrima se mai lacrimă o singură dată
pisica se pisiceşte de mai multe ori
pe umărul cald
anul naşterii rămâne într-o perpetua căutare a morţii
care nici ea nu se va săvârşi într-un anume timp
ci va rămâne pierdută
cum şi concluziile trase la xerox
fiecare de mama ei

mă aşez lângă mine

din ce în ce mai aproape
mă cuprind cu mâna ca pe un bibelou
atentă să nu mă fac ţăndări
după ce îmi voi fi mângâiat barba
mă voi fi pişcat de umerii obrajilor
desigur roşul lor e o pasăre însângerată
de care se agaţă zilele orele clipele
lucrate la masa de modelaj
unde disciplina e disciplină şi arta e artă
însă eu stau la masă
cât să dau cu briantină pe părul lor
să le deturnez sensul
culmea e că mai nou simt lângă mine
un cadavru
cineva şi-a lăsat propriul cadavru
cu faţa la mine
mai alaltăieri era doar figurina de ceară
a unei intenţii topite
peste literele din ochii

pe care nu i-am închis niciodată
niciodată nu am vrut să fac din ei
vrăjmaşul propriei lucidităţi
ce refuză cafeaua
plimbându-şi doar degetul
în jurul ei

echivalenţă

sunt echivalentul unui vis împlinit
ţesut în faţa celor ce au pus deznădejdea
în cutia poştală
şi au trimis-o departe
ştiţi, rolul meu nu e cel de bufon
dar nici de zână bună
poate de libelulă
care nu ştie exact peste cine îşi mişcă aripile
atunci când împrăştie praful de puşcă
nu există desen nici profil
n-ai cum să recunoşti personajul
doar dintr-o înţepătură de ac
atât cât pare a fi existenţa
cât se întinde răul în oameni
încât nu se mai recunosc nici ei în oglindă
în momentul când îşi schimbă măştile
şi deşiră materialul scump
neţinând cont de nicio părere
nici măcar de fragila virgulă
pusă între viaţă şi moarte
şi-atunci pe cine să întrebi
dacă mai exişti
măcar într-un top de hârtie
între filele albe între literele negre

şi pământeni?

pământenii vopsesc ouăle de paşte
iar toamna culeg via
îşi îmbată mâinile şi privirile
rămân captivi în bobul ei
până vine primăvara
când nu mai fac paşi în lateral
ci sar precum o lăcustă
peste fitilul luminii clare
iarna fac studii delicate
asupra trăirilor
ce au trecut prin ropote de aplauze
la intrarea în scena realului
urmărite de adolescenţii

Ana Ardeleanu
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care încearcă să le fure ceasul şi dragostea
din buzunar
fără a observa privirea plină de reproş
a superiorilor
felul cum îşi trec batista pe sub lacrimi
stând în lojă
şi dictând celor din orchestră
muzica următorului anotimp

academia răbdării

ai inventat academia răbdării
consumatoare tenace a fiecarei clipe
în interiorul căreia
zboară în zig-zag poetul
cu o aripă nonconformistă
nimeni nu-i oferă şansa
modificării aripilor
pentru a plana
apoi ateriza ca un învingător
pe platforma inspiraţiei
nici nu-i spală faţa de trei ori
cu laptele crinilor
cât să aibă siguranţa
că nu poate fi recunoscut
printre urşii polari
nici printre lebedele
ce au părăsit lacul
dansând fără parteneri şi patine
pe conturul unei ore
prea permisivă cu poemele
ce aspiră la glorie

febra dragostei

cum e să simţi febra dragostei
prin muşchii daltoizi
când moartea îţi dă târcoale
pentru a te face personaj principal
în opera sa
câteva inimioare stau în răscruce
cu aripile întinse
asemeni unor indicatoare
pe sub care se trece târâş
cu sângele fierbinte
ca în vreme de război
uneori ajungi la destinaţie
alteori te simţi purtat de vânt
prin tunelul timpului
la capătul căruia vei deveni negreşit
o statuie
mâine nimeni nu va mai ţine cont
de aripile indicatoare înnegrite
cum un nor de vară
ploaia lui desigur nu va reuşi
să scadă febra unei trăiri plenare
în faţa căreia orice moarte
ar trebui să facă zece flotări
pentru a-şi întări caracterul

mă documentez

ştiu totul
TO-TUL
de la poalele rochiilor largi
până la mănunchiul florilor pictate pe ele
mai exact macii care ne adorm
între flăcările lor hipnotizîndu-ne
înainte de-a ne pune
inelul de logodnă pe deget
când se face noapte
mâna crinilor îşi caută loc în sânul nostru
în sânul bărbatului ascunde o etichetă
pe care scrie: interzis!
în cel al femeii o alta
pe care scrie: compromis!
zorii demotivează acest exces de voinţă
punând ceasul să sune
pentru a-l trezi pe fiecare la timpul său
ţinând cont de documentarea făcută
şi de cele trei încercări
ale literelor rămase în pustiu
neatinse de flăcări
fără nicio cauză

înlăuntrul meu e un pescar

tot satul s-a trezit de dimineaţă
cu dorinţa de a vedea miracolul
bucurându-se de râmele rămase
ele fiind dovada că există undeva pământ
care să le fie casă primitoare
eventual un tărâm al fericirii
dicolo sau dicoace de apa vieţii
unde pescarul din mine
îşi ţine picioarele
să nu fugă să nu mă abandoneze
să nu aibă destinul lui Iona

cei care gândesc ca mine
au lăsat sabia jos
nu mai simt ameninţarea umbrei sale
deasupra capului
acum ne strîngem mâinile
într-un pumn uriaş
ce va împărţi dreptatea în numele nostru
fumând literele ce urmează
cei care gândesc ca mine
rămân fără adăpostul cuvântului
către seară caută literele în buzunar
descoperindu-le scrumul
acum decojesc arbori
pentru a descoperi lemnul
din instrumentele muzicale
sunetul lor indică muzica răsăritului
şi pajiştea sa
unde ne vom ridica un cort semeţ
aşezând pe masa de sărbătoare
lumânările literelor
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Memorabile pentru latura con-
fesivă a eului creator și a „ra-
ționamentelor sensibile”, la

remarcabila aniversare (70), sunt volumele
publicate de-a lungul a patru decenii, lu-
minate de pasiunea frumosului însuflețit
al Anei Ardeleanu, pentru care poezia este
modul ideal de a exista: Noris, 1998; Po-
emele Evei, (2000); Vinovată de utopie
(2001); Loc pentru arderi (2002); Cartea
vârstei (2003); Fără aplauze (2004); Arzând
pustiu-n pipa depărtării (2006); Coletul cu
îngeri – antologie de autor (2008); Eterni-
tatea fără chip (2010); Tăcerea magnoliei
(2012); Poeme de seară (2014); Granițele în-
cumetării (2015); Însemnări din tura de
noapte (2016); Garderoba cu șoapte (2018);
Eu și celălalt Eu (2018); Realități interzise
(2020); Rocile (2020) la care se adaugă
șapte volume pentru copii.

Cel mai nou volum al Anei Ardeleanu,
Un corp de iluzii (Editura Neuma, 2021),
continuă și îmbogățește totalitatea atribu-
telor personalității sale artistice. Ceea ce
trebuie să subliniem de la bun început
este strădania izbutită a poetei de a adec-
va mărci inedite la noile contexte:„nu știu
cine l-a poftit acolo/ în această disperare
a existenței mele/ și de ce/ din prea multa
sa lumină/ sau de prea întunericul creieru-
lui meu/ Dumnezeu știe de ce port/ aceas-
tă fericire în creier/ ca pe o carte ce ar
putea avea orice titlu/ s-ar putea numi
Biblie” (port în creier un înger)

Versuri de o aparentă simplitate sin-
cronizează cele două planuri fundamen-
tale, ce țin de realitate și de spiritualitate.
O imagine poetică bogată și, din punctul
de vedere al particularității aperceptive,
aici predilect vizualistă:„la o adică această
chintesență m-ar îmbuiba/ mi-ar filigrana
rădăcinile creierului/ și toată viața mea/ ar
putea deveni un curcubeu.” Efuziunea nu
alunecă în gratuitate niciodată. Respon-
sabilitatea pe care o implică actul scrisului
are o rezonanță morală și o înălțime de
simțire exemplare: „în fiecare zi îi vorbesc
poeziei/ despre biciul de foc al Sfântului
Ilie/ și felul cum luminează bucuria/ celor
aflați în casa de stejar la adăpost apos-
tolic/ unde vălul se ridică de pe față/ iar
ridurile rămase adorm cuprinse de liniște/
în lanul de grâu al frunții.” (despre noi)

Pe fondul competiției cu timpul, ver-
sul stă sub semnul unei tensiuni a cu-
getării, trăsătură detectabilă și la nivelul
stilului. Diversitatea surprinderii este un
indiciu al forței de esențializare, nicide-
cum al disperării deprimante. Poeta îi
smulge timpului o diversitate de chipuri:
cosmic și terestru, timp fără curgere și
timp – tampon, ora existențială și palpa-
bila clipă, timp abstract și timp concret,
timpul ca proprietate și timpul de sub
nivelul mării, timpul de veghe și timpul
stresat vocal, timp trecător și timp etern,
timpul interpus și timpul nemijlocit. Tim-
pul faptului cotidian este puternic sensi-
bilizat prin tendința lui de a-și face drumul
și a se vărsa în timpul dintâi, tăinuitor al
adevărurilor fundamentale despre ființă și
vecie:„de acum timpul este mai important
decât tine.”

Uneori, interogarea propriei ființe are
drept scop recuperarea timpului, modali-
tate a poetei de a se salva, prin cuvânt, de
la efemeritate, căci: „credința în poezie a
rămas neclintită.”Este evidentă împlinirea
năzuinței poemelor în propriul statut - re-
flex artistic al sobrietății de o gravitate
profundă. Subtilitățile acestui volum sus-
țin cu o deosebită forță stilistică trăirile și
sentimentele, precum și caracterul com-
pozit al întreprinderii, în întregul lui. Cu o
deosebită finețe surprinde amănunte, de-
talii în măsură să particularizeze și să spo-
rească expresivitatea:„nu știu de ce/ copiii
cuvintelor plâng în capul meu/ negăsin-
du-și rostul/ nedorind să facă jurământul
de dragoste/ în fața celui mai frumos
poem/ pe care l-ar putea scrie” (un orfeli-
nat de cuvinte)

Dacă ideile ce țin de concretul creației
sunt îndeobște cunoscute și, în genere,
abordate de poezia de acest gen, origi-
nalitatea poemului Anei Ardeleanu constă
în nuanțarea expresiei/ expresivității lirice.
Peste atmosfera sensibilă tronează ele-
ganța versurilor în care vibrează o puter-
nică tensiune interioară.

Relația de context evidențiază un per-
former al sintagmei: „prin centrala emo-
ției/ trec veștile bune/ ea îmi face legătura
cu poezia lumii/ pe care o simt/ ca pe o
soră mai mare a poeziei mele” (centrul
emoției)

În calitate de cititori, avem și o altă sat-
isfacție, aceea a unei revelări de netăgă-
duit, înclinația spre reflexivitate. Este
motivul pentru care și subliniem că este
cartea scrisă de o poetă conștientă de
evoluția liricii, aflată în total dezacord cu
rutina. În multiple raporturi cu ramificați-
ile gândirii artistice:, semne și atitudine
trimit la evenimente, stări, filozofie, cu-
lori/pictură, muzică, poezie, dar și la cen-
trul cercului, amintind de Arhimede, geo-
metrul mult preocupat de cercurile sale.
Toate conduc într-un crescendo către o
emoționantă artă poetică aflată, contrar
așteptărilor, la finalul volumului, Un corp de
iluzii, sporind vitalitatea itinerarului par-
curs:„acestui corp de iluzii/ îi măsor talia în
fiecare primăvară/ pentru rochia de mă-
tase promisă/ albastrul însă/ nu-și găsește
strălucirea în ea/ nici roșul devenit porto-
caliu,/ prin împrumut de culoare/ procen-
tul care secretă iubirea/ nu poate fi
modificat/ căci vine soarele mare/ usucă
pictura/ doar bretelele rămân trecute/
peste umerii unui fapt/ ce nu știm din ce
anotimp vine/ și care-i este ținta/ centrul
cercului/ ori dorește să rătăcească/ prin
marele imperiu/ atunci când sufăr de ne-
grul nopții/ și nu-l mai pot șterge/ de pe
unghii”

Particularitățile de formare ale ima-
ginilor nu sunt denaturări ale unor obiecte
sau figuri din realitate, explicate conform
legilor fizicii. Aici, acest corp de iluzii este
rodul dublei imaginații al poetei, care dă
frâu liber unui tip de iluzii. Iluzii care„și-au
pus busuioc în păr”, personificându-le. Lor
li se alătură„un epitet cu sabia la șold”, dar
și „dulcele metaforei”, „încrucișarea/ sau
îmbrățișarea rimelor”, „un citat filosofic”,
„vaccinul cu serul poeziei”, „metaforele ce
au trădat”, „cuvintele de acțiune”, „literele
așezate sub patrafirul verde al ochilor”,
„sângele poemului/ în propriul corp”, „o
miere a cuvintelor”, „coasta metaforelor”,
„vopseaua literelor”, „minereul liric”.

Ana Ardeleanu cultivă cu abnegație va-
lori durabile, adâncite în propriile-i concepții.
Mesaje pline de consistență și revelația mij-
loacelor poetice își pun amprenta asupra
poemelor unei existențe ce-și definește
identitatea până la transparența esenței.

Aspira\ie §i certitudine
nicoletA mileA
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BEAU APA DIN ZĂPADĂ

Beau apa din zăpadă ca pe o cupă cu vin
Poate scriu poezii mai frumoase.
Aș vrea
În solemnitatea Muntelui Zăpezii
Să stau pe cel mai înalt vârf
Să am inima plină de sinceritate şi de lumină
Inima să-mi fie la fel de limpede ca jadul
Cât trăiesc în viaţa asta
Țin minte fiecare iubire sau atașament
Muntele Zăpezii se ridică şi se prăvale
Inima muntelui bate, e plină de iubire
Te rog opreşte, lasă-mă să-ţi apreciez frumuseţea.

AM VĂZUT MAREA ADEVĂRATĂ

Am văzut marea adevărată.
Am folosit velele mele pentru a naviga
Am văzut porumbei albi căutând
Apusul de soare în mare
Am fost pe uscat unde eşti tu.
Atinge fiecare bob de nisip
Nisipurile acestea te cunosc.
Mă ridic în întuneric
Contur sub lumină
Acum nava s-a oprit.
Așteaptă memoria
Dar nu te pot vedea
Cred că rămâi printre stele
Sunt într-un vis
Plantează multe flori mov
Fără nume
Sigur trebuie să-ţi placă.
Aştept cu nerăbdare o noapte
Când plâng
Să pot vorbi cu tine despre mare.

ÎNTÂRZIERE

Deși fiecare deține o fărâmă din apusul de soare
Încă ne bazăm pe ritmul uimitor, ferm
Urc pe Muntele Zăpezii
Părul negru e acoperit de zăpadă grea
Şi se preface în nori albi
Nori curați și simpli fără nici o intenție
Se face dimineaţă.
Vorbesc cu vârful muntelui fără rezervă
Nicio cucerire
Gheaţa şi flacăra limbii s-au rostogolit pe gât
Nu se ascund, până-n străfunduri.
Asta suntem noi şi lumea toată
Aur şi comoari dobândite întro viaţă.
Aici sunt.

Poeta Cai Qing s-a născut pe
5 august 1969 în Kunming, capitala
provinciei Yunnan, situată în sud-
vestul Chinei, din părinți cu stare
materială, originari din provinciile
centrale, Anhui și Zhejiang.

Și-a trăit toată viața în acest oraș,
caracterizat de un fenomen unic –
în toate cele patru anotimpuri,
temperatura este de 24 grade Celsius!

A frecventat școala primară și
școala medie în orașul natal. În 1988
a fost admisă la Facultatea de istorie
a Universității Yunnan și ulterior
s-a angajat din pasiune în activități
medicale și de consultanță. Totodată
a studiat limba și literatura chineză.
În timpul universității, l-a întâlnit pe
actualul soț, Yin Yonglin, cu care
s-a căsătorit în septembrie 1994.

Din martie 2006, Cai Qing
a lucrat la Colegiul Internațional
al Studenților, apoi la Colegiul
de formare profesională, ca secretar
de cercetare științifică.

Iubește cartea. A citit peste 3.000
de cărți, în principal literatură, inclusiv
istorie, filozofie, estetică, artă,
psihologie și finanțe, medicină chineză
și altele. Am început să scrie poezii la
vârsta de 15 ani, dar rareori a publicat.
Scrie poezie și proză, face muzică,
pictează, traduce și dublează actorii
străini în filme artistice de lung metraj.

Profesor universitar, ca și soțul ei,
ține cursuri de istoria literaturii
chineze, folclor, introducere în estetică,
civilizație chineză, psihologie și viață.
Este foarte populară printre studenți.

Prezentare și traducere:
constAntin luPeAnu

C]ntec de iubire

NU AM UITAT NIMIC

Nu am uitat nimic
Dar unele lucruri nu pot fi spuse
Sunt potrivite doar pentru amintiri
Nu mă pot gândi la asta, dar nu pot uita.
Nu e nimic în depărtare
Decât distanţa.
Sunt omul care dezlănțuie vifornița în întuneric.
Vreau să beau
Ca sufletul să piardă din greutate și
Să poată fi suflat de vânt.
Mă gândesc că până la urmă mă voi trezi
Cu toate că vântul este puternic
El îmi va ocoli sufletul.

ZORI ZDRUNCINAȚI

Zorii sunt zdruncinați de ciripit de păsări
Orizontul răsăritean e acoperit
Treptat cu un strat de glazură albă
Ori de câte ori vine primăvara
Învaţă de la o gărgăriţă
Din fractura destinului
Practica renaşterii
Practica focului salbatic
Briza primăverii suflă înverzirea

UNDE SUNT FEMEILE
ACELEA FRUMOASE?
Pentru fotograful australian Gan Zhilong

Unde sunt femeile acelea frumoase?
Frumoase, temperament remarcabil,
total diferite de oamenii obișnuiți
Pielea lor este la fel de bogată și netedă ca brânza și ca untul
Mulți oameni inteligenți erau fascinați de ele
Nebuni după ele
Rochiile de mătase dansau frumos în vânt
Aveau un farmec de nedescris şi nici un sentiment vulgar.
Se pare că învăţaseră frumuseţea de la îngerii din cer
Înainte de-a veni pe lume.
Păstrarea castităţii tot timpul era ca şi cum
Ai păstra valurile proaspete pentru totdeauna.
„Sunt bătrână. Într-o zi, în holul unui bloc public
Un bărbat a venit la mine.
A luat iniţiativa de a se prezenta.
Mi-a spus: „Te cunosc şi îmi amintesc mereu de tine“.
Când erai tânără, toată lumea spunea că eşti frumoasă.
Sunt aici să-ţi spun că eşti mai frumoasă
Acum decât când erai tânără. Îmi place
Faţa ta devastată mai mult decât faţa ta de atunci.”
(Marguerite Duras)

C
ai

Q
in

g



www.revistaneuma.ro
Poezie 18

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022

Se lasă noaptea și coboară în oraș.
Puzderie de stele cad în pașii mei.

Ce mult aș vrea să știu pe unde s-o apuc!
Doar luna rece mă privește-n pat, cum mă
sucesc și învârtesc, visând că stau
în iarbă, tolănit, cu flori de hiacint
încununat, de-o mână grațioasă, și
mă pierd în sărutări pe buze, pe ochi orbi.

S-a scurs o noapte-ntreagă, fără să adorm,
și somnul, ca un șarpe ud, se tot târa,
încolăcind inele de visări prelungi.

Mi-am tras paltonul peste un surtuc nerod
și am pornit-o brambura pe străzi. E o
micuță cafenea-ntr-un colț. Și un
amestec de dureri și uri în capul meu.

O tai spre cafenea. Dar mă tot scormonesc
să văd ce drahme mi-au rămas prin buzunar.
Abia se luminase-un pic, când mai să dau
în stradă,-n mijloc, peste-un câine tolănit.

• Maestre, -i zic, tu stai, ca pașa-ntins, în drum,
‘ți lipsesc cadânele și narghileaua. Eu
în vis, doar, îmi găsesc odihnă și-adăpost.

Se lăfăia pe caldarâm și nu-i păsa
că începuse forfota de camioane și
tot felul de mașini și biciclete-n jur
treceau pe lângă el. Cum claxonau de zor,
scuipați și-njurături zburau în zori de zi.

Cu botul lui turtit adulmeca-n pământ,
urechile pleoștite se bălăngăneau,
de câte ori, pe stradă, vântu-l vâjâia.

• Dichiță dragă! Vino-ncoace! Ce mai stai
acolo?! Vrei să vină, buf! un camion?
Îl tot striga cucoana Melpomeni la
fereastră, îmboldindu-l să revină în
culcușul lui, pe covoraș, în dormitor.

• Hai, Dichi dragă, vino sus, hai, puișor!
Cucoana Melpomeni-l cheamă în zadar.
Ciulind urechile lui mari, se scoală-un pic,
se mută-un pas încolo și se-așază iar.

Mă pun la masă lângă geam și îl privesc.
Nu vrea să suie, și-i strigat de mama lui.
Comand o cafeluță tare și doi biscuiți.
E-atât de rece, e-atât de frig în cafenea!

Iar cafegiul are ochii blegi la fel
ca Dichi. Numai pete alburii-i lipsesc.

• Acum vreo șapte ani, când am deschis aici,
era un cățelandru și îl dezmierda
cucoana Melpomeni ca pe un copil.
Atuncea își pierduse fata. - ‘ngrozitor.

Dar mai avea pe lume, ea, pe cineva?
• Nu mai avea pe nimeni. Soțul era mort.
• Și fata ei, la cât murise? - Să fi-avut
vreo treize’ș’ cinci. - Da, asta e îngrozitor.

Și uite-așa a fost să intre-n viața mea,
deodată, Dichi și mămica bună-a lui,
cucoana Melpomeni, cafegiul și
fiica dispărută la o vârstă ca
a mea. Dar cine, oare, i-a chemat, ca să
dea buzna-așa, năvală, toți în viața mea?

• Pe cât de mare e, pe-atâta e de blând,
mai zise cafegiul. Parcă spui că-i om.
Te înțelege, dacă stai de vorbă, și-ți
răspunde. Ți-e mai mare dragul! E
așa de-nteligent, că știi ce vrea doar din
priviri, și-atuncea dă din coadă,-ori stă mofluz.

N-apuc să-mi sorb cafeaua pân’ la zaț, că iar
aud, acum din stradă: - Haide, puișor!
Hai, Dichi, hai! Mândrețea mea, hai, vino sus!

Cucoana Melpomeni coborâse în
papuci și un capot subțire de flanea.
A dat să-l ia în brațe. Dichișor
a scos un geamăt lung. Și a fugit năuc.
• Te duci, iubirea mea? Și tu mă lași?

Cucoana Melpomeni s-a oprit și și-a
ascuns în palme fața udă de-un șuvoi
de lacrimi. Cafegiul a luat-o și
a dus-o pe trotuar. Treceau mașini în draci.
Era o umbră. S-a uitat în lung de străzi
și doar atât a zis, șoptind, de ne’nțeles:
• De ce-ai fugit, unde te-ai dus, iubirea mea?

Sunase ”opt” pendula cafegiului
și oamenii-ncepeau să iasă mulți pe străzi.
Se revărsau cu toții spre servici. Erau
ba unii tulburați și triști, ba-ngândurați.
În cafenea intrară mușterii, pe rând,
și se-așezară pe la mese, ca să ia,
‘nainte de program, tărie pentru-o zi
de muncă, până seara. Iată că

Liviu Franga
Singur[tate
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Le-am căutat prin buzunare, prin palton,
dar nici că le-am găsit. Probabil le-am uitat
acasă, cine știe unde, când și cum.

Se îndulcise vremea și nu mai era
un ger năprasnic noaptea, și nici ziua. Iar
un vânt plăcut urcase stelele pe cer.

Noi am pornit la drum, tăcuți, ca doi străini,
deși era la brațul meu. Ne îndreptam
spre centru, vrând s-o duc la cafenea
sau la o supă caldă, undeva.-Am ajuns
pe-aproape. Dar o zarvă ne-a oprit. Era
pe strada unde Dichi, zi de zi, lungit,
își așeza pe labe capul, și-aștepta
să vadă care roată,-odată,-l va lovi.
Tramvaiele opriseră, nu mai puteau
să meargă mai departe și tot claxonau
un camion care frânase curmeziș.
De-abia câte-o mașină se mai strecura.

Era o baltă mare și un câine alb,
întins, cu ochii mari deschiși, și botul larg.
Se adunase lume multă. Capul spart
zăcea într-o băltoacă neagră. Peste el,
cu părul despletit, smulgându-și-l, urla
bătrâna Melpomeni. Nu putea nicicum
să o ridice cineva. Se tăvălea
și sângele lui Dichi-l săruta țipând.
Vreo trei bărbați l-au luat pe Dichi și l-au pus
alături pe trotuar. Șoferul înjura
și se jura pe crucea lui că nu a vrut.

Era un câine mare, ciolănos, blănos.
Din rânjetul întipărit pe bot ieșea
o masă moale,-n care se amestecau
bucăți de creier, oase, păr și sânge cald.

Deodată am simțit, din mâna mea, ușor,
cum se desprinde-o mână mică-alunecând,
și nu am izbutit să o opresc. S-a dus.
Abia dacă-am zărit-o,-apoi, prin nori de praf
și grupuri răzlețite de curioși, pe drum.

Din zarvă nu mai rămăsese niciun semn.
Se circula, acum, pe stradă-n sus, în jos,
mașini, tramvaie. Camion nu mai era,
iar câinele stătea din nou lungit; însă acum
cu grijă așezat la margine de gard.
Eu am rămas privindu-l. Un om a trecut
Și s-a uitat: ”Ce câine mare și frumos!”

În taina nopții se ascunde orice stea.
Singurătatea coborâse în oraș.
Puzderie de stele ard în urma mea.

după nuvela
Un câine în mijlocul străzii
de I. M. Panayotopoulos

– Câtă drăgălășenie! Uită-te la ea cum îi aranjează cravata, iacă nu-i place
cum îi stă pe cap pălăria și i-o îndreaptă.

– Unde vezi tu asta, că eu nu văd nimic.
– Privește prin geamul vitrinei, acum, insa, și ce tânără și frumoasă este, îi

pune ăluia pălăria pe-o ureche...
– Dragule, tu ești întreg la minte sau nu mai vezi bine? Fata aia din vitrină

tocmai îmbracă un manechin...
– O fi îmbrăcând ea un manechin, dar câtă drăgălășenie în gesturile ei.

Uită-te cum umblă cu degetele pe el, parcă îl mângâie. Sunt gesturi pline de
tandrețe...

– Bietul de tine, ai șaptezeci de ani și te pomenești că ai vrea să fii în locul
manechinului ăluia să te aranjeze domnișoara aia de nouăsprezece ani. Hai,
nu te mai holba la ea!

– Ei, ce te grăbești așa, n-ai zis tu să ieșim din casă să mai vedem și noi
lumea?...

– Am zis, dar nici așa, să stai încremenit aici admirând-o pe fata aia care
îmbracă un manechin...

- Dragă, te știu o femeie sensibilă, cu spirit de observație și analiză, lasă-
mă să mă bucur de imaginile astea superbe. Uite, fata aia nu mai încetează, îi
aranjează ăluia vestonul. Privește, acum îi pune în buzunarul de sus o floare...

– Pompiliu, încurcăm lumea, se împiedică trecătorii de noi.
– Iubito, dar manechinul acela, pe care îl aranjează fata aia simpatică, nu

e pus acolo să se oprească lumea, să-l admire? Mă rog, să zicem că admiră
hainele de pe el pe care le găsim în magazin spre vânzare...

– Bine, dar tu acum ce faci, admiri costumul de pe manechinul ăla sau
gesturile fetei care aranjează pe el îmbrăcămintea?

– Recunosc, inițial eram încântat de gesturile fetei, cu câtă drăgălășenie
îi aranja ăluia din vitrină cravata și-i punea pălăria pe-o ureche. Cu câtă
drăgălășenie! Pentru a face asemenea gesturi trebuie să te naști cu
sensibilitate...

– Și văzând cum dichisește fata manechinul ăla, deodată ai simțit nevoia
să fii în locul lui, să i te substitui.

– Vezi, Crina, te-a prins așa deodată gelozia că admir gesturile pline de
tandrețe ale unei fete frumoase care îmbracă un manechin...

– Auzi la tine, gelozia, că privești cum o amărâtă de fată aranjează un
manechin...

– Nu așa, Crina, nu așa, m-a impresionat cu câtă drăgălășenie o face...
– O face, dacă vrei să știi, pentru că asta îi e meseria pentru care e plătită,

o fi făcut vreo școală de vitrinieri...
– Asta spui tu așa, ca să-i diminuezi fetei ăleia sensibilitatea, drăgălășenia...
– Pompiliu, ieri la cafenea, gestul tău când ai prins mâna fetei care ne-a

adus cafele tot de drăgălășenie ținea?
– Delirezi, dragă, cum adică să fi prins eu mâna fetei care ne-a adus

cafelele?
– Atunci ce-ai făcut, cum să interpretez gestul tău de ieri de la cafenea?
– Probabil mi-a plăcut amabilitatea cu care ne-a servit fata și-am vrut să-i

mulțumesc printr-o strângere de mână. Vezi, tu, tot mai rar în lumea de azi ne
întâlnim cu asemenea gesturi de amabilitate. Dar zâmbetul ei, umbletul ei
cum să nu-ți provoace simpatie?...

– Și pentru asta i-ai lăsat bacșiș zece lei...
– Merita, Crina, te asigur că merita bacșișul ăla și strângerea mea de mână...

Cornel Nistea
Manechinul
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– Mă mir că nu te-ai și prezentat cum o faci de obicei: Scriitorul
cutare, premiat recent de Academie...

– Uiți, să spui că premiul ăsta îl luam la împlinirea vârstei de 70
de ani, că poate nu-l meritam...

– Dragule, eu nu spun că nu meritai premiul acela, ce să
zic,măcar dacă te-ai fi umplut de bani...

– Doamne, doar știi că nu banii contează pentru mine...
– Ba contează, Pompiliu, ai nepoți la facultate...
– Bine, contează și banii, acum dacă te rog ceva...
– Roagă-mă, să văd ce-o mai fi.
– Vreau să ne întoarcem la cafenea să mâncăm câte o

înghețată.
– Bine, de ce m-aș împotrivi. Știu, știu, îmi dau seama. Vrei să

vezi dacă fata aia mai e acolo, dacă a terminat de aranjat
manechinul din vitrina din fața căreia refuzai să te miști și noi
încurcam trecătorii...

– Vezi tu, vezi tu, ce minunăție! Cu câtă drăgălășenie îi aranja
fata aia simpatică manechinului ăluia cravata, i-a pus la un
moment dat pălăria pe-o ureche și-o floare la butonieră...

Gr[dina lui de var[
Mă întorceam din piață pe una din străduțele laterale, evitând

soarele puternic de iulie de pe bulevard, când deodată mi-a atras
atenția un bărbat care își bea cafeaua la o măsuță joasă la baza
blocului, un butuc ținându-i loc de scaun. Se izolase acolo
printr-un grilaj înalt de fier nichelat pe lângă care creșteau câteva
tufe de trandafiri și de regina nopții, iar de la baza grilajului
începeau să urce timid câteva fire de liane. Ei, mai era acolo și
copacul, e adevărat hăcuit, de lucrătorii de la spațiile verzi, chiar
dacă prezența lui nordică nu-i va fi adus vreodată umbra, doar
ciripitul vreunei păsări ce se ascundea în ramurile lui îi puteau
sugera imensitatea parcului.

Aha, mi-am zis, aha, uite un om care a găsit un mod original de
a-și prelungi boemia, de a-și apăra intimitatea, liniștea.

Nu mi-a fost greu să-mi dau seama că locuia la parterul
blocului datorită ferestrei deschise prin care probabil primea
cafeaua în ibricul de cupru. Și, deodată, mi-am amintit, o, ce
vremuri!, când mă duceam la Turci să-mi desfăt privirea în vreme
ce fata de acolo mișca ibricul, de aceeași culoare roșietică, prin
nisipul fierbinte, iar eu absorbeam aromele ce le emana cafeaua în
timp ce se fierbea, ca mai apoi să stau la masă în așteptarea cafelei,
mai mereu singur decât însoțit de cineva, de vreun amic sau de
vreo iubită.

Dar ce făcea omul acesta mi se părea cu adevărat o ciudățenie.
Cu siguranță era un mod de rememorare a tinereții și-am rămas o
vreme acolo în încercarea de-a descifra ceva din atitudinea lui în
vreme ce ducea ceașca cu cafeaua încă fierbinte la buze ca mai
apoi să soarbă cu aducere aminte din ea. Nici vorbă să mă gândesc
la condiția lui modestă, a unui om scăpătat sau altceva de felul
acesta. Mi se părea totuși straniu felul în care se izola de lume, ba
eram sigur, aveam această certitudine că datorită gardului înalt
din grilaj, făcut și pus acolo, de ce n-aș recunoaște, cu oarecare
artă, pe lângă care se înălțau tufele acelea de trandafiri și regina
nopții, să dea acea impresie de intangibilitate, chestie iluzorie de
care începusem să mă amuz, ba chiar să resimt un oarecare
sentiment de părere de rău pentru atitudinea lui înșelătoare.

Mi-am zis: Da, da, nu o dată se întâmplă să ne înșelăm în ce ne
privește. Doamne, la ce s-o fi gândind omul ăsta în vreme ce-și bea
cafeaua în improvizata lui grădină de vară nu mai mare de 2,5 pe
4-5 metri. Cum adică să-ți poți găsi într-un spațiu atât de restrâns
liniștea, dacă nu fericirea!...

Cine putea fi, Doamne? După amenajările ce și le-a făcut,
bănuiesc că e un locatar nou, revenit în oraș după ce rătăcise pe
cine știe ce meleaguri, doar amenajările ce le constat sunt extrem
de recente, le văd pentru prima oară aici.

Curiozitatea mă ispitește să intru în vorbă cu el, mă gândesc
însă că ar fi o impietate să-i conturb liniștea, momentul său de
contemplație. Îi admir tot mai mult ideea de a-și amenaja un loc al
lui în care să-și bea cafeaua și să mediteze între orele 10 și 12 ale
zilei, apărat de lume de grilajul înalt și de tufele de trandafiri și
regina nopții. A, s-o fi obișnuit, nu-i mai pasă că pe trotuarul din
apropiere trece lume; el își vede de liniștea și de cafeaua lui, din
care soarbe cu o plăcere ce-i înfiorează trupul. Încep să-l admir pe
omul acesta pentru felul lui de a-și fi descoperit plăcerea despre
care tocmai vorbeam. Cunosc întrucâtva sentimentul acesta. Păi
nu mi-am pus eu în apropierea casei mele de vară douăsprezece
tufe de regina nopții în apropierea cărora mi-am așezat masa de
scris?!...

Dar cât spațiu aveam eu acolo, la o sută de pași de drumul pe
care rar trec mașini și oameni, or aici, la parterul unui bloc făcut
din plăci de beton, pe o suprafață de 2,5 pe 4-5 metri, pe lângă
care trec zilnic sute de oameni și zeci de mașini, lui îi pare suficient
spațiul de meditație de vreme ce și-a ridicat gard acolo și și-a
plantat tufe de trandafiri și de regina nopții. Faptul îmi pare straniu,
comparând mai târziu locul acela cu preludiul unui mormânt, asta
după ce constatam că proprietarul era mai degrabă un om
vârstnic.

Dar asta de acum nu mai conta, rămânea boemia pe care și-o
construia și care probabil îi stârnea amintiri ca și mie, petrecute cu
ani în urmă la cafeneaua Turcilor din orașul nostru, unde cafe-
neaua se prepara în ibrice de cupru la nisip, cum și perioada în care
îmi beam cafeaua la Verde în marele oraș universitar, unde
zăboveam ore întregi, admirând locul și fetele de la bar. Acum
omul duce agale ceașca cu cafea la gură, abia dacă soarbe din ea,
o savurează și deodată sunt interesat, aș vrea să știu dacă e o cafea
de Brazilia sau de Columbia, cum ar putea fi și o altfel de cafea.
Acum fața lui se luminează ușor, oh, vor fi fiind amintirile, nostalgia.
Da, nostalgia care ne încearcă de atâtea ori, răvășindu-ne sufletul.
Îmi pare mie sau s-a întristat așa deodată. Doamne, îmi zic, dar
dacă e un om căruia i s-a interzis iubirea? Și încep să sufăr alături
de străinul ce și-a construit, în lipsa unei terase, grădina lui de vară,
unde între orele 10 și 12 își bea cafeaua fiartă în ibricul de cupru,
turnată într-o ceașcă albastră în vreme ce stă pe butucul acela la
măsuța joasă singur cu gândurile sale.

Singur!... Și, cum murmur cuvântul ăsta, mă potopește
tristețea. Dar el are acolo, sunt ale lui, apartamentul cu zidurile de
beton, grădina cu măsuța aceea joasă pe care are ceașca albastră
cu cafea, butucul pe care stă, ce-i ține loc de scaun, apoi e acolo
gardul înalt din grile nichelate, talonat de tufele de trandafiri și de
regina nopții. Da, da, toate astea sunt certitudini, un univers
conceput de el și care îi priește.

Iată, acum își privește palmele. O fi căutând în ele un semn al
trecutului, iar eu exclam destul de tare ca să mă audă: Făuritorule!

Nici vorbă să mă bage în seamă, îi saltă o sprânceană, e răpus
de un zâmbet. Doamne, asta ce mai poate fi?!...

Peste vreo săptămână, când am trecut pe acolo, nu mică mi-a
fost mirarea să constat că omul planta lângă gardul de grilaj
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metalic un pui de tei. Nu m-am putut abține să nu-i strig în gând:
Nenorocitule, speri tu să trăiești să crească teiul tău mare, să
înflorească și să scuture peste tine și masa ta de scris puzderie de
floare?...

Simfonia anemonelor
Apoi, spre seară, ne-am dus la Capris să ascultăm muzică şi

să dansăm. Pe aleea de la intrare o adiere caldă răvăşea primele
frunze căzute din platanii scăldaţi în lumina amurgului. Câteva
clipe am întrezărit printre arbori petece de cer siniliu şi colinele
domoale învelindu-se în umbrele înserării asemeni unor ogari
uriaşi, adulmecând vânatul. I-am prins uşor cotul în căuşul
palmei pentru a o ajuta să urce trepţii de la intrarea pe terasă. În
ramurile înalte ale copacilor şi arbuştii de pe alee s-a pornit
briza, o adiere abia simţită, lovindu-se de grilajele gardului, de
balustrada zidită de curând, până dincolo de acoperişurile
rumene şi cupola foişorului din parc, aprinsă de razele
crepusculului. Se zăreau ravenele din versantul dinspre apus,
gri-sângerii, cum parcă nu le mai văzusem şi, deasupra, ca un
brâu ocrotitor, coroanele aurii ale platanilor. Pe terasă, la mesele
din faţă, se mai aflau câteva perechi tinere, imobile, ca şi cum
ar fi stat încremenite acolo să fie imortalizate într-o fotografie.
Muzica încetase; era probabil o pauză, sau orchestra nu sosise,
dar îmi imaginam ultimele note stingându-se în eter, plutind
încă peste parcul grădinii, abia scăpate dintre ramurile şi
frunzişul copacilor, după ce se loviră de trunchiuri şi scoarţa
platanilor.

Mi-a cătat mâna, mi-a prins-o şi m-a tras uşor înainte către una
din mesele libere, la care poate mai stătusem şi altădată, una din
acele preferinţe ce se formează inconştient, progresiv, până ce
devine dorinţă şi, de ce nu, suferinţă.

– Vrei să ne aşezăm aici, a zis cu faţa luminată de ultimele raze
ale soarelui şi-a bucuriei ce-i aducea sângele în obraji, declan-
şându-mi sentimentul că mă afund în ochii ei negri cu pupilele
uşor dilatate, îndemnându-mă să accept propunerea, cu zâmbetul
ce iradia din tumultul îmbelşugat, ca şi boarea ce-i răvăşiseră firele
de păr castaniu peste faţa aprinsă de plăcere. Nu i-am răspuns
imediat. Îmi apăruse în minte imaginea pictorului în faţa şeva-
letului, pictând flori. Ce potrivire de culori. Din toate petalele,
pişcate de prima brumă, roşul aprins în şficuri de maroniu,
invocând toamna... parcă ar fi surprins în acelaşi tablou două
anotimpuri... Mă gândisem imediat, ba chiar mă hotărâsem să
cumpăr tabloul, dar prietenul meu mă avertizase că un era gata,
şi nu înţelegeam ce-i mai putea face. Ne furişasem în spatele lui
fericiţi să vedem cum potrivea culorile, cum le aşternea pe pânza
îngustă, debordând în el, pictorul, îngrămădind acolo o oază de
viaţă, presărând florile parcă cu stropi din propriul sânge. Era ca şi
cum n-am fi fost acolo, poate nici nu ne văzuse sau nu voia să ne
vadă, ori ce importanţă mai avea, pentru că lumina tocmai era
coaptă şi nu mai avea timp de pierdut, pentru că a doua zi s-ar fi
putut întâmpla ca cerul să fie înnorat iar mana de sus din cer să-i
fie refuzată.

– Am stat aici şi serile trecute, a adăugat ea. De aici se aude
clipocitul apei izvorului, se zăresc, iată, şi unduirile lui...

– Şi unduirile?, m-am mirat eu. Da, poate ziua, dacă zăboveşti
pe malul iazului, ca atunci când ne-am oprit pe acolo să ascultăm

clipocitul apei de pe podişor, curgerea neostoită, cântul undelor
izbindu-se de pilonii podului de piatră.

Vocea ei de atunci parcă împrumutase ceva din susurul
cristalinului apei, adâncul, viaţa, mirarea, cugetul, lumina, undui-
rea.

– De ce taci? Hai spune ceva, i-am zis după câteva clipe de
încântare, în vreme ce-şi trecea pe după ureche o şuviţă de păr
cuprinsă de para crepusculului.

– Ivola!... Ce nume, ce sonoritate are!... a exclamat ea. Ţi-ai
propus să-l citeşti în întregime? E mult prea mult. Ai putea face şi
altceva în loc să-ţi consacri timpul, să-l oferi unui singur scriitor. La
ce te poate ajuta Ivola ăsta al tău, idolul de care-mi vorbeşti
necontenit de câteva luni.

Am cuprins-o peste braţul celălalt, sprijiniţi de balustradă, s-a
întors spre mine şi i-am văzut din nou în ochi adâncimile din apele
de început sau sfârşit de mai sau iunie, privirile ei ca nişte mări în
care şi începusem să mă rostogolesc cu viteză ameţitoare,
călătorind fără scop şi destinaţie, cu surâsul neliniştii ce ne vrăjea.

Trăiam atunci ca şi acum acelaşi sentiment de uşoară uluială.
Prezenţa ei era o fulguraţie neîntreruptă a simţurilor ce mi-o
provoca prin fiecare gest, prin fiecare cuvânt ce mi-l adresa, iar
asta îmi crea uneori acea senzaţie de inhibiţie căreia cu greu i mă
puteam sustrage, cu impresia şi ea stânjenitoare că prietena mea
are mereu iniţiativa unor porniri, pe care le provoacă poate
inconştient. Dar îndată ce începe muzica şi gustăm şampania din
paharele cu picior înalt, în care pare să se fi cufundat soarele,
reuşesc să mă relaxez. Câteva perechi tinere, iată, dansează pe
terasă. E un tangou lent, o legănare molcomă ce-mi evocă
mişcarea necontenită a valurilor mării izbind uşor faleza, marea
care cândva era atât de calmă.

Copleşit de chipul ei angelic, nu găseam în minte cuvintele ce
s-ar fi cuvenit să i le spun. Altădată, altădată, parcă nu fusese aşa,
ca acum, de parcă ar fi fost o altă poveste, o întâmplare cu totul
diferită, aceasta de ce nu şi din pricina obiceiului ei de-a veni la
întâlnirile noastre cu îmbrăcămintea mereu schimbată; acum prin
bluziţa albă bănuindu-i sânii într-o palpitaţie abia perceptibilă, şi
umerii cu rotunjimile ce se duceau armonios spre braţele goale,
încă prinse de bronzul verii. O, doamne, cât de intangibilă îmi
părea, şi ea îmi vorbea deloc afectat, de parcă n-am fi fost
îndrăgostiţi.

Abia ne aşezaserăm, iar gustul delicios al şampaniei ne înfioră
uşor simţurile.

– S-a pornit din nou briza, ca şi-n serile trecute, aducând de pe
iaz miresmele plantelor, a constatat ea mişcându-se în scaun
cuprinsă de senzaţia nouă ce o trăia.

– Da, briza aduce până aici miresmele verii.
– E un fel de încununare a ei...
– Ca într-un vis, nu ţi se pare asta?...
– Dar parcă mai e ceva şi nu reuşesc să-mi dau seama ce mai e.
– Ei, chiar nu înţelegi ce se întâmplă?
– E o enigmă în toate. N-ai vrea să dansăm?
– De ce-am rata tangoul ăsta?
Am luat-o de mână şi-am intrat pe ringul de dans, pierzându-

ne curând într-o nesfârşită îmbrăţişare, purtaţi de acordurile
muzicii, într-o legănare ce ne incita simţurile, amândoi cu teama
de-a nu se termina melodia şi dansul.

– Ce e asta, parcă s-a schimbat ritmul, am constatat eu la un
moment dat.

– Cum, nu ştii, ai uitat că s-a cântat şi serile trecute?
– Iartă-mă, chiar nu-mi dau seama, voi fi fost cu gândurile în

altă parte.
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– E Simfonia anemonelor, doar am vorbit de superbia ei...
– Aşa e, cum de nu mi-am dat seama. Oare nu ea ne-a adus aici

seară de seară?...
– Ce idee minunată a proprietarilor să aducă orchestra asta să

cânte aici simfonia asta.
– De acord cu tine, dar parcă mai e ceva...
– Horaţiu, te prefaci că nu înţelegi, că n-ai băgat de seamă...
– E o noutate de care chiar nu-mi dau seama.
– Îmi place gluma asta a ta. Sunt miresmele de care am vorbit

când am intrat pe terasă.
– Da, da, aşa e, cum de nu mi-am dat seama?
– E şi rondoul cu anemone şi ghivecele cu muşcate aranjate

într-o superbă ghirlandă...
Am revenit curând la masa noastră, a venit chelnerul şi-a luat

butelia de şampanie din frapiera cu gheaţă şi-a turnat în pahare.
Am ciocnit cu ele de parcă ne-am fi aflat în faţa unui început fără
sfârşit.

Am gustat din şampanie cu sfială, pentru că se petrecea un
fel de miracol, ce mă năucea; privirea şi zâmbetul ei îmi învă-
luiau fiinţa precum o ploaie caldă de vară ce îmbrăţişează
câmpul din care cresc vertiginos plantele. Mi-a prins mâinile
peste masă:

– La ce te gândeşti, Horaţiu? Privirile tale par să fie duse
departe...

– Poate, sunt duse la un departe care aş dori să fie aproape.
– Nu-mi place cuvântul ăsta, departe, noi suntem aici,

departele acela e acum...
– Aşa e, dar minunăţiile ţin mereu atât de puţin, altfel cum îţi

explici că ne dorim atât de mult să revenim mereu şi mereu aici, pe
terasă, cu ce voinţă decât de-a ne prelungi minunăţiile...

Îi sorbeam chipul, ameninţat parcă de-o întâmplare nefericită.
– Draga mea, tu nu înţelegi că vara e pe sfârşite şi va veni în

curând toamna cu ploi şi ceţuri, mai apoi iarna...
– Ei, va veni toamna şi-apoi iarna. Ne vom întâlni la operă, la

restaurant sau în altă parte. De ce să ne pierdem de pe acum
optimismul?...

– Ziceam şi eu aşa...
– De teama clipei celei repede trecătoare...
– Da, pentru că nu vom mai asculta împreună Simfonia

anemonelor...
– Te înşeli, dragul meu. Simfonia asta de acum ne aparţine

pentru veşnicie...
M-am dus lângă ea şi-am sărutat-o pe frunte.
Şi-ntr-adevăr, seara se prelungea acolo pe terasă până spre

miezul nopţii, descoperindu-ne unul pe celălalt la nesfârşit,
prelungind minunăţia de care-mi vorbea, şi la care niciunul dintre
noi nu mai putea renunţa.

Apoi a venit, într-adevăr, toamna, au năvălit ceţurile, în noi
pulsând puternic nostalgia.

În seara aceea i-am dus un buchet de trandafiri albi. Nu se
simţea deloc bine, iar o săptămână mai târziu a apărut şi verdictul
medicilor.

– Nu poate fi adevărat, am încercat eu s-o încurajez, apoi
ţesuturile tinere se regenerează...

– Ştiu, iubitule, mi-ai spus-o şi atunci pe terasă când privirile
tale erau duse departe.

– Un departe pe care l-am transformat în aproape...
– Aşa e, merită să preţuim clipa. Apoi, de ce-am renunţa la

speranţă...

Orașul lumânării

se târăște moartea ca într-un exercițiu cazon
prin orașul cu năframă mov.
la fiecare răscruce- lumânări aprinse
și doruri răstignite-n vise.

mâinile tale, mamă, o amintire
în batista în care țineai economiile lumii
pentru a cumpăra lumânări
în caz de extremă urgență,
au rămas mângâiere.

și când au fluierat îngerii,
s-au aprins lumânările, stelele
și luna cea ochioasă.
amintește-ți! îmi cereai să-ți pregătesc lumânările
la capătul patului,
- să ne fie la îndemână, mamă!

și tu mă priveai fix în ochi,
ca să alungi uitarea.
îmi spuneai că e ca o ceață:
- mi se împăienjenește amintirea,
se pune așa ca o ceață pe ochi și nu mai văd, mamă!

chiar ai alungat-o cu o mișcare a mâinii drepte.
o aud și acum cum rătăcește ca un frig
prin sânul tău,
cel de pe malul stâng al oceanului
cu nume de sfântă,
cel care mi-a croit drumul
lăsând anii să mi se înece în urmă.

niciodată nu am reușit să te ajung.

prin oraș- harmălaie mare.
se deschisese albumul
la pagina 96 și acolo se adunaseră
toate amintirile
și ochii mei.

din geamantanul fără fermoar,
ies ca un șchioapăt
uitările, amintirile, orașul
și le târăsc ca pe un șarpe,
cu otrava împrăștiindu-se
pe toată suprafața vieții.

Constantin
Marafet
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Am zdrobit setea de patima înserării

în ochii tăi îmi văd pașii
ca un început de păcat,
cum urcă
pe etajerele elegante
ale bibliotecii
ascunse
după zăpada pustie
din ochii tăi.

văd clar locul urmelor, umărul lor,
ca un drum nedesțelenit
cum mișună prin mușuroaie
precum clipele munților
în derivă.

mâinile mele drepte, rătăcite prin orașe
cu suprafața cât podul palmei
trag de pleoape ca de o cortină,
să rămânem singuri
în fața ghilotinei,
să ne bucurăm ca învinșii.

ațipeau rând peste rând
cărțile în biblioteci,
sărutul nostru
și lama ascuțită a ghilotinei.

am zdrobit setea de patima înserării,
să mai ieșim și noi din când în când prin oraș,
să răsfoim străzile uitate
în plânsul bocitoarelor,
până când asfințitul ne va călca pe picioare
zdrobindu-le,

hai, ia-mă de mână!

pe fulgii de zăpadă, rujul tău
ne cheamă să ne înzăpezim
sub anafură.
acolo stă și primul sărut,
cel care are vârsta deochiului,
îl știi tu, cel înrușinat.

de aceea-i fur câte un ocean
din cochilie uitării.

mă simt ca și cum ar urca cerul la mine
să-mi sărute pleoapele
și eu alerg în urmă,
poate prind asfințitul pe sânul tău.

mâine -
un paradis incendiat
aproape de tine -
îmi încătușeză setea.

Nota redacției: Aceste texte ale poetului Constantin Marafet au
fost selectate pentru antologia Orașul. Amintire și uitare, a Filialei
București-Poezie a Uniunii Scriitorilor. Dintr-o eroare a coordo-
natorului volumului, ele nu au fost incluse în carte. Le publicăm
aici cu scuzele persoanei responsabile.

Bătrânul muzeograf va reveni mâine-dimineață și, după ce va da
binețe santinelei și va descuia ușa cu aceeași febrilitate și sus-
piciune ca de obicei, va păși înăuntru copleșit ca de fiecare dată

de teama descoperirii unui lucru rău, însă mai mult de trei pași nu va face
și va cădea fără suflare pe pardoseala învechită, căderea lui pe pardoseală
și în moarte fiind consecința acelui lucru rău petrecut peste noapte,
dovadă că temerile lui matinale de zi cu zi în cele din urmă s-au justificat,
dar până atunci mai sunt câteva ceasuri bune, ceasurile nocturne în care
el va dormi, fără a-i trece prin gând că nenorocirea se va produce la scurtă
vreme după dezlănțuirea furtunii despre care s-a vorbit la radio la știrile
după-amiezii, furtună ce va îndepărta trecătorii insomniaci ori indiferenți
sau curioși și va da fermitate și încredere mâinilor răufăcătoare să ducă la
bun sfârșit planul diabolic, căci altfel nu poate fi numit, întrucât a dus la
decesul unui om, dacă nu cumva la ceva mult mai grav, ce ni se va
dezvălui pe parcurs, răbdători să fim numai. Bătrânul, acum, când încuie
ușa înaltă, masivă și grea, nu are cum ști ce i se va întâmpla mâine atât de
fulgerător, încât timp ca să priceapă, ori să se tânguie, sau să regrete nu
va fi, împlinirea pe neașteptate a marilor temeri ne sugrumă brusc inima
și mintea, de nu mai rămâne vreme să ne dăm seama că nu vom mai fi,
așadar, nu are de știre de crudul sfârșit al vieții sale, dar știm noi, acum
rotește de trei ori cheia în broască, trage drugul de fier în diagonală peste
cele două canaturi ale ușii, îl prinde în urechea de metal cu un lacăt solid,
încuiat la rândul lui cu cea de a doua cheie prinsă pe un inel de sârmă și
strecoară mica legătură de chei în buzunarul drept al pantalonilor, nicio-
dată în cel al jachetei sau al paltonului, dintr-un motiv simplu, să le simtă
aproape de piele, la noapte, pe timpul somnului, le va piti sub pernă, ști-
indu-le, astfel, în siguranță, cu toate că siguranța, acest sentiment de lin-
iște și de încredere, este atât de înșelător, după cum se va dovedi mai
târziu, dar să revenim, bătrânul își pipăie mulțumit cheile din buzunar și
coboară fără grabă scările de piatră, neavând habar că doi ochi vigilenți,
ascunși printre frunzele dese și întunecate ale unui arbust de peste drum,
îi urmăresc cu viu interes toate mișcările și gesturile, ajunge pe trotuar și
o ia la dreapta, urmând bine-cunoscutul drum spre casă, nu înainte însă
de a-i ura tânărului în uniformă, postat în fața ușii, o noapte liniștită și vig-
ilență sporită. Că noaptea nu va fi liniștită știm deja, cerul înnegrit de nori
furioși, apocaliptici, își va revărsa cu puteri nebănuite apele peste mica
localitate, iar că vigilența santinelei numai sporită nu va fi, ba, dimpotrivă,
vom afla când iscoada din boschet, înfruntând cu stoicism urgia cerească,
va urca treptele de piatră și va pătrunde fără teamă în clădire spre a face
ceea ce și-a pus în gând, am spus fără teamă, întrucât, după filări noc-
turne repetate, cunoaște obiceiul străjerilor, patru la număr, care fac ser-
viciul de pază în ture, de seara, de la închiderea muzeului și până
dimineața, la deschiderea lui, obiceiul de a se adăposti pe timpul ploii în
ghereta alăturată și de a dormi buștean, încrezători că prezumtivul in-
fractor nu este atât de nesăbuit, încât să renunțe la deliciul somnului pen-
tru a se aventura, sub biciuirea usturătoare a ploii, pe străzile desfundate
și întunecoase doar ca să ajungă în fața unei uși bine ferecate, de

Leon-Iosif
Grapini
Ho\ul de chei
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nepătruns, știm și noi, știu și străjerii, paza bună trece primejdia
rea, dar altă primejdie mai rea decât cea care va năvăli din cer nu
are cum fi. Ne vom întâlni și mâine cu tânărul în uniformă,
bineînțeles, nu cu cel salutat la plecare de bătrânul muzeograf, ci
cu cel de-al patrulea aflat la datorie, dar, din pricina tragediei ce
va avea loc, lucrurile se vor precipita, așa că acum e momentul să
facem câteva precizări legate de acest serviciu de pază instituit
de organul de conducere local la rugămințile insistente și
repetate ale colecționarului de opere, acum aflăm cine este de
fapt muzeograful, alte detalii lămuritoare despre el vom aduce
când vom face cunoscută povestea vieții lui, interesantă sau nu,
veți judeca atunci, deci, revenind, spunem că tinerii în uniformă
nu sunt militari, localitatea nu este garnizoană, ci angajați ai
primăriei, care, contra cost, îndeplinesc acest serviciu, iar îm-
brăcămintea căreia i-am spus uniformă nu este o ținută militară,
dar poate fi numită uniformă, fiindcă este confecționată special
pentru acești paznici, niciun alt localnic nu o poartă, dacă nu are
caschetă, trese și galoane care să-i sporească prestanța, are, to-
tuși, culoarea kaki și, în componență, o beretă cu două panglici
ce atârnă pe urechea stângă, ceea ce mai întărește alura mil-
itărească, dacă punem la socoteală și ghereta din stânga ușii
muzeului, confecționată după un model ostășesc, imaginea unei
santinele este întregită. Iată și o posibilă explicație la conduita
indiferentă și chiar iresponsabilă a străjerilor, aceea de a dormi în
post, dacă tinerii aflați sub jurământ militar își permit să comită
o încălcare de consemn, de ce nu ar cădea în această abatere
niște simpli angajați ai primăriei. O menționare importantă se
impune, arme de foc nu au, au însă asupra lor câteva obiecte
folositoare la o adică, o lanternă, o frânghie și un baston de cau-
ciuc, suficiente pentru al localiza pe infractor și, dacă nu se
supune somațiilor, pentru al doborî la pământ și al lega fedeleș,
obiecte care, la noapte, din motivul anunțat mai înainte, nu vor
fi folosite.

Bătrânul muzeograf, după ce străbate agale câteva străzi, dă
colțul celei din urmă și se îndreaptă spre casa lui, o clădire veche,
scundă și cu un mic spațiu verde la stradă, pătrunde înăuntru
nebănuind că în tot acest timp cineva s-a luat după el, cineva
care nu face acest lucru doar acum, ci seară de seară, studiindu-i
mișcările, cele de afară și îndeosebi cele dinăuntru, spre a desluși
un rost ce-i va fi de folos când va fi să fie, și cercetând, apoi, ex-
teriorul casei în speranța găsirii unui geam uitat deschis, asta face
și acum, când urmăritul, după masa și primenirile obișnuite de
seara, se îndreaptă spre pat, nu înainte de a o striga pe fată, cum
îi este obiceiul, să se asigure încă o dată de prezența sa, și, când
îi aude glasul, fără a ști că e ultima oară când vocea ei melodioasă
și cuceritoare îi mângâie auzul, îi urează noapte bună, își face
cruce, se așază în patul primitor, adâncindu-se în moliciunea lui
îmbietoare, și, trăgându-și pledul pufos peste trupul ostenit, cu
gândul la cel mai valoros obiect din colecția lui adunată într-o
viață, încearcă să adoarmă.

După mai bine de un ceas, timp în care a strâns lucrurile și
le-a așezat la locul lor și s-a delectat cu lectura unei cărți, fata se
pregătește de culcare, verifică încuietorile, câte două, la ușa din
față și la cea din spate, ușa bucătăriei care dă în curtea mică și
înghesuită între pereții unui gard înalt de cărămidă mâncată de
vreme și de vremuri, umbrită de coroana unui nuc bătrân, con-
trolează și ferestrele, geamul de la stradă, lăsat întredeschis pen-
tru împrospătarea aerului din încăperi, îl închide, dar, fie din
pricina furtunii iminente, fie din alt motiv, un zgomot ciudat, pro-
dus în partea opusă a încăperii, îi distrage atenția, preocupată
de deslușirea acelui sunet misterios, uită să blocheze canaturile,

se așază în genunchi la marginea celuilalt pat din odaie și se
roagă, e o rugăciune tulburată și de încercarea de a descoperi
cauza acelui zgomot bizar, și de somnul agitat al bătrânului, de
parcă ar presimți că a doua zi va părăsi fulgerător această lume,
chiar și așa, Cel de Sus, fără a-i pune la socoteală distragerea de
la rugă, o ascultă ca de fiecare dată, chiar dacă cele mai multe
cereri nu i le-a îndeplinit, mai ales dorința arzătoare de a-și găsi
un iubit, dar, cum speranța moare ultima, ea e încrezătoare că
odată și odată Creatorul își va întoarce fața și spre doleanțele ei,
așadar, oarecum mulțumită, se ridică și se vâră sub pled, neavând
nici cea mai vagă bănuială că dincolo de geamul neferecat
cineva stă la pândă, așteptând ca și ea să adoarmă, ceea ce ea și
face după ceva timp de oftat, cu gândul la tânărul din colțul
străzii care, ori de câte ori o întâlnește, o salută respectuos și doar
atât, neobservându-i obrajii îmbujorați și nici privirile ferite,
încărcate de patimă. Bine că a învăluit-o somnul, căci nu putem
ști ce ar fi avut de gând pânditorul din stradă pentru a-și duce la
îndeplinire planul, exagerăm, desigur, știm că este doar un sim-
plu hoț, nu un ucigaș, cu toate că de moartea de a doua zi a
bătrânului el va fi responsabil, dacă nu ar fi recurs la furt, proba-
bil că acesta din urmă ar mai fi bătătorit drumul de la muzeu spre
casă și invers multă vreme, tare înaintat în vârstă nu-i, un simplu
hoț, așa cum am spus, dar nu unul de rând, care fură orice și
oricând, el se va deda acestei fărădelegi o singură dată, sus-
trăgând un singur obiect, extrem de valoros nu doar pentru el, ci
și pentru întreaga comunitate locală, și nu pentru un beneficiu fi-
nanciar propriu, ci pentru a-și satisface o curiozitate care-l ma-
cină de ani buni și a pune capăt lungilor documentări și cercetări
întreprinse spre a descoperi locul unde se găsește ceea ce caută.
Ne-am grăbit, înainte de a-și însuși fraudulos acel obiect, mai are
de sustras și cele două chei, fără de care furtul pus la cale nu
poate fi înfăptuit. După ce se asigură că cei doi locatari s-au
adâncit în somn, vorba vine, nu are cum fi sigur, mizează pe fap-
tul că s-a scurs timp suficient de la stingerea luminii din casă, pre-
caut, traversează șoseaua și, călcând pe aleea ce duce spre ușa
casei și pe dalele de piatră înșirate la marginea zidului din față al
clădirii, se apropie de fereastra cu pricina și constată, surprins și,
totodată, încântat, că nu este zăvorâtă, o împinge lent și o des-
chide atât cât să se poată strecura prin ea, pătrunde cu mare grijă
înăuntru, noroc că nu a scârțâit fereastra, cum, de regulă, se în-
tâmplă în astfel de împrejurări, în cărți și mai ales în filme, dar și
în realitate, când țâțânile sunt ruginite precum acestea, mai mult
ca sigur, tânăra, căci numai ea deschide geamurile, iritată de zgo-
motul strident și nesuferit, le-a uns cu ulei, și bine a făcut, som-
nul nu-i este deranjat, iar hoțul își poate derula planul. Știind din
filajele anterioare că bătrânul, noaptea, își ascunde prețioasele
chei sub pernă, pășind cu băgare de seamă pe covoare și dușu-
mele, se apropie pe bâjbâite de patul acestuia, convins fiind de
dificultatea sustragerii cheilor, însă ce trebuie să se întâmple se
întâmplă indiferent de adversități și opreliști, tocmai atunci
bătrânul se întoarce pe cealaltă parte lăsând loc liber mâinii lui
să pătrundă sub pernă și să înhațe micuțele obiecte, le strecoară
cu satisfacție în buzunarul pantalonilor, neavând idee că bucuria
ce-l încearcă nu va fi deplină până nu va găsi încă o cheiță, dar
toate la vremea lor, se îndreaptă, cu aceeași precauție, spre fe-
reastră, iese prin ea, o trage grijuliu după el, știind că în această
noapte o va mai deschide o dată, la întoarcere, ca să așeze la loc
ceea ce a furat, știm că va avea sorți de izbândă, altfel această
poveste nu-și mai are rostul.

(Fragment dintr-un volum, în lucru)
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EVALUARE
(variantă)

Îngerul păzitor m-a interceptat astfel:
"Iar te-ai abătut de la rostul tău?
Unde ai așteptat sau unde nu ai așteptat muza?
Ce te-ai crezut umblând prin lume
într-un anumit timp, în lipsa muzei?
În acest sens trebuie să te prezinți în fața lui Dumnezeu
pentru a da seamă cu faptele tale.
Mulțimea din fața ta,
și-a primit verdictul să-și exprime fapta și cuvântul
legat de activitatea fiecăruia în parte!
Așa că, stai și tu la rând să-ți primești verdictul"

Incredibil, de parcă Dumnezeu nu știe ce sunt
sau ce sunt în stare să fac
îmi aștept rândul...

"Intră la mine, dar nu cu trupul ci cu gândul!"
Vocea care îmi răsuna în urechi îmi părea cunoscută.
De necrezut!
Pe locul în care credeam că stă Dumnezeu
stătea muza care a continuat:
"Te miri că te primesc eu?
Apropie-ți gândul de mine și spune ceva despre tine!"

Când pe poziția cea mai înaltă
în acel moment a fost lăsată muza,
cum să mă prezint acum?
În fața lui Dumnezeu poți să-ți expui unele calități,
fie pe linie de electronică, medicină
ori în plan juridic, religios
sau pe linie de agricultură
dar în acest sens nu am cuvinte.
Dacă de veacuri muza
și-a ales exponenții nu după profile ci după răbdare,
ce pot spune că sunt?

Ce poziție să iau?
O mișcare în plus, ori o vorbă numai să spun
care să pară în paralel cu percepția muzei
ar părea o lipsă de interes...
Cum să-mi mențin privirea?
De fapt ce sunt ochii cuiva,
fără gânduri, în fața muzei?
Închid ochii.
Prin faptul că m-am mirat pe felurile în care
muza și-ar putea face apariția
în jurul meu sau a altuia,
nu mi-am folosit niciodată ochii ci gândurile.
Nu ajung toți ochii lumii
pentru a realiza pe deplin o mirare
în adevăratul sens al cuvântului
legat de dimensiunea prin care
poate cuprinde muza lumea.

Pe muză nu mă voi putea mira niciodată cu ochii
fiindcă inspirația pe care o poate da lumii
în toată dimensiunea ei este un lucru firesc,
mai presus de lumină
Îmi imaginez cum trebuie să fie
acel instrument de scris din mâna mea...
Trebuie să fie tip bornă kilometrică literară mobilă
pe un cer de hârtie imaculată
ce indică de unde și până unde
se desfășoară percepția muzei..
În acest context am cutezat doar a grăi:
"Nemărginirea ta!"

În fond muza m-a uluit rostind:
Dacă prin poruncă divină
te-am primit în acest loc prea înalt,
unde poți spune că nu pot fi?
Am fost lăsată să te analizez de aici
nu din măreție ori din modestie
sau din alte pricini...
În fața lui Dumnezeu
cu sau fără tine
poeziile tale au aceeași trecere!"

Vasile
Dan

Marchiș
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Motto:
„Nu există linişte fără ţipete de durere, eliberare

fără sânge vărsat, acceptare fără pierderi acute. Asta
stă la rădăcina adevăratei armonii.”

Începuse să îi placă să stea în pat. Putea să îşi curteze depresia
în voie. Nimic nu dădea de bănuit. Înconjurată de cărţi, părea o fe-
meie fericită. Nu era.

Distanţarea socială despre care vorbeau cu toţii nu avusese
niciun impact asupra ei. Astăzi era la fel ca ieri şi ca în oricare altă zi.
Bărbaţii o curtau, femeile o invidiau, iar pentru ea totul era lipsit de
sens. Ar fi preferat ca patul să deschidă o gură imensă şi să o înghită,
să nu mai ştie nimic, să nu mai audă nimic, însă vecinii care locuiau
deasupra apartamentului ei cântau în cor muzică religioasă. Dis-
tanţă? Care distanţă? Ea voia o distanţă adevărată. O distanţă de
tot şi de toate. Obosise. Părea că se intoxicase cu viaţă.

- Ştii tu ce înseamnă să ai tot ce îţi doreşti, dar să nu-ţi trebuiască
nimic? Să simţi că vrei să dispari, să te evapori, să nu vrei să ştii
nimic? Ce dracu vor toţi de la mine, dacă eu, eu nu văd să am nimic!
Sunteţi orbi?

Aşa îi spusese ultima oară lui Jacob, sperând ca măcar el să o
înţeleagă. Dar era poet, iar pentru el doar poeţii puteau fi nebuni,
psihologii nu. Şi apoi, el avea altele pe cap. Soţia îl părăsise, nu avea
de gând să crească doi copii, aşa îi spusese, aşa că într-o zi i-a luat
fetiţa şi dusă a fost. El, adultul-copil, nu ştiuse să le poarte de grijă.
Ştia doar să viseze şi să scrie. Şi să se drogheze cu pastile. Cu pastile
şi cu Emma. Dar asta pe ascuns. Ea nu trebuia să afle sub niciun
chip că ultimele sale cărţi i se datorau, că ea era muza.

Gânduri, gânduri, gânduri... Emma ştia că acestea vor trece, că
se va ridica precum un curcubeu după ploaie. Şi totuşi... Acum
prefera să fie aşa. Îi plăcea să se adâncească în întuneric, să îl simtă
până în oasele ei albe. Oare poezia era reflexia oaselor ei? Ce tâmpe-
nie! – îşi spuse amintindu-şi cum imagina în copilărie un Dum-
nezeu care i se plimba prin inimă cu lumânarea aprinsă, de parcă nu
ar fi avut altă treabă.

Doamne, cât egoism să crezi că totul se învârte în jurul tău. Şi
dacă s-ar învârti? De ce nu? Pentru El totul e posibil...! Da, da, cum să
nu, Dumnezeu e acolo pentru tine, că tu eşti buricul pământului. Şi
uite aşa îşi dădeau diavolii ghes în mintea ei. Inutilă intervenţie.
Adormise. Dimineaţă se trezi cu acelaşi sentiment de „vânare de
vânt”. La ce bun să te trezeşti? – îi şopti diavolul de serviciu. Coborî
din pat, bifă toate tabieturile dimineţii, apoi îşi sună mama. Nu avea
rost să o întristeze cu prostiile ei. Schimbară câteva cuvinte. Totul
era bine sau cel puţin aşa părea. Îl invită pe Oblomov la cafea, dar
acesta fu prea leneş să răspundă. Bău singură, apoi se aşeză în patul
proaspăt aerisit şi trase întunericul peste ea.

Aşteptă. Nimicul acela pe care îl tot invocase îşi făcea simţită
prezenţa şi era bine. Jumătate de oră se bucură de nimic. Prinţul
nimic, căci aşa îi plăcea să îi spună, dispăru în momentul în care
copilul vecinei începuse să plângă. Nici să mori nu poţi în casa asta
– se auzi spunând şi abia atunci realiză că, de fapt, nu curtase nicio
depresie. Ea cu moartea avea treabă, doar că moartea nu avea chef
de toanele ei copilăreşti. Ce-i asta, să mori când vrei tu? Se ridică

din pat şi se apucă de scris. Habar nu avea ce scrie. Dicteu automat.
După câteva clipe se opri. Aşeză stiloul pe masă şi citi:

tu eşti cartea
pe care urmează
să o aşez pe rafturile bibliotecii
te vor citi din scoarţă în scoarţă
ca să găsească
ceea ce nu a încăput în cuvinte
doar orbul din naştere va vedea
că prin tine respir

Fu ca o gură de aer proaspăt, care îi trezi toate simţurile. Decise
să iasă la plimbare.

***

În mintea Emmei nu era loc pentru pandemia despre care vor-
beau cu toţii. Era inutil să spună că se simţea copleşită de tot felul
de gânduri în legătură cu asta, când, de fapt, ele lipseau. Ce tot atâta
teamă? Până la urmă, de murit tot trebuia să moară. Cu cât mai re-
pede, cu atât mai bine. Totuşi, trebuia să recunoască, starea asta de
urgenţă avusese un efect ciudat asupra ei: acum îi plăcea să iasă
din casă. Îşi completă singură „biletul de voie”, deşi îi părea o ironie
faptul că cineva ar fi putut să creadă că libertatea stă într-o bucată
de hârtie, şi ieşi. Absenţa oamenilor făcea ca primăvara să îşi etaleze
în voie toată splendoarea. Străzile erau curate, semn că cei de la
salubritate îşi făceau treaba. Nu se întâlni cu nimeni cunoscut. După
o jumătate de oră, se întoarse acasă, la patul ei. Cărţile o aşteptau.
Se întrebă dacă muntele era vrăjit din pricina mărgelelor de sticlă.
Zâmbi.

Aproape că uitase de ziua precedentă. Ieşise soarele. Simţise
asta şi, vrând parcă să se convingă, deschise o carte şi citi: „Ca-
davrelor nu le pasă... De altfel, ştii, aici la noi este foarte posibil să devii
cinic”. Izbucni în râs. Un râs din acela căruia nu-i puteai rămâne in-
diferent. Brusc îşi aminti de conceptele cu care jonglase ieri. Citise
pe facebook că „distanţa e culmea ipocriziei“. Aşadar, dacă distanţa
era o moarte spirituală, aşa reieşea din postare, atunci ceea ce îşi
dorea ea era „culmea ipocriziei“. Deci numai ipocriţii mor. Nu, nu şi
iar nu! Aşa ceva nu se poate! Egoul ei avusese de suferit. Putea să i
se spună că este egoistă, narcisistă, dar nu ipocrită. Nu. La naiba cu
toate! Şi totuşi, distanţa era singura apropiere pe care şi-o putea
permite. Apropiere de cine? – îi suflă în ceafă unul dintre demoni. E
treaba mea! – şopti ca pentru sine. Mai citi o vreme. Aproape de
ora cinei se hotărî să îşi pregătească o supă. Mâncă fără niciun chef.
După cină, îşi deschise telefonul. Ding - ding - ding. Mesaje. Citi: „ce
mai face băiatul somnoros?” Nu înţelegea. Care băiat? Ceru expli-
caţii. Primi. I se făcu lehamite. Nu înţelegea de ce oamenii se
încăpăţânează să caute nod în papură din orice. Poate de aceea
iubea să fie tristă când, de fapt, avea destule motive să fie fericită.
Gândi că ar fi putut fi un fel de autoprotecţie ca nu cumva să moară
de prea multă fericire, dar diavolul îi şopti: - sau poate ştii că prea
multă fericire pe pământ nu există. Balanţa aceasta între moarte şi

Maria Grădinaru
Emma
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viaţă, între întuneric şi lumină era lupta ei de toate zilele. Voia
să moară ca să poată invoca un motiv să trăiască, iar motivul
acela, unicul motiv, era poezia, şi ea îl găsea întotdeauna. Şi
totuşi puţin ipocrită era.

Week-endul trecu atât de repede că nici nu avu timp să
se bucure de tristeţe. Luni o luă de la capăt cu serviciul şi cu
treburile de zi cu zi. Declaraţii, mască şi tot tacâmul. Întâlnea
tot felul de oameni, cu tot felul de probleme. Întotdeauna
alţii erau vinovaţi pentru viciile sau stările lor. Era greu să îi
faci să înţeleagă că stă în puterea lor să revină la o viaţă nor-
mală. Le era comod, le plăcea să se complacă. Ea ştia cel mai
bine cum arată reversul medaliei. Poate de aceea reuşea să
îi ajute.

În iureşul săptămânii, se opri pentru o clipă să îşi tragă
sufletul. Îşi aminti de preot. I se făcu dor de biserică, de par-
fumul de tămâie şi de „sus să avem inimile”. Asta era partea
ei preferată din slujba de duminică. Nu mai fusese demult la
biserică. Ori de câte ori îşi amintea de braţele părintelui care
ţineau crucea ridicată deasupra capului, simţea cum o pace
lăuntrică îi înălţa fiinţa. Acum i se părea din altă viaţă uceni-
cia ei. Valuri de amintiri, plăcute şi triste, se luau la întrecere.
Desigur, le putea controla, dar pentru o clipă le lăsă în pace.
Simţea că inocenţa aceea din vremea uceniciei era încă vie,
în ciuda a tot ceea ce învăţase ulterior. Cioc-Cioc – se auzi şi
reveni la realitate, acolo de unde, pentru scurt timp, fusese
furată de gânduri. Trebuia să trimită raportul ultimei eval-
uări. Pacientul x se externa. Avusese o evoluţie bună. Rezolvă
repede cu documentaţia şi plecă acasă.

Joi primi un semn de la iubitul ei. Se abandonase cu toată
fiinţa în acea relaţie fără să îi pese de consecinţe. Vulnerabili-
tatea pe care o dezvăluise iubitului se întorcea împotriva ei de
fiecare dată. Îi furase liniştea, iar ea trebuia să trăiască cu asta,
însă ceva îi spunea nu.

- Nu, dragă, nu trebuie să te complaci în durere din pric-
ina unuia care îşi vede de viaţă de parcă tu nu ai exista, îi
spunea mereu Jacob. Pe el nu îl interesează dacă respiri şi
lângă cine, aşadar, vezi-ţi de treabă.

Dar pe ea nu o interesa. Pentru iubirea ei nu era cale de
întoarcere, o iubire odată începută există pentru totdeauna,
chiar şi cu aceste distanţe de neînţeles care se aşezau între ei.
Se apropia week-endul şi voia să îl vadă, mai ales acum, când
starea de urgenţă încetase. Nu, da, nu, da...

Nebunia iubirii învinsese. La restaurant nu puteau
merge, încă era închis din pricina pandemiei, aşa că vineri se
întâlniră la ea acasă, la cină. Ştia ordinea, ştia că după această
bucurie urmează o durere imensă, dar avea nevoie să simtă
tot, ca să se poată distanţa în cunoştinţă de cauză. Cu cât se
apropia mai mult de el, cu atât mai tare îşi dorea să fugă. Ştia
că dacă îşi propune reuşeşte. Seara fu exact cum îşi imagi-
nase. Şampanie, focuri de artificii şi apoi ora h cu plecarea
lui şi tot tacâmul. Abis. Întuneric. Poezie. Cerc închis. Simţea
că pierduse ceva. Pierduse uimirea unei clipe în care crezuse
că aflase ce este dragostea. Din păcate, avea dreptate Jacob,
iubitul ei doar credea că o iubeşte, de fapt se iubea pe sine,
era fascinat de cel care era când era cu ea.

A doua zi preferă să rămână în pat. Avea nevoie să îşi
curteze depresia în voie. Nimic nu dădea de bănuit. Încon-
jurată de cărţi, părea o femeie fericită. Nu era şi îi plăcea asta.
O nebună, ar fi putut spune lumea, dar n-avea cine, poate
doar Oblomov al ei, motanul care iubea patul la fel de mult
ca ea, însă pe el nu îl auzea nimeni.

���

Vineri, 18 martie 2022, institutul Cultural român din lisabona a
găzduit la sediul din vechiul cartier alfama, rua do Barão nr.10, o
întâlnire literară cu scriitorul adrian lesenciuc, președintele filialei

Brașov a Uniunii Scriitorilor din românia. evenimentul a fost organizat în
parteneriat cu institutul limbii române, lectoratul român din cadrul Facultății
de litere a Universității din lisabona și ambasada româniei în republica
portugheză. Întâlnirea a fost prefațată de discursurile doamnelor lorena
Nedelcu – gazda evenimentului – și roxana Ciolăneanu, lector de limba
română în cadrul Facultății de litere a Universității din lisabona. lectura
publică a capitolul XiV din romanul Limbile vântului (ed. Cartea românească,
2018), care a fost scris în lisabona în 2016 și a cărui acțiune se derulează în
capitala portugaliei, a fost făcută în limba română de adrian lesenciuc și în
portugheză de traducătoarea inês reis, licențiată în litere la a amintitei
universități în cadrul Departamentului de traduceri, specializarea română B,
fostă studentă a roxanei Ciolăneanu.

În deschiderea evenimentului, adrian lesenciuc a subliniat că Limbile
vântului este un roman scris în cinci ani în care s-a documentat pentru a putea
construi argumentele pentru un fapt aparent neverosimil. Un cioban din

Bucovina – un ținut din Nordul româniei, probabil cel
mai izolat din țară – a avut un accident și a intrat în
comă. Fiind în comă, a început să vorbească într-o
limbă străină, în portugheză. Ciobanul a fost
transportat din spital în spital, fără șanse de a își
reveni, până când, printr-un concurs de împrejurări,
un renumit medic portughez aflat la un congres
internațional desfășurat la iași a descoperit cazul.
Doctorul Felipe Soares era cunoscut pentru cercetările
sale în medicină, în special în calitate de autor al teoriei
conform căreia vorbitul în limbi străine în starea de
comă se datorează unei înregistrări inconștiente în

creier a unei situații trăite anterior. totuși, în cazul ciobanului din Bucovina
lucrurile stăteau diferit: ciobanul enunța o teorie lingvistică necunoscută de
niciunul dintre marii specialiști în domeniu, iar experiența lui de viață nu avea
nimic în comun cu spațiul cultural portughez. Cunoscând teoria doctorului
Soares, primul medic al ciobanului a deschis o investigație în scopul aflării
ipostazelor în care acesta s-ar fi putut afla în contact cu limba portugheză de-a
lungul existenței sale. Descoperirile tânărului medic român sunt impre- sio-
nante: ciobanul a avut identitatea furată și un destin deturnat. O nefericire
funciară l-a însoțit în viață. În perioada acestei investigații, tânărul medic
român este supus unor provocări care depășesc spațiul contingent, care
izvorăsc din credințele populare ale locuitorilor Bucovinei. În timp ce medicul
portughez încearcă să încadreze cazul atipic al pacientului român în tiparul
propriei teorii, medicul român încearcă să încadreze faptele neverosimile ale
unei lumi a superstițiilor și închipuirilor în factualitate.

Capitolul al XiV-lea al cărții este cel în care medicul portughez Soares,
după ce a reușit transferul ciobanului român la un spital din lisabona, ascultă
teoria lingvistică emisă inconștient de cioban. pe parcursul scrierii cărții, adrian
lesenciuc a avut un blocaj după încheierea capitolului al Xiii-lea, pe care l-a
depășit la lisabona, unde a scris acest capitol. lectura respectivului capitol în
orașul în care a fost scris a fost considerată a fi un omagiu pentru un spațiu
cultural profund, care a acumulat atâtea energii creatoare și o recunoștință
pentru toți acei scriitori portughezi care i-au marcat scrisul: Fernando pessoa
(care a semnat și Bernardo Soares, dar și ricardo reis), antonio lobo antunes,
José Saramago, Urbano tavares rodrigues, Helena marques.

la eveniment a participat un public eterogen, alcătuit din iubitori de
literatură portughezi, români și spanioli, inclusiv vicepreședintele asociației
Scriitorilor din portugalia, José manuel de Vasconcelos.

Eveniment la Lisabona

���



www.revistaneuma.ro
28

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022
Eveniment

Fo
to

gr
af

ii:
An

dr
ei

Ga
zs

i

Aseară, când am vrut să-mi dau jos hainele mi-am dat seama că erau impregnate de
energia poemului. Creatorii de cuvinte au venit iar în mijlocul nostru şi noi ne-am atins de
cuvintele lor ca de un balsam vindecător. Eram acolo şchiopi, ciungi, orbi, numai surzi nu
eram. Eram cu rănile la vedere şi nu ne mai era ruşine de ele. Iar când era prea linişte ştiam
că poemul lucrează, că mii de celule trepidează într-o înlănţuire apoteotică a vieţii care se
cerea restituită. Dacă era prea mult, mecanismele de reglare se puneau în funcţiune sub
formă de lacrimi. La sfârşit, ne-am apropiat de creatorii de cuvinte şi de imagini şi i-am privit
în ochi. Un fluid tăcut ne-a învăluit atunci irisurile şi a coborât până în adâncul fiinţelor
noastre. A şezut acolo preţ de câteva secunde, iar noi am simţit că izbăvirea este aproape.

Elina
Adam

Poem în proz[ inspirat
de evenimentul

Cuvânt §i Imagine

Trei volume ale Editurii Neuma lansate la Cluj-Napoca

Joi, 7 aprilie 2022, la Muzeul Național de Artă din Cluj-
Napoca, a avut loc un eveniment care a constat în ver-
nisajul unei expoziții și o triplă lansare de carte.

Cele trei volume lansate, publicate la Editura Neuma din Cluj, au
fost: Mircea Bochiș și Gabriel Chifu Plăcuțele din Medio Monte, cuvânt
și imagine, un frumos album cu poeme ale lui Gabriel Chifu, ilustrate
cu colaje și plăcuțe din plumb purtând texte și imagini, toate reali-
zate de Mircea Bochiș pornind de la versurile poetului, volumul de
proză Stele pitice de Răzvan Voncu și romanul Crime la Elsinore de
Horia Gârbea. Evenimentul, care s-a bucurat de o largă audiență, a

fost organizat sub egida Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, în colaborare cu Editura Neuma și muzeul gazdă. Cei prezenți au
putut vedea colajele și plăcuțele artistului plastic Mircea Bochiș și
au putut asculata cuvântul celor patru autori. Ei au fost prezentați și
de istoricul Lucian Năstasă-Kovacs, directorul Muzeului de Artă, de
Irina Petraș, președinta Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, scriitoarea
Andrea H. Hedeș, directoarea Editurii Neuma, poetul Adrian
Popescu și criticul de artă Dan Breaz. Au fost prezenți numeroși oa-
meni de cultură: scriitori, plasticieni, artiști din Cluj-Napoca, dar și
din alte localități din Transilvania, un public numeros și entuziast.
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Lansare Neuma. Ora§ul. Amintire §i uitare,
antologia Filialei Bucure§ti- Poezie a Uniunii Scriitorilor

Marţi, 12 aprilie a.c., ora 12.12, a avut
loc la lansarea antologiei lirice a
Filialei București-Poezie a Uniunii

Scriitorilor din România, ORAŞUL. Amintire și
uitare, Editura Neuma, 2022, volum coordonat
de Horia Gârbea, președintele Filialei Bucu-
rești-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România.

Evenimentul a fost găzduit de Muzeul Na-
ţional al Literaturii Române, la sediul din Str.
Nicolae Crețulescu nr. 8, amfitrioană fiind dna
Loreta Popa. Este cea de-a patra antologie a
Filialei București- Poezie, cuprinde poeziile a
peste șaptezeci de poeți și a apărut cu sprijinul
generos al Casei de Cultură Ion Luca Caragiale
din Ploiești - director poetul Marian Dragomir
(prezent desigur la manifestare), al Asociației
MasterPeace Ro, în cadrul proiectului Eras-
mus+ Act in Education și al Asociației Culturale
Neuma, președinte, dna Andrea H. Hedeș,
cărora le mulțumim din partea filialei și a
poeților publicați în antologie.

Au participat numeroși autori prezenți în
volum ca și alți poeți care și-au dorit să fie îm-
preună. A fost un prilej de a trăi emoţiile a
revederii, după mult timp, un timp al tristeţii şi
al însingurării.

Au venit autori din numeroase orașe: Cra-
iova, Ploieşti, Câmpina, Târgu-Secuiesc, Ale-
xandria, Urziceni etc. la chemarea Filialei și a
președintelui acesteia, care a rostit cuvintele
introductive împreună cu Varujan Vosganian,
prim-vicepreședintele Uniunii și Emil Lun-
geanu, din partea Filialei București-Proză. Apoi
poeţii au citit din creaţia proprie şi cei prezenți
au simţit vibrația poeziei la cele mai înalte frec-
vențe. (Evelyne Croitoru)
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Filiala Alba – Hunedoara

1. Dumitru Tâlvescu
2. Marcel-Ionel Vișa

Filiala Arad

1. Ildiko Șerban
2. Nagy Gizella

Filiala Bacău

1. Dan Arvătescu
2. Ioan Bărbunțoiu
3. Dan Movileanu
4. Oana Savin

Filiala Brașov

1. Mirela Bălan
2. Carmen Tania Grigore
3. Constantin Necula
4. Daniel Puia-Dumitrescu
5. Sergiu Someșan

Filiala București –
Critică, Eseistică și Istorie Literară

1. Zamfir Bălan

Filiala București – Poezie

1. Romulus Brîncoveanu
2. Gabriel Burlacu
3. Any Drăgoianu
4. Raluca Faraon
5. Mihai Păcuraru
6. Nicoleta Stăvărache

Filiala București – Proză

1. Alexander Hausvater

Filiala București –
Traduceri Literare

1. Elena Bălan Osiac
2. Oana Boșca-Mălin
3. Vasile Moga

4. Raluca Nicolae
5. Loredana Voicilă

Filiala Cluj

1. Silvia Bodea Sălăjan
2. Silviu Sever Buzan
3. Sorin-Mihai Grad
4. Emilia Poenaru Moldovan
5. Nicolae Scheianu
6. Marius Țion

Filiala Craiova

1. Iulian Bitoleanu
2. Carolina Bologan
3. Mihaela Iovan

Filiala Iași

1. Adi Filimon
2. Cătălina Frâncu
3. Traian D. Lazăr
4. Carmen Secere
5. Vlad Alexandru Sever
6. Alexandru Tofan

Filiala Pitești

1. Lucian Costache
2. Constanța Popescu
3. Florentin Sorescu

Filiala Sibiu

1. Marilena Apostu
2. Savu Popa
3. Ion Țoanță

Filiala Târgu – Mureș

1. Ady András
2. Balázs Attila

Filiala Timișoara

1. Ela Iakab
2. Victor Ravini
3. Vasile Rodian

În cadrul ședințelor Consiliului Uniunii Scriitorilor din România
din data de 2 decembrie 2021, respectiv 29 martie 2022

(ca urmare a soluționării contestațiilor depuse), au fost validați
ca membri ai U.S.R. următorii candidați:

Primiri în ±edin\a Comitetului Director al
Uniunii Scriitorilor din România

din 29 martie 2022
Ședința a fost prezidată de domnul Nicolae

Manolescu, președintele USR și a fost deschisă cu
prezentarea, de către dl. Gabriel Chifu, a proiectelor
Uniunii pentru anul 2022. Lista proiectelor a fost
votată în unanimitate. Comitetul Director a stabilit,
conform regulamentului festivalului Internațional de
Literatură ”Tudor Arghezi”, propunerile acestui for
pentru premiile Opera Omnia acordate în cadrul Fes-
tivalului și a aprobat statul funcțiilor de conducere al
revistelor editate de USR. Comitetul Director a decis
să se comunice tuturor directorilor/redactorilor șefi
că fiecare număr de revistă se va face cu întâlnirea tu-
turor membrilor reacției. Este obligatorie ședința de
sumar, împărțirea responsabilităților și o analiză a ac-
tivității redacției. S-a propus inițierea unui concurs de
poezie pentru elevii de liceu. Varujan Vosganian prop-
une implicarea liceelor din București în depistarea
eventualilor tineri înclinați spre literatură. Câștigătorii
vor fi publicați în revista Luceafărul de dimineață. S-a
decis publicarea Antologiei Turnirurilor de Poezie ale
Uniunii, după primele zece ediții.

±edin\a Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România
din 29 martie 2022

Ședința a fost prezidată de domnul Nicolae
Manolescu, președintele USR. Ordinea de zi a cuprins
prezentarea situației proceselor aflate pe rol, execuția
bugetară la 31 decembrie 2021 și bugetul estimat
pentru anul 2022, prezentate de prim-vicepreședin-
tele Uniunii, dl. Varujan Vosganian, care a prezentat și
demersurile Uniunii în reglementarea relației cu Mi-
nisterul Finațelor și Ministerul Culturii, ultimul fiind re-
sponsabil de finanțarea revistelor.

În cazul Ministerului de Finanțe, acesta a admis
plângerea prealabilă formulată de Uniune și a prezen-
tat scuze pentru eroarea făcută. Consiliul a aprobat
repartizarea sumelor primite conform Legii nr. 136/
2015 pentru revistele USR, în anul 2022 și Raportul
Comisiei de cenzori. Au fost prezentate situația achi-
tării cotizațiilor și proiectele Uniunii Scriitorilor pe
anul în curs cu datele și sursele lor de finanțare. Con-
siliul a validat propunerile Comisiei de contestații
pentru primirile în USR. Prin votul Consiliului au fost
stabilite două propuneri din partea USR pentru acor-
darea indemnizațiilor de merit, ele urmând a fi înain-
tate comisiei naționale de atribuire.
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Odaie de student

Seară. Lampă verde.
Sunt singur, nimeni cu mine.
Pe albii pereți de pin
Din venele lemnului se prelinge
Smoală tămâioasă. E cald.
Abur peste pahar.
Drept-verticală dâră de fum
De la țigara rămasă la
Colțul mesei.
Dincolo de geam, în curte, – întuneric.
Au asudat geamurile.
Pe-ngustul pervaz lalele
Ce nu înfloresc vreodată.
Inima bate
Tot mai încet, încet, încet....
Hai, amuțește și tu în beatitudinea
Neurasteniei.
Dacă până dimineață nu apare flașneta,
Înseamnă că lumea și-a ieșit din minți.

* * *

Tristețea mea e ca fila ștearsă a
Unei scrisori de dragoste.
Ce-o fi acolo – visări sau încântări,
Rugi sau mulțumiri?
Mi-e greu pe inimă. Amar. Laolaltă
Tristețe și plictis. N-am nevoie de nimic.
După geam – primăvara. Privesc
Zăpada abia liliachie cu negriu
Și roz, ceva. Ce plictiseală...
Nici barem să casc. Tânjire
Insuportabilă ca fericirea.
Și iată când îmi este dat
Să cunosc veșnicia. Eternitatea!

* * *

Pe bulevarde lămpile s-au stins.
Se apropie ora întâlnirii convenite.
Eu sunt departe de tine,
Nu mă blestema.
Știi și tu ce aromitoare-s fragedele ramuri de plop,
Prima iarbă verde-a primăverii.
Atât de dulci sunt visele vernale
Și pure – infinit.
Eu voi plânge cu ramul verde la tâmplă,
Nu mă mai aștepta, e zadarnic,
Pe pustiile trotuare nu mai rătăci,
Eu n-am să vin.

* * *

Doarme ușorul
Vânt al ogoarelor,
Iar luna

Se ridică dincolo de pădure
Privind
În micul heleșteu silvan.
Eu am adormit spre seară.
Dormi, dragul meu.
Respirul ce trecu prin frunziș,
Umeda răsuflare a pârâului,
În toate e iubirea mea, dragule.

Sosia

De la tine, severul meu frate,
Nu am unde pleca.
Mă voi zbate-n întunericul brădetului –
Tu, ca luna palidă, te vei ridica
În calea mea.

Voi închide strâns obloanele,
Voi încuia ușile, de nădejde, –
Râzându-ți de mine,
Vei începe a bate în ușă,
Ca pasărea miezului de noapte vei izbi
În fereastra mea.

În lături! Stai acolo în mormântul tău!
(Or, nu fiecare mort doarme?)
Sau poate că pe tine nici nu te-au înmormântat,
Nu ți-au cântat veșnica pomenire
La parastas?

Sau, poate, nu de aceste mâini
Ai fost ucis?
Nu, nu orice mort e și ucis:
Sub grele pietre de mormânt
Câte unul se mai trezește.
Astfel și tu, părăsind pietrele,
Mă urmărești pretutindeni.

* * *

Buzele vi-s atât de rumene,
Atât de încete cuvintele,
Atât de mult îi merge chipului Svetlanei
Vinețeala de sub ochi
Pe care-o reflectă pupilele.
Viața – basm istovitor:
Nu sunteți nici vie și nici moartă
Și nicio altă stare din trei.
Ușoara dumitale grimasă
E masca Morții și Bufniței.

(1915)

Urzică

La poartă – tufe de urzică.
Amiază prăfoasă. Zi toridă.
Peste gard alunecă-n grabă

Samuil
KISSIN

A fost unul din anticipatorii
modernității avangardiste
în poezia rusă.
S-a născut la Rîbinsk,
în familia unui neguțător.
După educația în casa
părintească (până la 10 ani),
frecventează gimnaziul,
absolvindu-l în 1903
cu medalie de merit.
Se înscrie la Facultatea
de Drept a Universității
din Moscova. Primul poem
îl publică în 1906.
În mai 1906 se căsătorește
cu sora mai mică
a poetului Valeri Briusov.
În 1913 își încheie studiile
universitare. La începutul
războiului mondial este
mobilizat într-o unitate
de intendență,
din martie 1916 –
în armata operațională.
Se sinucide cu revolverul
pe care îl avea în dotare,
înainte de moarte scriind
poemul„Autoîmpușcare”.

traducere:
leo butnAru

(1885 – 1916)
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Fugara umbră lividă.
Ei și, dacă amiaza îmi e prăfoasă,
Ei și, de mi-e pustie grădina,
Că nu pot seca și tulbura privirea,
De la pământ nu mi-o pot ridica?
Aștept, aștept, aștept insistent,
Aștept, cum așteaptă pământ și grădină:
Iată boabele împrăștiate –
Stropii rari ce-n acoperiș vor bate.
Cu mare bubuit, cu proaspăt zbârnâit
Tăia-va cerul albul și codatul zmeu
Și cu un evantai de raze arde-va
Praful și ursita din sufletul meu.

(1915)

* * *

De dimineață, peste oraș roiesc aeroplane,
În seninul de septembrie, beat de ultimul soare,
Alunecă neauzite. Sunt atât de departe, încât văzul
Abia de le deslușește prin subțirele cerului gaz.
Iată aproape, mai aproape. În plină amenințare,
Deja nu țânțarii roiesc peste noi, ci libelule
Ce se înalță mai apoi, ca de pe aripile lor ușoare
Să prăvale moarte și fulger. Înspăimântat,
Nu, nu înspăimântat, ci doar curios – amuți
Pestrița lume a gării. Inimile freamătă unite:
Ce, cum, va arunca, sau nu? Dacă – da, unde-anume?
Și privesc, privesc în sus. Nu, nici spre-o stea, cândva,
Nu fuseseră astfel ațintite privirile omului,
Holbându-și curiozitatea, spaima...

(1915)

* * *

În ochii tăi – feroce grimasă,
În trăsăturile tale – flămândă tânjire grea,
Dar n-ai să ocolești prescrisul, fatalul ceas
Și e aproape, strașnică, moartea.

Și te înșfaci de stânci lutoase,
Din urma ta, alunecând, vine-ntregul hău
Și nu există oameni ce ar putea grăbi
La strigătul tău.

Iar a vieții jalnică frumusețe
E atât de departe-n lucire de coasă.
În ochii tăi e o flămândă tristețe,
În chipul tău – grimasă friguroasă.

* * *

Pentru mine buzele ți-ai închis
Și nu mi-ai dat sărutul de bun rămas.
Râsul tău semeț răsuna batjocoritor.
Asta e, înfășurat în pelerină găurită,

Pleca-voi în noapte. Iar numele dumitale
Chiar ei îl voi încredința și, orb,
Dar nu și mut,
Ecoul îmi va răspunde. Și-un pui de bufniță
Stridentul țipăt și-l va contopi cu al meu,
Încâlcindu-se prin foșnitoarele plete ale brădetului.
Când blestemata lună de după creasta pădurii
Își va arăta chipul damnat,
Va vedea: eu sunt mai palid decât dânsa.
Și va intra în nori. De unde iarăși
Apărea-va împurpurată. Iar dimineața, Maria,
Adio.

* * *

Maria! Mâine vă voi fi la picioare!
Dar astăzi mai am încă atâtea
De văzut, de făcut. Orașul
Nu mi l-am revăzut încă din vremi
Când furiosul herțog îmi arătă ieșirea din palat
Și urbe. Acum sorocul exilului
A expirat. Herțogul din nou mi-arată
Mila sa. Și nu mai sunt fugarul dizgrațiat
Și-n casă vă voi intra ca mândru cavaler,
Stirpea căruia se trage încă de la Jupiter,
Dincolo de Alpi numele-mi se-aude.
De azi înainte voi rătăci, voi colinda aiurea,
Fără scop anume sorbind prăfosul văzduh,
Ascultând înjurăturile oamenilor și răgetul animalelor
Și să văd cum ultimele raze
Întrauresc totul: și ciorchinii viei,
Și batista roșie, zbătută-n vânt,
Fețele femeilor, urechile asinilor.
O, soare, sub bronzul brun spre castaniu ascunzi
Ceea ce ar dori să-arate frumoasele cochete.
O, soare, soare, cum să te înțeleg?
Dar... mâine la picioare vă voi fi, Maria.
Și aștrii dumitale negri las’și-n mine să țintească,
Chiar de furioase vor fi razele lor.

* * *

Cu alba mână
Cu tandra mână
De inimă te-ai atins,
Tihnă
Dăruindu-i,
O, Deznădejde!
Și mi-ai zâmbit.
N-am cum surâsul a-ți înțelege.
O, ușoare, ca cețuri transparente
Voi cele, acum – atât de îndepărtate!
Spre voi se îndreaptă duioșia mea,
Fremătătoarea mea tandrețe.
Nu sunteți dorite.
Spasmele speranței amuțiră.
În inimă – doar dragostea,
Doar tandrețea.
O, Deznădejde,
Tămăduitoare!
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Îmi pari cunoscut dintr-o altă viață

Sau poate din aceasta –
Mi-ai dat de înțeles că inimile noastre murmură același plâns.
Că suntem doi pribegi în căutarea unui sens echivoc
Ce au împărțit galant galaxia în idei.
Te rog, nu te preschimba într-un necunoscut!
Cum altfel voi mai interpreta eu semnele trimise de sus?
Îmi pari cunoscut dintr-o altă viață,
A unui nobil măcinat de neliniști
Sau unui cerșetor care-a găsit, într-o zi, în noroi,
Bani de o pâine...

Spune-mi prin câte morți ai trecut, străine
De-mi pari cunoscut dinainte să ne fi născut?...

Celelalte vieți

Promit, ne vom recunoaște în cealaltă viață.
Îți voi lăsa încă din aceasta câteva indicii de netăgăduit:
În primul rând iubirea mea arzătoare pentru tine
Ce se va întrupa sublim în poezie.
Te rog, în clipele de melancolie,
Să mă citești...
Câteva nopți albe înțesate de întrebări cu răspunsuri încă nemasurate,
Un șiroi de lacrimi și amintirea ceaiurilor ce le-am băut cu gândul la noi.
Îți voi lăsa și două-trei zăpezi cât streașina de înalte,
Parfumul meu scump de vanilie pe care îl țin pentru sărbători.
Îți voi lăsa bătăile de inimă pulsând în murmurul izvoarelor
Și culoarea ochilor mei în ciocolata cu lapte pe care o mănâncă copiii pe ascuns...
Tu lasă-mi doar atât: speranța că mă iubești
Iar eu îți promit – te voi găsi negreșit în celelalte vieți...

Alt poem de iarnă

În visul meu de iarnă tu îmi stai în brațe,
Ca un dezertor dintr-un crunt război.
Tresărind din când în când,
Lași dezgolite toate nostalgiile clipelor
În care ai fost un inocent fericit.

Ana, cântă-mi ceva
Sau citește-mi dintr-o carte veche
Despre o iubire fără margini!
Mai tarziu, cand toate luminile vor fi stinse,
Vom face foc in sobă și ne vom juca acel joc iluzoriu,
Suntem singuri în noaptea asta pe pământ...

Pictură de toamnă

(Te-ai așezat tiptil cu capul în poala mea.)
Afară turna cu găleata precum într-un vis simbolist
Și streșinile de lemn maroniu șuierau
Ca un ecou plâns al unor frunze căzătoare.
(Dacă ne-am pune dorințele când frunzele cad?)
Prin ramuri vișinii câteva păsări călătoare stau priponite
Părând eroine în lumea necuvântătoarelor grăbite.
Nu știm ce zi este, poate e luni sau una încă nedescoperită
De ne permitem să ascultăm așa liniștiți glasul naturii dezlănțuite.
Răzleț și simplu,
Mâinile tale cu miros de mere coapte cu scorțișoară
Întâlnesc buzele mele cu gust de ceai de tei.

Fix în clipa aceea, Universul ia o pauză selenară
De la fabricarea uimirii pentru muritori…

Mirosul zăpezii

Miroși a dor și a zăpadă proaspăt căzută.
Când intri în casă cu părul alb, acoperit de visuri,
Simt cum cerul cenușiu și-a îndeplinit menirea.
Încet, îți scuturi omătul de pe umeri
Iar undeva în lume un copil lipit de o fereastră
Crede că e cea mai frumoasă ninsoare din câte i s-au povestit...
Aerul dintre noi devine vanilat și dulce
Și nu-mi dau seama de iau parte la nașterea timpului ori a unei eterne ipoteze...
Cu mâinile reci îți lași fularul de cașmir pe podele,
Iar acea atingere plăpândă o simt până departe, în celulele mele...

Miroși a dor și a zăpadă proaspăt căzută.
La zidirea lumii, inimile noastre au început să bată deodată…

Ana Herţa

Poeme din volumul Visătoare prin vremi în pregătire la editura Limes

���
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măcar...

te-am aşezat într-o aşternere
cuminte de gânduri,
de cuvinte frumos orânduite,
ca pe un copil de ger
care a uitat cum e să i se spună
Te iubesc!

Îţi îngheţaseră mâinile pe
cumpăna toamnelor legate
de mijloc cu sfori de tei,
frigul nu se întorsese la perete –
te bântuia de sus până jos,
de jos până sus
şi între falange îţi sângera
un boboc de trandafir
neîncăput, încă,
în versurile unui poem.

Fumegau inelele de iarbă
ce te ţinuseră într-o lume străină
din care evadaseşi desculţ.

te-am mângâiat, tandru, pe frunte
şi sărutându-ţi obrajii ninşi cu temeri
ţi-am şoptit senină
ca o dimineaţă:

Hai, spune-mi măcar mamă! –
şi nu vor fi geloşi trandafirii
dacă mă vei îmbrăţişa!

miresme târzii

mă caut printre tristeţi şi bucurii
regăsindu-mă, azi, notă foşnitoare
pe-un portativ de frunze
verzi, galbene, arămii.
rătăcesc printre florile toamnei,
prin ierburi reinventate
de fluturi albaştri zburând
peste râuri limpezi
şi prin nouri de spumă
nărăvaşi ca nişte cai sălbatici
înhămați la căruțele cerului
în adieri molatice de vânt tomnatic.

Şi plouă cu mine-n grădini,
şi-n mine plouă cu doruri
şi liniştea se joacă, cuminte,
prin pânze de curcubeie –
nimburi de lumină peste suflete
mângâind fruntea condeiului
în dimineţi devreme
în amurguri violete
când vin căprioarele să se-adape
în poieniţa de vise tivite cu rouă.

De pe crestele munţilor semeţe,
dintre ierburi uscate răsucite de vânturi
şi neguri răzleţe, floarea de colţ
îmi şopteşte: Bucură-te! Restul... ştii!
zi de zi te rescrii şi aduni
pe altare de timp miresme şi taine.
miresme de suflet, târzii...

aşteaptă-mă, mamă, acasă

Se zbuciumă vara să plece,
se leagănă-n braţele toamnei pământul –
domnească în pace-n regatul ei rece
cu doruri tăcute ruginind printre frunze,
când viile-s stoarse de vlagă
stăpân va fi vântul
şi mustul stropi-va cu viaţă
paloarea pe uscatele-mi buze.

Departe, departe, pe-o insulă veche
cu zei şi zeiţe-mpietrite pe socluri
cu ţărmuri stâncoase şi stranii
şi plajele pline de pietre
visele ard
şi valsează-n sălbatice focuri
amurguri roşite ucise de marea cea mare
când mie mi-e dor de castanii
ce-şi scutură frunza pe gard
vreau toamna de-acasă-n străbunele locuri
ce dulce chemare...

Vreau bruma să-mi usture ochii,
răcoarea din codri să-mi biciuie trupul,
frunze pe-alei să cutremure plopii
şi gustul de toamnă târzie
să-mi inunde iar lutul.
pâinea credinţei coaptă pe vatră

şi jalea din bucium pe creste de munte
să-mi fie străjeri, toamnă-arămie,
mai lasă-mi tu visul ca altădată
şi picură-mi mir şi iubire pe frunte
acolo-ntre moţi, într-o lume curată.

aşteaptă-mă, mamă, acasă
fă focul în vatră, aprinde tăciunii
adu din cămară zacuscă şi slană,
o cană de lut cu iubire o umple,
așeaz-o, cuminte, pe masă
așa cum făceau sfinţii noştri, străbunii
suflete calde şi-atâta de simple.
așteaptă-mă, mamă, curând vin acasă!

Descântec

Dă-mi, Doamne, putere
cu unica-Ți vrere
în bobi de descântec
vraja nopții să spintec
visuri de cremene
în clinchete gemene
un dram de regret
vizibil discret
în mirarea din noi
cu umerii goi
cu hlamide țesute
din tristeți descusute
vânzând inimi de ger
pe lacrimi de cer
ca-n palmele goale
tăceri să răscoale
și amurguri de gheață
ce-n lacrimi răsfață
ochii tăi, ochii mei
și atâți dumnezei
exilați în pustiu
de temutul târziu
cu miros cadaveric
și cu ochi de-ntuneric...
dă-mi fărâma de vis
din tărâmul promis
n-o lăsa în abis
dă-mi un ram de finic
și curaj să despic
și să ard pic cu pic
chiar faimosul nimic...

Georgeta Minodora
Resteman
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de mâine

închegarea spațiului gol deasupra capului este un
gang subteran
în care petele gri fără contur
ți se îngrămădesc în ureche cu ochii lipiți de sticlă
din presarea fructelor de portocal
nu se naște căldură
iar frigul un șarpe cu solzii concentrici
se lipește de oase
de urmele de pași din palmă
de culoarea metalizată a gândurilor

răspund greu
cu părul încurcat într-o pată gri fără contur
o spărtură în orbirea temporară
stăm la etajul al șaptelea al spitalului
unde zăpada se depune pe dos în crăpăturile din piele
și cămașa înghețată plesnește de căldură

răspund greu
de mâine
cu părul uscat ca o umbră

rămâne loc

aerul din cameră e greu ca o cămașă udă
pe care o întinzi de frica morții pe prag
cu genunchii lipiți de rădăcini
de cuvinte
de ierburi aromate
renunț de cele mai multe ori
la legăturile cu sfera de lumină din tavan
la resturile de tencuială de sub unghii
stau pe scaun între două foi negre de hârtie
închisă între două ferestre
rămâne loc să nu mai treci pe aici

ne întindem în spațiul

nu voi putea niciodată
să spun dacă păsările zboară pe sub pământ

să descriu zborul lor acvatic printre movile de gânduri
printre animale cu gurile deschise la pândă în zilele pare
să scriu despre casa bătrânească
cu colțuri strâmbe îndreptate spre intrerior
departe
cât de departe poți merge
trecând pe lângă câinele cu limba de lemn
ne întindem brațele
în spațiul dintre case unde mai mult
este mai puțin
când nu mai ai ce să vezi și te întrebi
dacă ne amintim
să legăm aerul dintre noi cu convingerea că
în nisip se schimbă anotimpurile iar eu nu mai caut

nu voi putea niciodată
să mă trezesc dimineața să strâng din dinți
să respir aerul oii negre cu limba ei stearpă
cu gust de lapte

nu voi putea niciodată
să vorbesc mai mult decât oamenii întrerupți cu
pieile roase cu nopțile lor pierdute în mansarde
să vorbesc despre nesupunere
despre despărțirea frazelor
despre masa de dimineață
unde stăm pe burtă pe marginile crăpăturii
încă un popas pentru refacerea forțelor

nimic aici

umblu cu tălpile goale
cu sângele o apă neagră
pe covorul
din care se răstoarnă întunericul
pașii lui seci fac viața mai încăpătoare
din spate rezistența pare opacă
în locuri neobișnuite
ne vom întâlni la mijloc
vom face mai multe drumuri
în spatele acestor pereți
unde trupurile devin timpi morți
înghesuiți pe sub haine cu miros de lămâie

Roxana Ilie este doctorandă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Univer-
sității din București, traducătoare din și în limbile germană, engleză, spaniolă, portugheză,
rusă și italiană și colaboratoare a revistei de cultură Mozaicul. Poemele ei au fost traduse în
limba engleză (SUA, Irlanda, Turcia), în italiană, în turcă și în limba albaneză și, publicate, de
asemenea, în reviste culturale și în antologii din România. A câștigat importante premii
naționale pentru poezie și pentru traducere și traduce anual poeme incluse în antologia
poeților participanți la Festivalul Mondial de Poezie "Mihai Eminescu", la care a fost invitată
ca poetă în cadrul a două ediții și în calitate de traducătoare la fiecare ediție.

Roxana Ilie
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nu se usucă nimic aici
nici zațul de la baza florilor
neliniștea aluatului dospit
e sentimentul că unde nu mai este nimic
mai este totuși ceva

aș scrie un poem

miroase a pământ o întrerupere bruscă a liniei vieții
regret că nu ți-am vorbit până acum despre
certitudinea tot mai nesigură
că oamenii împart un aer stătut
că legăturile dintre cuvintele mici sunt tot mai slabe
că închipuirea nu mai este o încăpere neterminată
până și liniștea devine inofensivă
nu e mare lucru
să îți creezi un spațiu corpolent
între simplitatea lucrurilor necunoscute
și recurența dimineților pierdute
aș scrie un poem
primar
în care șarpele să se răsucească spre sine
dar știu că mi-ar fi imposibil să manevrez un spațiu
dezordonat
răsucit spre interior
ar fi

după câmpuri

lumea părea mai slinoasă decât
tălpile lipite una de alta
decât foamea care lega limbile între ele
îi închina în toate punctele cardinale
ca pe femeile desculțe
de pe ogor
cu secera în mână și scopul de paie

ele nu îndreaptă ciutura decât spre soare
crezând că ochiul de apă nu le vede
bătăturile din talpă
călcâiele crăpate
pământul uscat de pe pulpe
că sudoarea de pe coapse nu coboară
ci urcă spre rochiile lor pline de praf
sau spre țigara aprinsă

pulpele lor tresar sub stropii mari
ai ploii verzi
femeile de câmp sunt femei de ploaie
nu se ascund sub coviltir unde copiii desculți
trag caii de coadă
se întind în șură
cu mâinile și
ochii închiși la culoare

Data nașterii: 19.04.1993
Este membru coordonator al Cercului Literar de la Cluj, inițiat și lansat de

către scriitorul și editorul Emilia Poenaru Moldovan, membru al Cenaclului stu-
dențesc„Vox Napocensis”al CCS„DUMITRU FĂRCAȘ”din Cluj-Napoca, coordo-
nat de poetulVictor Constantin Măruțoiu și membru al Cenaclului UBB, condus
de poetul Ion Mureșan.

A debutat cu poezii în revista Ramuri, a Școlii Gimnaziale nr. 1 MIHAI
EMINESCU din Mediaș.

Volume individuale: Grădina cu fluturi, ed. Crisserv, Mediaș, 2010,
Anotimpul de mijloc, Ed. Colorama, Cluj-Napoca, 2021.

Publicații în reviste: Rotonda Valahă, Acolada, Mișcarea Literară, Curierul de
pretutindeni (Israel).

Participare la antologii: cu poezie în Cercul Poeţilor, vol. II și IV, (2018, 2020),
coord. Emilia Poenaru Moldovan, ed. Colorama, Cluj-Napoca, în Plantația de
cuvinte (2020), coord. Victor Constantin Măruțoiu, ed. Ecou Transilvan, Cluj-
Napoca, în Natura și poezia (2021), coord. Nicolae Roșu, ed. Betta, București; cu
note critice în Antologiile de poezie și proză ale Cercului Literar de la Cluj -
Ferestre, 2018, Fântâni, 2019 și în Cercul Poeților, vol. III, 2019, ed. Colorama.

A apărut cu texte escortă pe coperta 4 în volumul de proză scurtă al Vero-
nicăi Baciu, Timpul cel repede, 2018, al lui Marian Danci, Holbura și alte povestiri,
2020, cu o prefață la volumul de poezie Ecouri sculptate, de Raoul Andreas Horn,
2020, toate publicate la ed. Colorama.

Premii obținute:
• Premiul I în cadrul concursului Cel mai bun cititor, Biblioteca municipală

„St. L. Roth”, Mediaș, 2009 • Premiul I în cadrul concursului literar Eu și lumea
cărților (Festivalul Cititorului), Biblioteca municipală„St. L. Roth”, Mediaș, 2010
• Diplomă, Asociația Mediașul pentru Cultură, 2010 • Premiul „Basil Gruia” în
cadrul Festivalului Literar Internațional Concurs VOX NAPOCENSIS, Ediția a
XIX-a, organizat sub egida CCS din Cluj-Napoca, 2020 • Mențiune în cadrul Fes-
tivalului Literar Internațional Seri culturale la Pădureni, ediția a II-a, Centrul Cul-
tural„Lyra”, Pădureni, 2020 • Diplomă de merit în cadrul Concursului Național de
Poezie Radu Cârneci, ediția a IV-a, București, 2020 • Premiul I în cadrul Con-
cursului Național Studențesc de Poezie JUVENTUS, 2021, organizat de Casa de
Cultură a Studenților Pitești • Premiul Special al Juriului în cadrul Concursului
Național de Poezie Octavian Goga, ediția a XXXVI-a, Ciucea, jud. Cluj, 2021 • Pre-
miul „Ion Oarcăsu”, în cadrul Festivalului Literar Internațional Concurs VOX
NAPOCENSIS, Ediția a XX-a, organizat sub egida CCS din Cluj-Napoca, 2021

Referințe critice: Alex Ștefănescu, prefață, George L. Nimigeanu (Zbor de
Aprilie), Laurențiu Oprea, text escortă pe coperta 4, în vol. Grădina cu fluturi, Ed.
Crisserv, 2010, Emilia Poenaru Moldovan, Stări de agregare, în cadrul Antolo-
giei de Poezie Cercul Poeților, Ed. Colorama, vol. II., 2018, Emilia Poenaru Mol-
dovan, Stări de agregare, în volumul Acompaniament de peniță, Ed. Colorama,
2021, Victor Constantin Măruțoiu, Poezia între Ars Amandi și Ars Credendi în
Anotimpul de mijloc (prefață), vol. Anotimpul de mijloc, Ed. Colorama, 2021, Mer-
avei Mihaela, ,,Anotimpul echilibrului și spiritualității“, în revista Caiete Silvane,
nr. 201, 2021.

A participat timp de 6 ani consecutiv la etapa națională a Olimpiadei de
Limbă, comunicare și literatură română (unde a obținut 2 mențiuni - 2010, Arad,
2011, Ploiești și un premiu III - 2012, Pitești).

Ghidiu

Iulia-
Ana-
Maria
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Pe acest scaun doarme îngerul
cu ochii deschiși

Pe acest scaun doarme îngerul cu ochii deschiși,
cu genunchii la piept ca un copil
între două străzi pline de oameni
care cerșesc o gură de lumină.

Îngerul acesta nu vrea să fie nici copil nici om,
ca să îi poată iubi la fel.
El doarme cu ochii-lanternă
deasupra copilului cu miros de mușețel
de pe strada cu oameni singuri.

Cuvinte de împrumut
Lui Mihai Eminescu

Am vrut să împrumut cuvinte
ușoare ca un vis
doinind departe
în umbra izvorului,
cuvinte șoptite
văzduhului îmbrăcat în aripi,
la nașterea Cerului.

Am vrut să vorbesc
pe limba vechilor dascăli,
uitați la masa de scris
în zodia lunii-femeie,
pe limba celui Mare
și a celui Bătrân.

Am vrut să cânt
odată cu dorul
durerea tinereții cuprinse
într-o mie și una de nopți
de unul singur.

Desculț pe marea vieții,
am vrut să-mi ating
îngerul păzitor.
Dar am căzut, de teamă.

Și atunci m-am trezit
în brațele tale.

Dumnezeu ninge cu flori de bumbac

Dumnezeu ninge cu flori de bumbac
Din colț în colț peste strada pustie,
Fulgii își dau un subtil bobârnac,
Bătrânii copii jocul învie.

Dumnezeu ninge cu flori în zig-zag
Peste turnuri vechi la număr nouă.
În poartă se-aude cântecul drag
Mama și tat-au lacrimi de rouă.

Dumnezeu ninge cu sfinți din eter,
Petale de gheață și stele de foc.
Îngerii cântă acum lerui ler
Colindul ne-aduce iar la un loc.

Tiara
Tiarei, fata cu ochi-diamant din Vama Veche

medalioane norocoase
umplu noaptea
ochilor-diamant

cu banii de buzunar cumpăr litere
să salvez viaţa lui Honey
câinele-voiajor al Vămii

iurtele și răbdarea

copii nomazi își trec adâncul
prin fața ocularului nevinovat
numerotat impar 3

privirea lor asupra
încrengăturii de covoare

transhumanțele de multe feluri
se consumă la cheremul timpului

m-aștern ca asteriscul
în dreapta iurtei

aștept să pot iubi metrii întregi

nulla dies sine linea

poeți aşezați în triunghi
urcă şi coboară muntele -
câte o linie
la fiecare strat
de zăpadă

frescă din Regat

e joi
Maria își pierde averea din foaier
în timp ce face vocalize
pentru vedeta populară

e sâmbătă
Maria știe toți pașii la sârbă
un alt joc cu mărgele
începe între degetele lui Tudor

Vili

filmul indian a făcut-o să întârzie neanunțat
s-a întâlnit cu bunicul pe drumul de la schimbul trei
nu s-au certat au mâncat
pepene cu pâine ca în fiecare noapte
Vili iubea muzica bună mai puțin blues-urile
s-a făcut disk joker și îndrăgostiții erau la mâna ei
becurile – țurțur copiau ultima modă
bunica tăia bilete la intrare
să-și recupereze pensia cheltuită de nepoți
pe boxele de la Valahia
piesa de rezistență în discotecă
I Want To Break Free

���

Pagini realizate de Victor constAntin măruțoiu
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stimate domnule Peter Goff, veniți
dintr-o țară extraordinară. chiar dacă
este mică, e frumoasă și puternică,
poporul ei a dovedit o mare tenaci-
tate în încercările grele ale istoriei.
noi, românii, suntem impresionați de
lucrul acesta. irlanda este, de aseme-
nea, patria unor autori importanți
care au influențat literatura univer-
sală: Jonnathan swift, lawrence ster-
ne, oliver Goldsmith, oscar Wilde,
William butler yeats, c.s. lewis, sa-
muel beckett, James Joyce, seamus
Heaney. dar poate cel mai cunoscut
publicului românesc este bram sto-
ker, creatorul lui dracula. care este
scriitorul dvs. preferat?

Literatura este desigur o parte importan-
mtă a moștenirii culturale irlandeze și suntem
mândri de creativitatea noastră literară din
pewrioada clasică și din timpurile noastre. E
foarte greu să numesc un autor favorit dintr-o
listă atât de lungă dar aș opta probabil pentru
Flann O’Brien, strălucit scriitor satiric post-
modern al unor opere umoristice canonice
precum At Swim-Two-Birds [în originalul irlan-
dez, aproximativ, Apa îngustă a celor două
păsări, metaroman din 1939, n. trad.] și The
Third Policeman (Al treilea polițist). Cărțile lui se
cuvin recitite mereu.

cum vedeți scena literaturii irlandeze
contemporane?

Literatura irlandeză contemporană este
din fericire înfloritoare, grație și rădăcinilor sale
din publicațiile literare și micile edituri care
oferă o platformă de pornire pentru tinerele
talente, comunităților artistice care oferă spri-
jin și ajută la dezvoltarea talentelor. Irlanda a
avut parte de o renaștere literară dincolo de
granițe în ultimii ani. Lucrul acesta se dato-
rează apariției unui grup de tinere autoare
strălucite de-a lungul și de-a latul insulei. O să
numesc doar câteva, dar sunt multe într-un
peisaj clocotitor: Eimear McBride, Mary Cos-
tello, Sally Rooney, Lisa McInerney, Claire Kil-

roy, Sara Baume, Anna Burns, Claire Keegan și
Jan Carson sunt câteva dintre marile autoare
ale Irlandei pe care îmi face plăcere să le citesc.

cum a fost influențată literatura de
pandemie, în irlanda?

În timpul izolării, oamenii au avut mai
mult timp pentru a citi și este sigur că vânză-
rile de carte au crescut pentru o vreme, ceea
ce a ajutat întregul sector editorial și literar.
Dar o bună parte a activității literare a fost ob-
strucționată. Ea consta în întâlniri cu cititorii și
prezentări ale lucrărilor literare în public, ceea
ce a fost retezat foarte strict în ultimii doi ani.
Din fericire, în acest an, avem o mulțime de
ocazii de a angaja dialoguri directe cu cititorii.

În cultura populară (filme, cântece,
animații) irlanda apare ca un tărâm al
zânelor, al legendelor vechi și al bas-
melor folclorice. este această moște-
nire o prezență însemnată azi, în viața
culturală și în scrieri?

Am crescut cu lucrurile acestea și ele sunt
cuprinse în sistemul nostru de educație, unele
sunt extinse în specificul gândirii nației noas-
tre. Deci pot spune că joacă un rol important
și sunt și în prezent alături de noi, dar pentru
noi lucrul acesta se petrece la nivelul sub-
conștientului.

Pentru români, irlanda este o insulă
de smarald, ținutul moștenirii celtice,
a sfântului Patrick și a trifoiului pre-
cum și a lui bono și enya (pe numele
real eithne ní bhraonáin, este o cân-
tăreață irlandeză contemporană, n.
1961) și a serialului derry Girls (fetele
din derry, serial realizat după 2018).
domnule Peter Goff, ce înseamnă ir-
landa pentru dvs.?

Toate tradițiile noastre sunt importante și
prețioase, dar Irlanda contemporană este me-
reu în evoluție și o văd astăzi mai cosmopolită
și dedicată progresului decât așa cum o per-
cepeam în tinerețe. Deși are încă o dimensi-

une a mândriei de a fi o insulă, ea nu mai esste
atât de insulară în zilele noastre, este mai ori-
entată spre lumea din afara ei și către progres.
Pe strada mea, de exemplu, câțiva dintre ve-
cini sunt originari dintr-un sat foarte mic de
pescari din nord-vestul Irlandei, aproape de
locul unde a crescut Enya, deci sunt intim
legați de cultura aceea. Dar alții sunt din Nige-
ria, din România, din Brazila și din alte țări Și
această generație nouă a creat o nouă cultură
vibrantă, a început să clădească un nou patri-
moniu și există o mare energie care asigură o
fertilizare încrucișată a ideilor și tipurilor de
cultură. Este foarte plăcut să observi asta.
Rădăcinile sunt încă respectate, dar cultura
este ceva organic care crește în multe direcții.

Ați trăit și ați lucrat mai muți ani în
china. sunteți amabil să ne spuneți
ceva despre experiența dvs. acolo?
care au fost primele impresii? cum
v-ați acomodat acolo?

Venind dintr-o țară cu 5 milioane de lo-
cuitori și mutându-mă în China, care are 1,4
miliarde a fost un contrast mare pe care l-am
savurat mereu. Peste câteva decenii, transfor-
mările din China vor fi uluitoare la felul cum
progresează și se dezvoltă țara. Urmările mo-
dernizării sunt uriașee pentru China și pentru
lume și estre fascinant să urmărești această
evoluție dezlănțuită.

experiența dvs. în china a fost foarte
diferită de a unui turist. este în china
o provincie sau un oraș mai apropiate
de inima dvs.? de ce?

Da, orașul meu preferat în China este
Chengdu, în Sîciuan, în vestul Chinei, la poa-
lele Munților Himalaya, căminul urșilor panda
uriași și vestit pentru mâncarea lui condimen-
tată, atmosfera patriarhală și oamenii pri-
etenoși. În Chengdu mă simt ca acasă.

Am aflat despre acest proiect neobiș-
nuit: un festival de literatură, o libră-
rie cotată drept una dintre cele mai

Peter
Goff Literatura irlandez[ contemporan[

este, din fericire, înfloritoare

interviu realizat de AndreA H. Hedeș

Peter Goff, originar din Dublin, Irlanda, este jurnalist cultural și consultant artistic. A petrecut mulți ani în
China, avînd și un masterat în literatură și scriere creativă la Universitatea din Hong Kong. A coordonat proiecte
culturale de anvergură printre care, timp de 12 ani, Bookworm, o platformă de literatură. Este printre organizatorii
festivalului anual EU-China, ajuns la a șasea ediție, și la care au participat și scriitori români.



www.revistaneuma.ro
Interviu

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022
41

���

Atunci când nu realizați emisiuni radiofonice, atunci când nu scrieți,
atunci când nu ascultați muzică, ce faceți? Aveți timp pentru„loisir”?

Sigur că am, dar plăcerile mele nu sunt cronofage și nici obsesive. Îmi place
bunăoară să merg la cumpărături, să fac shopping. Mă mir și eu, dar asta e rea-
litatea (soția se bucură, evident, a scăpat de o corvoadă). Îmi place să alerg prin
pădure, 15-20 de minute, o plăcere recentă pe care o practic aproape zilnic.
Iubesc fotbalul, tenisul și handbalul, așa că rareori ratez un meci important la
televizor. N-am remușcări dacă pierd timpul în fața micului ecran, vizionând un
film, fie el și prost. Sunt consumator moderat de facebook. Și citesc. Pentru citit
niciodată nu-mi ajunge timpul. Citesc cărțile autorilor pe care urmează să-i in-
tervievez, sunt relativ la curent cu noutățile editoriale, deși le fac tot mai greu
față, recitesc autorii mei preferați, îmi place să descopăr prin anticariate cărți și
autori uitați. Nu ratez principalele reviste literare, pe care le citesc de obicei pe
hârtie, pe print. On line, citesc presa cotidiană, negreșit.

dacă ați putea alege, în ce loc și timp v-ar plăcea să trăiți?

Știu eu, Grecia antică, de exemplu. Sau La belle epoque, aproape oriunde în
Europa. Nu mi-ar fi displăcut Parisul interbelic și postbelic. Dar mă declar mulțu-
mit cu ceea ce mi s-a dat, cu epocile pe care le-am traversat până acum: 20 de
ani am trăit în comunism, știu ce înseamnă regimul acesta inuman, restul, în
capitalism, în libertate despre care, adolescent fiind, știam doar că există un-
deva, departe de noi, și că departe vor rămâne pentru totdeauna. Unde mai
pui că am prins și o pandemie cu care omenirea s-a confruntat ultima dată
acum 100 de ani... Dar de aceasta din urmă, de pandemie, m-aș fi lipsit bucuros.

ca mulți dintre noi, sunteți clujean prin adopție. ce înseamnă clujul
pentru dumneavoastră?

Clujul este orașul în care mi-am dorit să ajung și să rămân. Este orașul vi-
surilor mele adolescentine, este orașul care m-a fascinat în studenție și pe care
mi l-am întipărit în memorie cu toată vraja, splendoarea și anomaliile lui de
atunci. Duc dorul acelui oraș viu, imperfect, dar generos. Astăzi simt că nu mai
e la fel, dar poate am îmbătrânit eu. Cred că, așa cum am mai spus undeva,
orașului îi lipsește Clujul de altădată. Dar asta e o părere subiectivă și nostalgică.
Există câteva simboluri care au dispărut din inima Clujului și fără de care orașul
nu mi se mai pare la fel de fascinant ca odinioară. Vorbesc de locurile tradi-
ționale de întâlnire a scriitorilor, a artiștilor, a boemei culturale, dar și de librării,
anticariate, cinematografe sau chiar cofetării sau magazine. Vrem, nu vrem,
orașul s-a schimbat enorm (ce dor îmi e de Piața Unirii îmbrăcată în verdeață!)
și într-un ritm care ne-a luat prin surprindere. Unora le place, altora, mai puțin.
Dar, probabil, că fiecare generație își are Orașul ei. Iubesc Clujul, cu toate cusu-
rurile lui.

Vă mulțumesc frumos, în numele cititorilor revistei neumA, pentru
amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu.

Și eu îți mulțumesc! Le doresc cititorilor Revistei NEUMA sănătate, inspi-
rație și numai bucurii!

„Am construit dialogurile
ca pe o poveste,
povestea unei deveniri“ (II)

AndreA H. Hedeș în dialog cu dAniel moșoiu

���

mari din lume, punct important de schimburi in-
terculturale. Aveți amabilitatea de a ne vorbi de-
spre extraordinarul bookworm?

Bookworm a fost o librărie și o cafenea. Am mers prin
câteva orașe din China timp de 15 ani. A fost un spațiu co-
munitar unde oameni din China și din toată lumea au
putut fi împreună, s-au alăturat unor discuții despre lite-
ratură, am schimbat idei și au devenit prieteni.

de unde a apărut pasiunea dvs. pentru cărți și
scriitori?

Presupun că a venit, la început, din tradiția culturală și
literară pe care le-ați amintit și din primii ani de școală, în
care am fost familiarizați cu marii scriitori din trecut și cu
felul în care ei au căpătat o postură aproape de a unor
sfinți. Apoi, crescând la Dublin, am fost destul de norocos
să pot vedea piese, să ascult muzică, să vizitez expoziții de
artă ca și să citesc multe cărți. Acestea mi-au adus dragoste
și respect pentru artă în general, pentru scriitori, artiști,
muzicieni, care pot să creeze adevărate momente de vrajă.

care este percepția dvs. despre literatura chineză
contemporană și despre autorii ei?

Există în China o scenă literară uimitor de dinamică în
zilele noastre, în toate genurile literare cu numeroase
evenimente literare și apariții, Piața internă a Chinei este
atât de mare și este atâta activitate încât există numeroase
elemente de dezvoltare, de înflorire. Observăm o mare di-
versitate de la ficțiune în general la domenii specifice, cum
ar fi genul SF care este foarte popular, iar poezia contem-
porană este foarte puternică. De asemenea, sunt o bulțime
de scriitori online care scriu romane folileton, seriale, unii
dintre ele având un număr uriaș de cititori care îi urmăresc.
Este o secnă contemporană interesantă și se dezvoltă
multă creativitate. Concurența este foarte mare și trebuie
să fii cu adevărat foarte bun ca să ieși din rând.

care este scriitorul dvs. preferat, dintre chinezi?

Este o întrebare grea pentru că am de ales între foarte
mulți, dar aș spune Yan Ge, care este o scriitoare din
Chengdu. Căutați strălucitul ei besteseller Fiare ciudate din
China, care a fost tradus în multe limbi și este într-adevăr
un text jucăuș și atractiv stilistic.

știu că aveți o contribuție însemnată la festivalul
eu-china. este un proiect cultural foarte impor-
tant. ne puteți spune mai multe despre impli-
carea dvs. în acest proiect?

Festivalul EU-China se desfășoară de câțiva ani, am
ajuns recent la a șasea ediție, este coordonat de serviciul
chinez pentru EU pe care am avut onoare să-l sprijin în or-
ganizare. Îmi place că a adunat scriitori străluciți din 27 de
state membre EU și din toată China. E un adevărat privi-
legiu să-I ascult vorbind despre lucrările și ideile lor. Aseme-
nea platforme joacă un rol important în încurajarea cola-
borării internaționale și a înțelegerii reciproce, oferind o
ocazie de a auzi un număr mare de voci extrem de creative.

stimate domnule Peter Goff, vă mulțumesc foarte
mult pentru timpul acordat și generozitatea de a
împărtăși toate aceste lucruri interesante citito-
rilor rmâni, vă sunt foarte recunoscătoare.

Mulțumesc, Andrea. Mi-a făcut plăcere.
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Mama purtând vise
purtând lucruri pe umăr, mama alerga
repezită și grăbită
oameni cădeau în urmă
oameni se înclinau pe front

Copilăria mea în coșul de evacuare
mama purtând visele depsre fuga prin anotimpul haotic
bebelușul plângea
mai tare decât
răgetul tunurilor

Străzile erau împestrițate de găuri negre
sânge roșu plutind pe râuri și izvoare
marea a țipat straturi de valuri spârgându-se
departe de mama.

pașii mamei împotriva vântului de Sud
lunecând ușor pe rocile ondulate de pe versantul muntelui
jungle detoxifiate luptându-se cu agentul Oranj
reconfortând pajiștile cu buruieni

picoare goale rădăcini de bambus însângerate
coșul de vânt a rămas fără suflare
mama și-a pus copilul să stea lângă gaura arsă
lăsată de bombă
a privit înapoi spre orașul distrus
și spre mormintele bunicilor

Și-a scos pălăria pentru a face vânt cu ea
îndepărtând mirosul de bombe
Umbra mamei a acoperit raza gloanțelor
a îmbrățișat o mamă plângând
O mamă bolborosind și o fiică râzând
Bebelușul a zâmbit
mai puternic decât
răgetul tunului
Un zâmbet a sădit în inima mamei sămânța speranței
un sat liniștit după celelalte anotimpuri...

Mugur de primăvară
fiecare zâmbet al copilului ei
un mugur de primăvară
din sângele mamei și al tatălui a înflorit albastru
a aprins speranța
a risipit apa rece
a visat steaua speranței
a împrăștiat speranța înspre orizonturi

Fiecare mugur de primăvară
zâmbet efervescent

zorii buzelor de copii
munții pot fi falși
râul poate fi fals
marea vieții poate fi și ea ipocrită
mugurul de primăvară e pentru totdeauna verde și efe-
mer?

Cântec de copii în vânt
Fără vânt nu există apă
Fără apă nu există râu
Fără râu nu există câmp de orez
Fără câmp de orez nu există fermă
Fără fermă nu există orez
Fără orez nu exist eu!

mă întorc cu orezul
Orezul se întoarce la fermă
Ferma se întoarce în pământ
Câmpul se întoarce în râu
râul se întoarce în apă
apa se întoarce în vânt
Vântul se întoarce la mine!

Spinarea bivolului se scufundă
Cântecul copiilor în vânt alunecă afară... din viață
Dor de casă și de jocuri
De ecoul bâtrânului râu de râsete
pe spinarea bivolului
inocentul râu al copiilor ploaia șiroaie și soarele
aducând împreună
printr-un cântec de copii ceea ce iubim.

Respirația grea a mamei
Somnoroasă noaptea
respirația grea a mamei
sunetul berzei dezintegrându-se
timp de sute de ani de ploaie și soare
sunetul ploilor
triste și fericite râul revărsându-se în mare

aruncând povara rătăcirii în van
zburând înapoi la casa copilăriei
monolog cu vântul de primăvară amintiri
ca o vacă sălbatică
venind să respire mirosul familiar al șurii
înclinându-se pentru a-și cere scuze
cu mare respect
noapte de noapte păzind
sunetul respirației grele a mamei
inima grea în munții cu zăpadă gânduri dureroase

în grădină gâzele cântă cu sârguință
întâmpinând lăstarii ce se ridică din pământ
vântul respiră în căldura lui
lacrimile taie în tăcere inima nopții
căzând cu fiecare respirație mama a prezis
cea mai mare și mai dureroasă
furtună din lume mocnind

aș vrea ca vântul
ca un lăstar nou să stârnească pământul
și trupul mamei
să fie o grădină a tinereții, caldă și liberă.

Scaun
Câți oameni stau pe un scaun
pe câte scaune au stat oamenii
în timpul unei vieți întregi?

Neadunăm și datorită unui scaun

Un scaun pentru a ne familiariza
cu o plimbare întâmplătoare
Un scaun pentru cuvinte de dragoste
în parcul lunii întunecate
Scaunul s-a topitîn casa goală

Când noi doi stăm în sublimul paradis
Cineva ține scaunul
zbătându-se să se scufunde în iad

Scaunul iubirii a semănat semințele vieții
Scaunul puterii
a înghițit viețile atâtor oameni.

Moartea tiranului
asemenea întoarcerii în țărână a unui bandit
tiranii lumii în cele din urmă

au murit bătrâni
de moarte subită
sau poate executați

Dar
spre deosebire de rămășițele de onestitate
ale unui bandit
tiranii chiar și în fața morții
nu s-au gândit
că au fost ciori blestemate
împrăștiind mereu doliul
asupra făpturilor omenești.

S-a născut la 10 octombrie 1967 în phu Yen, o provincie din centrul Vietnamului, situată
pe țărmul oceanului. este jurnalist, poet, profesor de scriere creativă. Fost vicepreședinte al
asociației Scriitorilor din Ho Chi min, președinte al Consiliului de poezie (2015-2020). În prezent
este membru al Comitetului executiv al asociației Scriitorilor din Vietnam, editor-șef al Vanvn.vn
– Vocea asociației Scriitorilor din Vietnam. a publicat cincisprezece cărți, din care patru volume
de poezie și epopei. a fost distins cu numeroase premii literare.

Phan Hoang
(Vietnam)

Prezentare și traducere AndreA H. Hedeș
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Înainte de a vă mulțumi pentru deosebita amabilitate de a
ne acorda acest lung interviu, sînt obligat moralmente să
vă întreb ce planuri aveți ca profesor, autor și traducător
pentru viitorul imediat și pentru cel mai îndepărtat.

Într-un interviu de acum cîțiva ani, același Mircea Cărtărescu
(de a cărui persoană se leagă nu doar colegialitatea noastră profe-
sională - fiind și el, cum știți, de decenii, profesor la Facultatea de
Litere a aceleiași Universități din București -, ci și o relație de pri-
etenie, dacă pot spune așa, de la distanță, precum tipul de în-
vățămînt cu același nume: criticul literar Mircea Cărtărescu a
participat, ca invitat special, la mai multe lansări ale unor volume pe
care le-am publicat de-a lungul timpului) declara că el își arogă
dreptul, incontestabil și de nerefuzat pentru orice artist, de a nu
spune nimic despre ceea ce lucra în momentul punerii întrebării
sau despre ceea ce avea de gînd să lucreze și să dea la iveală într-
un viitor predictibil. Avea și are, desigur, perfectă dreptate, din
punctul lui de vedere. Eu, însă, nu mă voi situa în această perspec-
tivă (ușor superstițioasă, en passant fie spus), ci voi îmi dezvălui, cît
se poate de deschis și de limpede (luce clariora, ”[în vorbe] mai
limpezi decît lumina zilei”, cum ar fi spus bunul nostru prieten din
Antichitate, Marcus Tullius Cicero, ca să-i folosim propriile cuvinte
catilinare), intențiile și proiectele (sau, cel puțin, o parte din ele) de
care mă întrebați, păstrînd ordinea sugerată.

De mai multă vreme mă străduiesc să finalizez o scurtă istorie
a liricii latine - intitulată Pași prin grădina Muzelor, istorie pornită de
la origini pînă la cel mai personal poet liric latin, Horatius. În mo-
mentul de față, lucrarea (redactată în colaborare cu Mariana Franga,
colega și soția de-o viață) se află în stadiul tehnoredactării și adu-
cerii bibliografice la zi. Tot ca profesor, datorez studenților și absol-
venților noștri continuarea colecției Nova Studia Classica, la Editura
Universității din București, colecție aflată, în prezent, în noua sa
serie, în fața volumului al VII-lea. În sfîrșit, tot studenților (și, poate,
și cercetătorilor din domeniu) le sînt dator, de 14 ani, cu volumul al
II-lea din proiectul dedicat istoriei poeziei și poeticii latine de la ori-
gini pînă în secolul al II-lea p. Chr. și intitulat Poeții latini și poezia lor
(volumul I, 2007).

Ca autor care și-a dorit, din totdeauna, să iasă din fruntariile
meseriei sale, adresîndu-se nu doar specialiștilor clasiciști, ci și, în
egală măsură, unui public larg, cu un larg orizont și cu întinse pre-
ocupări, din spațiul științelor umane, îmi doresc să apară, în anul
viitor, un volum reprezentativ pentru condiția intelectualului ca om
al cetății. Volumul va reuni, sub un titlu care include un cuvînt
magic pentru mine (deja l-am rostit) - Trilogia cetății -, cele mai re-
cente, constante și semificative intervenții ale mele în presa cul-
turală din ultimii doi ani: cronicile și articolele publicate în rubrici
din revistele Observator Cultural, Ateneu și Tribuna Învățămîntului,
la care este posibil să adaug și alte colaborări ocazionale.

Totodată, voi continua să editez colecția ”Primordialia”, de la
Editura Muzeului Literaturii Române, inițiată în 2011, din care -
după 10 ani, iată -, s-au strîns 5 volume, fiind pe masa noastră de
lucru, desigur, cel puțin încă două altele. Este vorba de (re)editarea
unor texte pe care le putem socoti fundamentale, primordiale, în
formarea unor direcții, particulare sau generale, dintr-un domeniu
sau altul al culturii noastre literare, pornind de la mirabilul și în con-

tinuare fascinantul secol al XIX-lea românesc. Redactor de carte și
un deosebit de atent este poeta Eugenia Țarălungă, fără sprijinul
căreia nici unul dintre volumele apărute pînă acum nu ar fi atins
calitatea de excepție pe care o atestă și la care se situează.

Proiecte pur literare, scriitoricești?

Un al doilea volum de Teatru scris (primul, apărut la Editura
Eikon, în 2016), conținînd transpunerea (aș zice, mai curînd, trans-
figurarea) dramatică a romanului Satyricon al lui Petronius, cel care
a fost, după cum știm, primul (în ordine cronologică) romancier
latin, contemporan cu fabulosul principe (lat. princeps) Nero. Am-
bele volume de teatru (al doilea este în curs de elaborare) își
așteaptă, și acum, și pe viitor, regizorul și actorii.

Apoi, un al doilea volum de poezie, cu o tematică aparte. Se in-
titulează Cîntec pentru patria greacă și este dedicat bicentenarului,
din acest an, al marii revoluții grecești de eliberare națională, din
1821. Dar, mai ales, perenului, nemuritorului spirit grec, care, din
Antichitate, trecînd prin Bizanț și ajungînd pînă în contemporanei-
tatea cea mai crudă (devastatoarea criză financiară din 2008-2010,
incendile pîrjolitoare din acest an, mai cu seamă), a reușit să treacă
peste tot și peste toate, să triumfe, ca un simbol al rezistenței în-
verșunate - una în același timp fizică, mentală și psihică - a Omului
în fața Răului universal, în fața destinului tragic (ultimul cuvînt este
pur grecesc!), Rău purcedînd de la zei și din voința lor (credință
specifică elenității precreștine) ori de la oameni și prin oameni...

Ca traducător, doresc să duc la capăt primul pas în proiectul
unei ediții filologice, bilingve, integrale, a comediilor lui Aristofan
(Aristophanes, pe numele său vechi grecesc), completînd, cu încă
două volume, seria celor trei comedii pe care le-am tradus. După
Acharnienii (Eikon, 2019), vor urma, sper, Cavalerii și Viespile. De
studiul introductiv aferent fiecărei ediții, de textul grecesc, de
notele și comentariile adiacente se va ocupa, ca și în cazul primu-
lui volum, Theodor Georgescu, distinsul meu coleg și colaborator,
titularul cursurilor de literatură greacă clasică și elenistică de la Uni-
versitate. Lui îi va reveni și misiunea ducerii la capăt a integralei
Aristofan, în aceeași manieră editorială, cu sprijinul unei tinere
echipe pe care o va coordona.

Am pomenit de zei și de pricinile rele pe care le pot înfăptui, ei
aprinzîndu-se ușor și domolindu-și mînia sau invidia greu. De
aceea, circumspect fiind (am ajuns să-i cunosc, nu-i așa, după ce
am petrecut împreună atîta timp...), m-am hotărît să mă opresc aici.
Și pentru că am vorbit destul de mult, poate chiar prea mult, (doar)
despre mine. Și pentru că, din senin, așa cum tocmai spuneam,
zeilor li se poate năzări că ți-ai depășit limitele, de om obișnuit, și că
ai comis o hybris, un act de trufie.

Prin urmare, crezînd în mitul grec și în imaginarul religios-
filosofic al vechilor greci, dați-mi voie, vă rog, să închei la
fel cum am început. mulțumindu-vă, dumneavoastră,
pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o, de a-mi destăinui
opiniile profesionale și gîndurile personale. și, mulțu-
mind tuturor cititorilor, care, ca întotdeauna, au avut și
au răbdarea să ne urmărească.

Locul limbilor clasice trebuie nu doar men\inut, prin prezen\a
latinei în curriculum-ul profilului liceal umanist, ci §i extins (III)

liViu frAnGA în dialog cu HoriA GârbeA
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Vasile Lechinţan (1949-2021), istoric, specialist în arhivis-
tică, s-a născut în comuna Silivaşul de Câmpie din
Judeţul Bistriţa-Năsăud, într-o familie de ţărani. Am-

biţia, puterea de muncă, inteligenţa l-au ajutat să depăşească
condiţia căreia părea a-i fi hărăzit. Face liceul la seral, absolvă Fac-
ultatea de Istorie a Universităţii « Spiru Haret », apoi obţine mas-
teratul în antropologie istorică la UBB, şi doctoratul la Institutul
“George Bariţiu”al Academiei Române, sub conducerea cercetă-
torului Gelu Neamţu. A lucrat timp de mai multe decenii la
Arhivele Statului din Cluj publicând numeroase lucrări de istori-
ografie, a făcut publicistică angajată. Excelent cunoscător al
Arhivelor, după 1990, a sprijinit instituţii sau cetăţeni din Roma-
nia care se vedeau deposedaţi de avutul lor prin strategii in-
corecte ce vizau reîntoarcerea la un statut al proprietăţii bazat
pe realităţi istorice care nu vor să devină revolute.

Nu a fost clujean prin naştere, dar a iubit Clujul şi s-a aplecat
cu pasiune asupra istoriilor sale puţin cunoscute. Volumul
Comoara lui Mitruţ. Poveste din Clujul secolului 17 este dedicat
copiilor clujeni sau de aiurea. Vasile Lechinţan era conştient de
importanţa cunoaşterii istoriei, şi cu atât mai mult a istoriei lo-
cale de către tânăra generaţia şi continuă, prin acest volum,
tradiţia povestirilor istorice, cu alte cuvinte proza scurtă cu
conţinut istoric, atât de importantă în literatura română.

Povestirile istorice, precum cele ale lui Odobescu, sunt un
gen literar necesar în perioada de refasonare a identităţii
româneşti în perioada desprinderii de modelele feudale impuse
de Imperiul Otoman. Povestirile istorice devin lecturi obligatorii
în manualele şcolii româneşti structurate de Spiru Haret, con-
form necesităţilor statului român modern. Povestirile istorice ale
lui Odobescu prezintă o anume viziune asupra trecutului româ-
nesc asezonată cu influenţe provenind de la Walter Scott. Duş-
măniile dintre familiile boiereşti, lupta pentru putere, iubiri
imposibile de tipul Romeo şi Julieta sunt elementele definitorii
ale tramei povestirilor lui Odobescu.

Dar prozele istorice ale lui Odobescu sunt menite unor cititori
adulţi. Ulterior, alţi scriitori s-au orientat prioritar spre cititorul
copil care trebuia, mai ales el, să fie educat în spiritul patrio-
tismului. De la Nicolae Gane, Petru Demetru Popescu, Eusebiu
Camilar, Dumitru Almaş, sau Alexandru Mitru şi până la Vasile
Păsăilă, istoria devine sursă de inspiraţie pentru scriitorii autori
de literatură pentru cititori. Preferinţa lor se îndreaptă spre marii
bărbaţi ai neamului şi spre momentele de conflict. Decebal, Tra-
ian, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, războaiele daco-romane,
luptele cu turcii, primul război mondial sunt eroii preferaţi, res-
pectiv temele cele mai frecventate. Uneori trama acestor naraţi-
uni istorice este preluată de către un un scriitor la altul cu prea
puţine modificări şi fără acuzaţii de plagiat. Semnificativ din acest
punct de vedere este celebrul stejar din Borzeşti, episod legen-
dar din copilăria lui Ştefan cel Mare, povestit mai întâi de către
Nicolae Gane. La Gane, victima tătarilor şi prietenul de joacă al vi-
itorului voievod este fiul de ţăran Gheorghie. După răzbunare,
Ştefan dă poruncă să se dea foc stejarului care a fost stropit cu
mult prea mult sânge şi să se zidească o biserică cu hramul Sfân-

tul Gheorghe pe locul respectiv. După întronizarea comunismu-
lui în România, Eusebiu Camilar reia episodul. Victima este, acum,
Mitruţ, un copil de răzeş, momentul culminant al răzbunării este
păstrat, dar biserica nu se mai construieşte. Vasile Păsăilă intro-
duce în povestirile sale şi o serie de personalităţi culturale (Dia-
conul Coresi, Dosoftei, Antim Ivireanu, Ureche, Neculce sau
Cantemir), dar accentul cade tot pe bătălii, conflicte, bărbaţi viteji
şi iscusiţi purtători de arme.

Femeile apar rar. Ori sunt victime, ori se mărită cu cine tre-
buie. La Vasile Păsăilă, de exemplu, singura prezenţă feminină
este Dochia, frumoasa fiică a lui Decebal, care se mărită cu îm-
păratul Traian şi au împreună un copil reuşit (băiat, desigur).
Petru Demetru Popescu face şi el apel la repertoriul obişnuit:
daci, turci, armatele germane din primul război mondial, dar
prezenţa feminină e ceva mai amplă. Pe lângă Ecaterina Teodo-
roiu apare Maria Putoianca care luptă alături de bărbaţii din satul
ei în armata lui Mihai Viteazul. Unul dintre autorii cei mai prolifici
în acest gen este Dumitru Almaş. Utilizează şi el repertoriul bine-
cunoscut al marilor bărbaţi şi al conflictelor armate din care
românii ies biruitori. Apar însă şi personaje istorice care se dis-
ting prin meritele lor culturale, nu doar militare (Neagoe Basarab,
Matei Basarab, Dimitrie Cantemir, Constantin Brâncoveanu), iar
prezenţa feminină e ceva mai bine marcată. Binecunoscuta Vrân-
cioaie capătă un prenume. O cheamă Floarea (40). Mădălina din
satul Vad salvează de la distrugere cartea lui Cantemir, Descrip-
tio Moldaviae. La întoarcerea de la Berlin, unde trebuia să ajungă
tomul lui Cantemir, Toma şi Nestor, bărbaţii însărcinaţi cu paza
manuscrisului“au trecut iar prin Vad şi au adus Mădălinei o salbă
frumoasă s-o poarte în zi de sărbătoare” (10). Se pare că nimeni,
nici chiar dascălul din Vad, unicul ştiutor de carte din sat, nu s-a
gândit, însă, că nu ar fi rău s-o înveţe carte pe Mădălina pentru ca
fata să aprecieze şi mai mult cartea şi cultura. Maria Orban, sluga
grofului Váradi, îi înmoaie inima lui Horea cântând o doină şi un
ceardaş, iar Ecaterina Teodoroiu şi fetiţa Maria Ion Zaharia se sa-
crifică pentru ţară în primul război mondial.

Tezismul foarte evident al acestor povestiri istorice îmi aduce
aminte de afirmaţia istoricului Ioan Ursu (1875-1925). Potrivit lui
Ursu, istoria noastră “s-ar putea asemăna cu un pom roditor de
lângă drum, din care s-au înfruptat trecătorii, care nu s-au mulţu-
mit să-i culeagă fructele, dar i-au rupt frunzele, i-au despicat
crengile şi i-au ciuntit tulpina” (23). Nu ştiu dacă istoria noastră
poate susţine o astfel de comparaţie, dar cu siguranţă, modul în
care istoria a fost – şi vai, mai este instrumentalizată – cu sigu-
ranţă.

Vasile Lechinţan se distinge în acest trend istorizant al istoriei
(pentru copii şi nu numai) prin valorificarea istoriei locale. Nu
este primul atras de umbrele istorice ale Clujului. În 1935, Ion
Filimon a publicat un opuscul dedicat unor fapte legendare din
istoria (românească) a Clujului. E vorba de martiriul lui Baba
Novac şi al tovarăşilor lui, Popa Şaşcă, Sava Armaşului şi căpitanul
Ioan Szelesztey, de răsculaţii de la 1437 şi legătura lor cu Clujul
(Mihai Românul din Floreşti) şi de procesul memorandiştilor.
După Tezele din iulie 1971, Alexandru Mitru, cunoscut autor de

O poveste a Clujului
miHAelA mudure
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literatură pentru copii, care adaptase miturile Olimpului, pre-
cum şi alte mari legende ale lumii pentru cititorul aflat la vârsta
copilăriei, schimbă macazul. Deschiderile spre marile culturi ale
lumii nu mai sunt bine văzute. Mitru se reorientează şi începe să
publice legende şi povestiri istorice local(izat)e despre trecutul
mai mult sau mai puţin atestat istoric al Munţiilor Apuseni, sau
al oraşelor Bucureşti, Arad şi Craiova. Tot legendare istorii locale,
dar ale Zorileştilor din Oltenia, sunt povestite de Ion Filipoiu.

Vasile Lechinţan continuă această orientare, dar profitând de
climatul de libertate de după 1990 introduce o generoasă notă
multiculturală. Povestea lui reînvie Clujul secolului al XVII-lea pe
care îl cunoaşte atât de bine din arhive. Acţiunea se petrece în
anul 1660. Eroii principali sunt trei băieţi : clujeanul Mitruţ, Dan,
copilul de ţăran venit la târg, la Cluj, împreună cu părinţii şi Ian,
copilul de nobil polonez care se adăposteşte la Cluj de prigoana
dezlănţuită contra unitarienilor din Polonia. Cei trei cutreieră
uliţele urbei, îndeplinesc mici comisioane, admiră varietatea oa-
menilor şi a frumuseţea peisajului urbanistic clujean. Oraşul e
prezentat drept o aşezare comercială extrem de activă în care se
întâlneşte o varietate impresionantă de mărfuri. Importanţa Clu-
jului este sugerată şi prin prezenţa unor solii din Moldova sau din
Suedia la Casa Sfatului sau prin proprietăţile funciare ale oraşu-
lui. Satele Feleacul, Filea de Sus, Filea de Jos şi Săcel sunt moşii ale
Clujului.

Copiii Clujului stabilesc legături de prietenie, comunică din-
colo de barierele sociale sau lingvistice. Polonezul Ian e mândru
că-şi poate folosi cunoştinţele de latină ca să înţeleagă limba
română. Hans, un amic al lui Mitruţ, este“feciorul unui neguţător
mare din Cluj care abia acum s-a întors din Veneţia şi umblă peste
ţări şi mări cu mărfuri de vânzare” (53). Patricia şi Leonard sunt
copiii clopotarului oraşului cu care Mitruţ legase mare prietenie
înainte ca aceştia să nu se mute la Sibiu unde moşteniseră o mare
proprietate. Sentimentul dominant al naraţiunii este amiciţia,

cordialitatea. Erosul este discret sugerat, fie prin amorurile ile-
gitime ale lui Dumitru,“trâmbiţaşul român al oraşului”(22) cu fru-
moasa Maria, soţia unui negustor ungur “plecat cam demult cu
mărfuri, pe la Târgu Mureş şi chiar pe la Viena” (22), sau prin
atracţia infantilă a lui Mitruţ pentru Patricia.

Clujul descris de Vasile Lechinţan este intens multicultural.
Dan şi părinţii lui sunt găzduiţi de o săsoaică, doamna Razman.
Tatăl lui Mitruţ, căruţaşul Grigore Mândru, căruia i se mai spune
şi Grigore Românul, a reuşit să închirieze o locuinţă pe Uliţa Lupu-
lui şi acolo locuieşte întreaga familie. Pe uliţă toţi copiii joacă
oină. “Unii vorbeau ungureşte, alţii româneşte” (37). E un joc pe
care l-a adus de la Feleac românul Mitruţ. O şatră ţigănească a
primit dreptul să îşi întindă patru corturi în faţa porţii cetăţii (11)
şi fierarii sunt bucuroşi pentru că astfel ei pot să îşi găsească mai
uşor clientela. Hotarele dintre clasele sociale, dintre religii sau
etnii par a fi extrem de poroase. Este, fără îndoială, o strategie a
autorului care preferă să privească totul cu plăcerea şi încântarea
unui copil. Nu există urmă de încrâncenare naţionalistă în
această poveste a Clujului. Peregrinările, hoinăreala copiilor se
termină la o cină bogată, în casa doamnei Razman, într-o at-
mosferă de prietenie care irizează această evocare a trecutului
în mod atât de generos umanist. Singura observaţie care i se
poate face prozatorului Vasile Lechinţan este cruzimea cu care
ne aduce în prezent la fiecare localizare urbană. Numele fiecărei
străzi, aşa cum era el în secolul al XVII-lea, este nemilos însoţit în
paranteză de numele arterei respective aşa cum este el în
prezent : Uliţa Podului (Str. Regele Ferdinand), Uliţa Lupului (Str.
Kogălniceanu), Uliţa Regelul (Str Brătianu), Uliţa Turzii (Str. Uni-
versităţii), Uliţa de Mijloc (Bulevardul Eroilor). Uliţa Fânului Inte-
rioară (Str. Napoca). O hartă ataşată povestirii ar fi fost mult mai
indicată, decât acest permanent balans spaţial între trecut şi
prezent. Dincolo de această măruntă şi poate prea pedantă ob-
servaţie, cartea lui Vasile Lechinţan este o reuşită rechemare a
trecutului realizată de autor cu un talent deosebit şi cu o detali-
ată cunoaştere a iubitului nostru Cluj. Păcat că timpul nu a mai
avut răbdare cu Vasile Lechinţan şi nu i-a mai oferit răgazul de a
ne oferi şi alte povestiri istorice clujene.
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A debutat cu o povestire în 1982, iar în 1985 i-a apărut volumul Efect Holografic. Este
membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Fantasia Art Association din Cornwall (Marea
Britanie).

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

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

Publică proză, eseuri, articole în reviste literare din România (Viaţa românească, Con-
vorbiri literare, Opt motive, Curtea de la Argeş, Egophobia, Libris, Utopiqa, Spaţii culturale, Tim-
pul, Helion, Galaxia 42, Hyperion, Vatra Veche, Famost) şi din străinătate: The Historian (Marea
Britanie), Antares (Franţa), Cirsova Magazine, Four Star Stories, Aphelion, Gracious Light, (SUA)
Teoria Omicron, Maquina Combinatoria (Ecuador).

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

... Îngerul şi-a desfăcut aripile, iar zarea s-a cutremurat,
înecată într-o lumină sângerie. Am lunecat în genunchi, printre
sfărâmături, cadavre, cioburi, traverse răsucite; şi-n tăcerea
apocaliptică mi-am auzit ruga, deznădejdea.

− Pentru ce?!
Nu toţi fuseseră vinovaţi, de ce o singură osândă? Şi cine-i

judecase? Cu ce drept?
Am strigat, ridicând pumnul spre cerurile din care El privea

nepăsător. Atunci, îngerul mi-a făcut semn să mă apropii şi am
pornit, şovăielnic, umbrindu-mi ochii cu palma. Nu-i vedeam
chipul, trupul. Doar o siluetă de lumină. Însă privirea îi ardea, iar
vorbele mi-au bubuit sub frunte:

− Soarta lor va fi în mâinile tale, Patrick. Numai tu îi poţi
izbăvi!

M-am uitat la morţii din jur – erau atâţia, sute, presăraţi
printre vagoanele zdrobite. Fiecare avusese un nume, o viaţă. Nu
eu le adusesem pieirea – cum să le dau totul înapoi?

Am privit în ochii de foc cu îndoială.
− Ce să fac?...
Zdruncinătura m-a dezmeticit; eram treaz, cu inima bătând

nebuneşte. Dincolo de fereastra murdară, o gară aidoma
celorlalte: Mala. Am răsuflat adânc, ca să-mi vin în fire.

Coşmarul. Repetat, aidoma – eu, îngerul, trupurile sfârtecate
şi întrebarea ce rămânea mereu fără răspuns... Trenul. Asta
trebuia să fie! După atâta vreme, mă săturasem. Cumpără-ţi o
maşină, Patrick. Ideea mă ispitea, dar n-aveam destui bani. Poate
într-un an, doi...

Locomotiva a pornit iarăşi, cu scrâşnete şi opinteli. Urmau
Grenagh şi Blarney. Apoi Corcaigh mă aştepta, cu bastioanele
înţesate de tunuri adormite pe vecie, cu străzi largi, case de gresie
şi grădini, cu frumuseţea-i străveche. Două zile în care să-mi trag
sufletul: un răgaz.

Nu voiam. Am clătinat din cap şi bărbatul de lângă mine a
trecut sticla mai departe. Compartimentul era plin, ca-ntot-
deauna. Trei mineri, un pădurar, veterinarul cel gras, dirigintele

de poştă şi nevastă-sa. Am închis ochii să nu-i mai văd, să uit că
luni o să mă întorc din nou, cu acelaşi tren, într-acelaşi vagon.

Mala, oraşul de pe Apa Neagră şi bătrânul port: hotarele
jalnicului meu domeniu. Între ele, mine abandonate, gatere,
ferme. Şi eu, pe drumurile colbuite, bătând la porţi mereu
ferecate. Zece ani de mizerie, printre săraci cu duhul şi suflete
ieftine.

Cei din Corcaigh mă priveau de sus, ca pe un ratat. Prietenii
îmi uitaseră telefonul, apoi numele, iar când ne întâlneam se
depărtau în grabă, ferindu-se ca de o boală.

− Domnii vor să cumpere?
Am tresărit. În uşa compartimentului, o fetiţă ne arăta coşul:

fragi, zmeură, afine.
Ceilalţi nu păreau s-o vadă. Minerii destupaseră încă o sticlă,

pădurarul se uita pe fereastră, omul de la poştă citea ziarul – doar
nevastă-sa a fluturat din mână, de parcă voia să alunge o muscă.

Nu, copilă, domnii nu cumpără nimic, niciodată.
De atâta vreme mă căzneam să vând. Săpunuri, aspiratoare,

radiouri, jucării... Mă primeau bănuitori, ostili. N-aveau nevoie de
fleacuri ca sclifosiţii de la oraş – ei trăiau simplu, zgârciţi şi
nespălaţi, asemeni străbunilor care-l urmaseră pe Brian Boru. La
naiba! Mai lesne aş fi vândut enciclopedii papuaşilor.

Şi fetiţa învăţase lecţia vieţii în luminata Irlandă. Se trăgea
spre coridor privind în pământ, fără să aştepte vreun răspuns.

Când l-a primit, a ridicat ochii: întunecaţi, lucind umed, ca ai
căprioarelor oprite din fugă. Era uimire în ei, neîncredere. Şi
speranţă.

Da, voiam să cumpăr. Un cornet cu fragi şi unul cu zmeură. Ba
chiar încă două, cu afinele care nu-mi plăcuseră vreodată.

În compartiment s-a lăsat tăcerea. Pădurarul mă privea ca pe
un braconier ivit brusc dintr-o tufă, doamna şi-a strâns buzele,
veterinarul a murmurat ceva neauzit.

Fetiţa a făcut un pas înainte şi, în lumina săracă am văzut că
era desculţă. Şuviţele negre, zburlite, îi încadrau chipul ca o
aureolă de spini. Câţi ani să fi avut? Poate treisprezece, dar părea

Rodica Bretin

REVOLTA ÎNGERILOR
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mai mică în rochia-i albastră, scurtă, atârnând pe trupul slab. Mi-a
întins fragii zâmbind cu sfială – şi-n clipa aceea degete butu-
cănoase i-au încleştat umerii, smucind-o ca pe o paiaţă de cârpă.

− Vagaboando! Cerşetoareo!
Sprâncenele stufoase se uniseră într-una singură sub

cozorocul şepcii, vorbele ieşeau şuierate printre dinţii galbeni şi
rari. Veterinarul dădea din cap cu înţeles, doamna se înviorase,
minerii rânjeau.

− Las-o, domnule, că n-a făcut nimic rău...
Zdrahonul s-a răsucit spre mine ca muşcat de şarpe. Chipul i

se schimonosise – furia, indignarea îl sufocau.
− Tu ce te bagi? E cu tine?!
Nu era. Nici cu mine, nici cu altcineva. Doar o orfană azvârlită

de valurile sorţii pe ţărmuri sterpe, neprimitoare.
− Îi plătesc eu biletul.
Pădurarul a oftat cu năduf, obrazul buhăit al bărbatului în

uniformă s-a întunecat. Doar fetiţa se uita la mine cu ochii aceia
mari, tremurând. Încleştarea ce-i fărâma oasele firave a slăbit.

− Dar... nu se poate... bâiguia namila, văzând că-i scapă
vânatul din gheare.

Mi-am scos portofelul, am numărat hârtiile. Un miner a
fluierat a dezamăgire, grăsanul pufnea neputincios; însă doamna
a hotărât că era destul.

− Ia ascultă, tinere! Cine te crezi? Dacă eşti aşa de milos, ia-o
acasă. Dacă nu...

O frântură de clipă am fost gata să mă ridic.
Chiar asta aveam să fac! O să mă duc la comisie, la judecător, la

orfelinat, oriunde, o voi înfia de va fi nevoie. Tot eram singur şi ocolit
ca un lepros!

Însă ceva, poate anii de umilinţe, poate lenea, m-a oprit.
Lipseam de acasă cinci zile pe săptămână. Cu cine s-o las?...
Şi-apoi, de unde bani să cresc un copil?!

Până la urmă nu era prima, nici ultima nedreptate de pe
lume. La ce bun să mă pun de-a curmezişul? Fetiţa va fi dată jos
în cea dintâi gară, iar poliţiştii o vor duce la orfelinat. Cineva se va
găsi să-i poarte de grijă. Nu era treaba mea, viaţa-mi fusese
îndeajuns întoarsă pe dos.

Am băgat banii în portofel, am înghiţit anevoie nodul din gât
şi mi-am ferit privirea. Doamna a surâs mulţumită, minerii au scos
o nouă sticlă, zdrahonul şi-a îmbrâncit prada pe coridor. Apoi,
paşii, sudălmile s-au îndepărtat şi am auzit şuieratul locomotivei,
zbaterea văzduhului închis în capcana de piatră a văii.

Am ieşit, mi-am scotocit buzunarele după brichetă, am aprins
o ţigară cu mâini tremurătoare. De ce trebuiau să mi se întâmple
toate numai mie?! Păcat, ispăşire, vina nepăsării şi osânda
remuşcărilor. Dar de mine se îndurase cineva, vreodată? Nu-mi
ajungea o Cruce, nu era destul de grea Golgota vieţii?

Brazi, stânci, prăpăstii, iarăşi brazi. Şi bufniturile: rare, înfun-
date, venind dinspre capătul vagonului. O uşă rămăsese des-
chisă, se izbea de toc enervant, cu stăruinţa nesfârşită a lucrurilor
ce au hotărât să se revolte.

Din câţiva paşi am fost acolo, am tras de mâner. Şi am văzut:
coşul spart, cornetele strivite, ca şi cum cineva le călcase înadins...
Şi dacă bruta o bătuse, dacă avea să-i mintă pe poliţişti?! Am sărit
peste balta cleioasă, trecând în celălalt vagon.

Un compartiment, altul şi altul. Pustii, cu sticle goale şi resturi
de mâncare pe banchete, pe podele, cu perdelele rupte, soioase.
Ce aşteptam să găsesc?!

Uşa toaletei era închisă, dar geamul fusese mâzgălit, vopsit şi
răzuit de-atâtea ori că nu mai ascundea nimic. Şi m-am uitat: la
fetiţa căzută lângă vasul de fontă în care tremura o mlaştină
scârboasă, duhnitoare. La rochia aruncată pe jos, sfâşiată, la
petele purpurii care... Încremenisem. Buzele mi-erau uscate,
obrajii îmi ardeau de ruşine, de vină. Încă nu-mi venea să cred ce
se petrecuse, ce eu lăsasem să se întâmple. Stăteam acolo,
uitându-mă, fără să fac nimic, fără să...

Cu capul în piept, cu şuviţele-spini lipite de frunte şi chipul
învineţit de lovituri, fetiţa nu părea să vadă nimic împrejur. Însă
mă auzise, fiindcă a ridicat capul şi m-a privit.

Cu milă.
Zguduitura, urletul metalului sfârtecat au umplut lumea. Pe

urmă n-a mai fost decât tăcere.

*
Căzusem în genunchi, printre sfărâmături, cadavre, cioburi,

traverse răsucite. În vagonul răsturnat era praf, era fum. De
undeva răsunau gemete, strigăte tot mai stinse, iar lângă mine,
omul în uniformă zăcea cu ţeasta preschimbată într-un terci
roşiatic.

O siluetă, în penumbră: fetiţa, cu trupul lucind stins sub
vânătăi şi mâzgă. A venit, uitându-se la ţeava care îmi ieşea din
pântece, la măruntaiele răbufnind din rană. Era linişte în ochii
aceia de rubin. Şi neîndurare.

− Voi, oamenii... Credeţi că vi se cuvine totul, că vi se iartă
toate... Nu şi de noi!

A arătat spre zarea înecată într-o lumină sângerie şi i-am
văzut venind, cu lănci, spade şi platoşe, mulţimi nenumărate, ce
aveau să se abată asupra lumii.

− Dar El nu va îngădui... am şoptit.
− Nu ne mai pasă!
Ochii ei vărsau flăcări, aripile i s-au desfăcut.
− Dormi, Patrick, a spus, înainte să pornească spre ceilalţi.
Apoi s-a lăsat bezna.
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Unui cronicar sârguincios al vremurilor, rare i-ar fi
momentele în care să găsească un strop de liniște
pentru odihna penei sale. Dinamica socială, de ne-

astâmpărul căreia mulți se plângeau până nu de mult, s-a transpus
într-o dinamică de nivel istoric, una care face uitate evenimente și
fapte mărunte susceptibile, în condiții mai liniștite, să fie luate cu
poftă în râs. Dacă mai stă în picioare opinia că din pricina
bucătăriei tradiționale chinezești, bogată în orez, târâtoare și
zburătoare dubioase, întreaga lume a fost sechestrată la domiciliu,
tot pe seama edificatorilor Marelui Zid se mai pot arunca și alte
evenimente. Asta numai pentru că una dintre cele mai de seamă
urări pe care un chinez o poate face seamănului său în noaptea
de Revelion este„să trăiești vremuri interesante”. Or, în baza unei
asemenea exprimări, care poate căpăta inclusiv nuanțele unui
blestem, anul 2022 nu numai că a venit cu o desagă întreagă de
evenimente – drept e, desaga tare ponosită, evenimentele nu – ci
și cu vremuri care i-ar face ochii să-i sclipească oricărui rupt de cele
pământești, decis doar să studieze și să observe soarta aglomerării
de pretutindeni pe care o numim umanitate.

Poate de la începutul anului, ca să-și justifice existența în
asemenea vremuri turbulente, Academiile lumii și alte organisme
implicate în stabilirea accepțiunii corecte a cuvintelor în limbile
pământului, ar fi trebuit să ia în calcul ca termenul„umanitar”să fie
trecut în gama perorațiilor și, mai ales, a peiorativului. Pentru că,
acțiunea de-a numi ajutor „umanitar” inclusiv înarmarea unui
popor cu dispozitive aducătoare de moarte, în orice accepțiune
cristică nu poate fi privită decât ca ironie, ca umor negru, unul sec
și de prost gust. În speranța unei mai bune înțelegeri a opiniei, nu
se pune în discuție nici necesitatea înarmării poporului ucrainean,
nici îndreptățirea războiului de apărare pe care-l poartă. Discuția
țintește strict la cei de pe margine, la cârdul de pensionare de pe
ulița satului, care, strângându-și sub bărbie basmalele înflorate,
încurajează cu glas de coțofană participanții la o încăierare care le
tulbură liniștea: „dă-i, maică, dă-i!” Și vorba încă nemortului
Agamiță, cu implicarea activă a societății internaționale plină de
sancțiuni și de ajutoare constând în căști militare,„si dă-i, si luptă”!
Mai mult ucrainenii, având în vedere că soldații armatei ruse, rupți
de foame după ce și-au devorat conservele expirate, ba mai cad de
pe câte un tanc, ba caută muniție de-a inamicilor cu care să se
împuște prin picioare, ba mai declară, în prizonierat, că nici nu au
știut că au pornit la război.

Privită retrospectiv, situația, devenită deja albastră, putea fi
luată cu ușurință în derâdere și și-ar găsi o justificare ba prin
dezinteresul arătat „lucrurilor mici și neimportante” precum
cultura, logica și bunul simț, ba printr-o creștinească înțelegere
arătată celor sărmani cu duhul. Sărmani care, cât de curând,
pare că vor moșteni orice, mai puțin împărăția cerurilor. În fața
înfoierilor la care se dedau marile puteri ale lumii, sfințirea unei
curbe din județul Bacău în cursul lunii februarie, nu mai pare
nici măcar motiv de râs, mai degrabă unul care să îndemne la
îndelungă crucire, gest care ar putea, cumva, să înduplece
divinitatea să-și mai arunce ochii și către omenire. Că locuitorii
cerului s-ar arăta înduioșați sau și-ar râde în barbă de zelosul
preot care a împroșcat aerul cu pămătuful printre mașini și

camioane, nu știe nimeni încă. Nu știe nimeni, încă, sau nici nu
a mai fost interesat să afle, ce s-a întâmplat, tot prin România, cu
proiectul de lege inițiat de patriotarzii de la AUR, un proiect care
ar fi dat dreptul fiecărui român să dețină până la o sută de
kilograme de petarde și artificii. Un adevărat arsenal pe care l-ar
fi putut folosi asistența unui derby fotbalistic de real interes,
precum Clinceni – Dinamo, în cadrul unei coregrafii specta-
culoase menite să înscrie pe înalturile cerului susținerea pe care
poporul român o arată ucrainenilor loviți de nenorocire. Dar îi
mai pasă cuiva de o asemenea inițiativă în condițiile în care
umanitarismul mușcă din civili lăsând urme de bombardament
și de șrapnele?!

Ar mai fi fost o speranță, una venită din rândurile visătorilor,
din sufletele lor și din deja celebrele îndemnuri „make love not
war” sau românescul „iubiți-vă pe tunuri”. Deziluzie, însă, și din
lumea artistică, cel puțin cea românească, în care Premiul național
de poezie pentru debut a fost acordat la Botoșani unei prezențe
de-a dreptul belicoase, „cu freza (...) de tip castron”, așa cum se
recomandă în versurile dânsei, al cărei crez poetic este repre-
zentat, emfatic, de două cuvinte: „*uie bărbaților”. Bineînțeles,
unei asemenea doctrine i s-ar putea alătura mulți dintre cei care
sunt de acord că dacă femeile ar conduce lumea nu ar mai exista
războaie, doar state care nu și-ar mai vorbi între ele. Problema
șade în faptul că premianta, și în acest caz ne ferim de citate ca să
nu lezăm vederile mai delicate în privința utilizării cuvintelor, își
consideră și-și declară vulva o mașinărie războinică, poate tocmai
potrivită să fie fluturată pe sub ochii turbulenților - în cazul de
față ai conducătorului Federației Ruse, pentru a-l înspăimânta. În
definitiv, principiul machiavelic stă în picioare (nu între ele), în
iubire și în război totul este permis, cu atât mai mult cu cât există
șansa ca„dușmanului lumii libere”să i se strepezească dinții, fie la
vederea dispozitivului războinic, fie la auzul a ceea ce un juriu pe
care unii l-ar fi putut crede competent a considerat poezie demnă
de lauri.

Lăsând deoparte tenta suburbană a subiectului, pare că
urarea-blestem tradițional chinezească se împlinește și că
ultimii ani oferă minților deschise suficiente evenimente care să
le pună pe gânduri măcar noaptea, dacă zilele le sunt ocupate
cu activitățile necesare umplerii burdihanelor. Câinii războiului
pare să fi fost dezlănțuiți de mult. Și celebrul „cry havoc!” nu
mai este de actualitate, mai degrabă plângătorul, suspinătorul
„vae victis”. Pentru că specia umană, cu o natură pe care destui
o consideră profund autodistructivă, dă impresia că are
mișcările haotice ale unui petrecăreț lipsit de măsură într-ale
paharelor, ajuns pe marginea unei prăpăstii din care, dacă va
cădea, cu greu va mai fi în stare să iasă. Poate doar pentru a-și
manifesta cine știe ce frustrări și cu capul spart să pornească
un al patrulea război mondial, despre care ni se spune de prea
multă vreme că nu va fi dus nici cu mitraliere, nici cu tancuri,
nici cu bombe, nici cu avioane. Doar cu prăștii. Sau, dacă avem
noroc să ne rămână întregi proviziile, vorba proiectului de lege
menționat și a manifestărilor literare de prim rang din România,
cu petarde.

Câinii r[zboiului
răzVAn niculA
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Dintre imaginile terifiante trans-
mise de televiziuni cu refugiaţii
ucraineni la graniţa română am

reţinut una care m-a oripilat. Dar m-a şi în-
duioşat. O femeie între două vârste, cu un
rucsac imens în spate ducea într-o mână un
geamantan, iar cu cealaltă trăgea după ea
o fetiţă, care la noi ar fi fost în clasa 0. Din
ghiozdanul fetiţei cu zulufii blonzi scosese
capul o pisicuţă. Chipul fetiţei cu pisicuţa m-
a urmărit toată noaptea. Mi-am amintit ast-
fel episodul cu Lara. Într-o dimineaţă văzu-
sem pe fereastră un om care îşi ducea
câinele într-un căruţ de copil. Era o imagine
insolită şi, curios, în câteva clipe eram pe
urmele ciudatului echipaj. Cunoşteam
stereotipurile Câinele soldatului, Câinele poli-
ţist, Orbul condus de câine, peiorativul Bubico
sau romantica Doamnă cu căţelul. Dar Câi-
nele în căruţ, nu mi-aş fi putut închipui. Pe
măsură ce mă apropiam de ţinta mea, am
înţeles marea eroare şi m-am ruşinat de
gândul meu uşuratic. I-am ajuns din urmă
la intrarea în scuarul din faţa Bisericii Manu
Cavafu de lângă Piaţa Norilor şi, timorat de
sentimentul de culpabilitate, m-am apro-
piat timid de conducătorul atelajului – un
domn distins, cu privirea vioaie ce răzbătea
din spatele ochelarilor, cu voce caldă şi cu
faţa iradiind de bunătate şi compasiune.
După schimbul de amabilităţi m-am pre-
zentat şi i-am cerut permisiunea de a-i ad-
mira pasagerul. Domnul Alexandru, proas-
pătul meu interlocutor, nu a fost deloc de-
ranjat de rugăminte şi mi-a dat acordul
într-un mod la fel de original ca şi toată
această întâmplare: Nu sunteţi primul care
mă acostează pe stradă.

Ne-am aşezat pe o bancă şi am încer-
cat să-l descos într-un mod cât mai delicat.
Pentru a-mi justifica anumite întrebări in-
comode, mi-am declinat identitatea şi
i-am spus că doresc să scriu despre gestul
lui de omenie. I-am câştigat astfel încre-
derea şi mi-a mărturisit că şi el inten-
ţionează să scrie o carte despre pupila sa.
Şi mi-a mai spus că Lara (!) are şapte-
sprezece ani şi că suferă de ceva timp de o
boală genetică ce i-a afectat muşchii şi
oasele. Boală rară, netransmisibilă la om.
A fost cu ea la mai mulţi doctori, dar me-
dicina veterinară românească s-a dovedit
neputincioasă. S-a interesat şi peste ho-
tare, s-ar părea că acolo ar exista ceva
şanse. Dormind pe aceeaşi parte pentru că
nu se poate mişca, noaptea Lara are dureri
şi geme prin somn. Domnul Alexandru se
scoală şi o întoarce pe partea cealaltă,
după care adorm din nou, şi om, şi câine.
Am fost tentat să scriu animal, dar mi s-a
părut un cuvânt prea aspru. După un
răstimp, simţind în mine un prieten, mi s-a

confesat cu voce sugrumată: Nu o mai
duce mult şi mă lasă singur. Ce puteam să-i
spun?

Ne-am ridicat să le fac câteva fotografii.
La prima şi la a doua încercare, Lara a stat
cuminte, după care a dat semne de nervo-
zitate, mai precis a început să mişte capul
spre stânga şi spre dreapta. Domnul Alexan-
dru a luat-o ca pe un copil în braţe şi a pus-o
cu grijă jos, lângă bancă. Aceasta făcea
parte din ritualul plimbării şi aşa am înţeles
că Lara nu era nervoasă, ci nerăbdătoare ca
stăpânul să o coboare din căruţ. Când a
simţit pământul sub picioarele ei bolnave,
căţeluşa s-a aşezat în poziţia broaştei ţes-
toase, uitându-se la noi cu o privire tristă.
M-am despărţit de noii mei prieteni strân-
gându-i mâna în tăcere domnului Alexan-

dru şi schiţând un semn prietenesc pentru
Lara. Acasă m-am aşezat la masa de scris,
dar nu mă puteam concentra. Imaginea
Larei se suprapunea cu cea a lupoaicei mele
Mara, care îmi păzise cu ani în urmă casa de
vacanţă. După ce plecam noi, rămasă sin-
gură, alerga cât era ziua de mare pe lângă
gardul dinspre alee şi tresărea la fiecare zgo-
mot de maşină. Când veneam, ne recu-
noştea de departe şi ne aştepta în colţul din
vale al grădinii. Nu avea răbdare să deschid
poarta, sărea gardul şi mi se arunca în braţe,
punându-mi labele pe umeri. După ce in-
tram în curte, aştepta la portieră să coboare
nepoţica noastră, tovarăşul ei de joacă.
Uneori Sandrela nu ne însoţea şi atunci îi
citeam dezamăgirea în ochi. Uita însă re-
pede supărarea şi ne prezenta„spectacolul
bolovanului”, pe care îl rostogolea frenetic
cu picioarele de unde îl lăsase ultima dată şi
îl depunea mândră de ispravă la picioarele
noastre. La început era un bolovan mare,
dar, după cum va observa nepoata, căreia
prietenii îi spuneau acum Sandi, odată cu
trecerea anilor pietroiul s-a micşorat. De la
o vreme nici Mara nu ne mai ieşea în cale şi
aştepta cuminte pe covoraşul de la uşa de
intrare. Singurătatea o învinsese. Şi într-o zi
nu ne-a mai aşteptat deloc…Acum mă
simţeam vinovat că o abandonasem ca pe
un câine (stupidă şi nedreaptă comparaţie! )
şi am reflectat la unul din sensurile noţiunii
de prietenie. Prietenia – rara avis!

După cum aveam să aflu mai târziu,
noile mele cunoştinţe locuiau într-un bloc
din apropiere şi când ne întâlneam întâm-

plător, schimbam câteva cuvinte. Spre
toamnă am trecut pe lângă scuar şi, prin
gardul viu, l-am zărit pe domnul Alexandru.
Stătea îngândurat pe bancă. Am intrat
pregătit să-l bine dispun cu o glumă. Mi-am
strunit însă efuziunea pentru că nu am mai
văzut căruţul. Iar la picioarele lui nu mai era
căţeluşa. Şi am înţeles că Lara l-a lăsat sin-
gur…

Timpul s-a scurs implacabil şi aceste
episoade rămăseseră încuiate în trecut. Un
eveniment legat de un alt„Prieten al omului”
mi le-a readus însă în memorie.

Activitatea scriitoricească şi o prietenă
comună, doamna Georgeta Alexandrescu,
îmi creaseră privilegiul de a mă apropia de
scriitoarea Ileana Vulpescu. O vizitam îm-
preună cu soţia-profesoară de limba ro-
mână şi ea, ne felicitam sau ne întâlneam la
Georgeta cu ocazia unor aniversări sau a
unor sărbători creştine. Am ieşit de câteva
ori la„Pizza hat” şi„La plăcinte” şi de fiecare
dată distinsa scriitoare ne mulţumea cu
umorul nu mai puţin ilustrului ei soţ, că„am
scos-o în favor de lume”. Întâlnirile erau
fascinante şi ne transportau în lumea vrăjită
a literaturii. Sub modestia şi înţelepciunea
ei am descoperit flacăra geniului. Când cine-
va i-a spus că opera ei este genială, ea a ri-
postat: Da de unde! Un geniu în literatură a
fost Călinescu! Poate a avut şi defecte, dar
opera lui critică a fost un suflu pentru liter-
atură. E foarte bună, desigur, şi opera literară,
dar a el excelat în critică. Aşa cum luminează
soarele, aşa şi opera lui critică a luminat liter-
atura română.

Într-o dimineaţă Georgeta ne-a tele-
fonat şi cu o voce îngrijorată ne-a rugat să
trecem pe la ea. Asupra dragei noastre Ilea-
na, rămasă cu inima împietrită după pier-
derea familiei (soţul, fiica, Tatiana Stepa), se
abătuse o altă urgie: murise bătrânul Tanu,
motanul care, de când boala o ţintuise la
pat, îi ţinuse tovărăşie. Ne obişnuiserăm şi
noi să-l vedem dormind la picioarele ei şi îl
tratam ca pe o vietate cu acces nelimitat la
o persoană superioară. Îndurerată, vorbind
parcă mai mult pentru ea, Ileana a recunos-
cut: După pierderea celor mai dragi fiinţe, ar fi
trebuit să nu-mi mai pese de nimic. Dar numai
cu Tanu puteam să vorbesc noaptea despre
ele... Ne-am străduit să-i distragem atenţia
de la pierderea prietenului de neînlocuit,
povestindu-i fiecare întâmplări trăite când-
va alături de necuvântătoare – prieteni de-
votaţi ai omului. Altceva ce am fi putut face?

Rând pe rând Lara şi Tanu au dispărut
din decor. Alexandru şi Ileana au urcat la
stele. Oare cum le-or fi chemând pe fetiţa
cu zulufii blonzi şi pe mama ei? Dar pe
pisicuţă? Unde or fi? Ce soartă le aşteaptă?

Prietenii
miHAi mAxim
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Amintirile lui Creangă nu urmăresc evenimentele în ordine strict
cronologică. Selectând întâmplările pe care memoria le retrăiește cu mai
multă pregnanță, naratorul le asociază în funcție de un sentiment do-
minant, de un personaj de care sunt legate ori pur și simplu după caprici-
ile memoriei. Autorul nu caută atât să înțeleagă devenirea propriei
personalități, ca într-un bildungsroman. El nu încearcă nicio altă justificare
a acțiunilor sale decât aceea dată de trăsăturile universale ale copilăriei.

În Amintirile lui Creangă, retrăirea acestui timp magic îl consolează
pe omul matur care începe să simtă apropierea bătrâneții. Paradisul
copilăriei este, pentru el, un spațiu al evaziunii din necazurile prezentu-
lui, nenumite explicit, dar putând fi bănuite prin contrast cu perioada
fericită evocată:

„Însă vai de omul care se ia pe gânduri! Uite cum te trage pe furiș apa la
adânc, și din veselia cea mai mare cazi deodată în uricioasa întristare!

Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă și
nevinovată. Și, drept vorbind, acesta-i adevărul.”

Creangă este departe de perspectiva dantescă prin care amintirea
momentelor fericite amplifică tristețea prezentului. În cântulV din Infer-
nul, Francesca da Rimini își însoțește rememorarea episodului în care s-a
născut iubirea dintre ea și Paolo cu o celebra sentență:

„Nessun maggior dolore / Che ricordarsi del� tempo felice / Nella mise-
ria; e ciò sa�l tuo dottore”(În traducerea lui G.Coșbuc:„Nimic nu doare-atât
de rău / decât de-un timp ferice-a-ți fi aminte / în timp de-amar, și-o știe
domnul tău.”) Am risca să-l identificăm pe acest„dottore”cu Filosofia care
îi spunea, în Antichitatea târzie,„pacientului”său Boethius că„în toată îm-
potrivirea sorții partea cea mai grea a nefericirii este să fi fost fericit.”
(Boethius, De consolationae Philosophiae / Mângâierile Filosofiei.
Cartea II, proza IV, 2. Traducere de David Popescu).

Ion Creangă este, și din acest punct de vedere, un epicureu, căci
filosoful din Samos considera că amintirea clipelor fericite, evocate cu in-
tensitate, te poate face să uiți nenorocirile prezente și că bătrânul, cu
înțelepciune, poate„să se simtă tânăr grație amintirii celor trecute”.

Problema consolărilor posibile apare de mai multe ori pe parcursul
Amintirilor, semnalând o probabilă necesitate profundă. Nică a auzit de
la Ghica-vodă, la deschiderea școlii domnești dinTârgul-Neamț, că„școala
și sfânta biserică”sunt„izvoarele mângăierii și ale fericirii sufletești”, dar, ast-
fel formultă, afirmația este mai mult convențională. Adevăr sufletesc are
însă experiența autentică a bunicului David Creangă, care descoperise
virtuțile consolatoare ale lecturii: „Dar cartea îți aduce și oarecare
mângâiere. Eu, să nu fi știut ceti, de mult aș fi înnebunit, câte am avut pe
capul meu. Însă deschid Viețile sfinților și văd atâtea și atâtea și zic: «Doamne,
multă răbdare ai dat aleșilor tăi!» Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele
ce spune în cărți.”

Consolarea provine, așadar, dintr-o relativizare a perspectivei, din
cunoașterea, prin citit, a altor trăiri, pentru a le compara cu propria ex-
periență. Suferința este extremă pentru cei care trăiesc și spiritual exclu-
siv„aici și acum”, concentrați total asupra propriei lor dureri, fără o altă
perspectivă, deci fără speranță. În acest sens trebuie înțelese cuvintele de
consolare adresate de bădița Vasile mamei sale, care îl bocea ca pe un
mort când era luat la oaste:„Las’, mamă, că lumea asta nu-i numai cât se
vede cu ochii”.

Această importanță dată lecturii, ca și învățăturii în general, sunt ar-
gumente împotriva unor tendințe de a reduce atitudinea față de cultură
a lumii Humuleștilor la cuvintele lui Ștefan a Petrii:„Dac-ar fi să iasă toți în-
vățați [...] n-ar mai avè cine să ne tragă ciubotele.”Formula este, ce-i drept,
pregnantă, dar să nu uităm că tatălui i se opune mama, care îi ține piept,

„se pune pe capul lui”și își impune voința ca fiul ei să meargă mai departe
la școală. Pentru asta, ea era capabilă de orice efort, gata „să toarcă în
furcă”. După„stăruința”ei pleacă Nică la Socola. Când acesta se lasă greu
la plecare, chiar și tatăl - convins acum, deși pentru motive diferite de ale
mamei – îi impune hotărârea părintească:

„_ Mai rămâne vorbă despre asta? Zise tata posomorât. Are să urmeze
cum știm noi, nu cum vrea el, că doar nu-i de capul său.”

Fiecare dintre cele patru părți ale Amintirilor începe cu câte un pasaj
liric, plin de duioșie, în care omul matur evocă vârsta fericită a începu-
turilor. Dar atât de mare este talentul naratorului de a se transpune și de
a ne transpune în vremea rechemată de amintire, încât, după aceste
pasaje de început, nostalgia dispare ca prin farmec, lumea fiind privită cu
încântare prin ochii plini de prospețime ai copilului. Acestuia i se da-
torează viziunea idilică ce domină Amintirile, provenită din ignorarea
necazurilor. Atunci însă când nici copilul nu le mai poate trece cu vederea,
naratorul le îndepătează, parcă programatic, din sfera lui de preocupări,
concentrându-se asupra elixirului său � copilăria pură: „Însă ce mă
privește? Mai bine să ne căutăm de ale noastre.”

Odată îndepărtate imaginile sumbre, voioșia copilului recucerește
totul, făcând inofensivă chiar și moartea, așa cum, în planul miraculosu-
lui, o făcea inofensivă și Ivan Turbincă. Astfel, însăși holera „de la 48”,
exorcizată cu epitetul plin de umor negru, fals reverențios,„cinstita”, este,
pentru Nică, prilej de petrecere, de cimilituri misterioase și de pomeni,
după cum celebra ciumă care decimase Florența cu exact cinci sute de
ani mai înaintea momentului evocat de Creangă era, pentru cei zece
tineri din Decameronul lui Boccaccio, prilej indirect de desfătare prin
povestire.

În opera lui Creangă cunoașterea, raportarea la ceilalți se realizează
nu numai prin relativizarea experienței proprii, comparată cu a lor, nu
numai prin conștientizarea diversității lumii, care„nu-i numai cât se vede
cu ochii”, ci și prin experiențele negative care dezvoltă capacitatea de em-
patie. Există oameni care fac răul din ignoranță, din incapacitatea de a se
pune în locul celuilalt. Cunoscând ei înșiși suferința, pot să-i înțeleagă pe
cei ce suferă. Plângându-se Sfintei Dumineci de suferințele pe care i le
pricinuiește Spânul, Harap-Alb primește din partea ei acest răspuns:
„Când vei ajunge și tu odată mare și tare, îi căuta să judeci lucrurile de-a fir-
a-păr și vei crede celor asupriți și necăjiți, pentru că știi acum ce e necazul.”Să
nu uităm că feciorul de crai este supus, din poziția de slugă, unei inițieri
menite a face din el un împărat bun și drept.

Necesitatea acestei educații reiese din observarea cazului contrar, al
unui conducător care face răul pentru că nu știe ce înseamnă suferința.
Să ne gândim, dintre multele exemple posibile, la Duca-vodă, care a
sărăcit țara prin birurile pe care le impunea, vremea lui fiind sugestiv car-
acterizată de Sadoveanu prin metafora„Zodia Cancerului”.

Ion Neculce povestește că, luat prizonier de leși spre a fi dus în Polo-
nia, Gheorghe Duca trăiește o experiență care îl face să simtă pe pielea
lui răul făcut supușilor săi:

„Ș-agiungându la Suceavă, la un sat, anume..., au poftit puțintel lapte să
mănânce. Iar femeia gazda i-au răspunsu că «n-avem lapte să-ți dăm, c-au
mâncat Duca-vodă vacili din țară, de-l va mânca viermii iadului cei
neadormiți». Că nu știè femeia acie că este singur el Duca-vodă. Iar Duca-
vodă, dacă au audzit că este așè, îndat-au început a suspina și a plânge cu
amar.”

Totdeauna, dar mai ales în vremurile neguroase, opera lui Ion Cre-
angă ne învață, delectându-ne estetic, să găsim consolare în cultură și în
amintire, să devenim mai buni prin suferință și în ciuda ei.

VIRTU|ILE CONSOLATOARE ALE CULTURII
±I ALE AMINTIRII ÎN OPERA LUI ION CREANG{

GHeorGHe lăzărescu
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Oparte substanţială a jurnalismului camilpetrescian abor-
dează teatrul, primele articole fiind anterioare Primu-
lui Război Mondial, iar ultimele, după 1940. Dacă prima

etapă a însemnat colaborarea la Rampa, Facla, Capitala, Letopiseţi
– cam un deceniu, în preajma cataclismului mondial dintre 1914-
1918 –, o a doua a relevat vocaţia de întemeietor ori conducător de
periodice (Banatul, Săptămâna muncii intelectuale şi artistice,
Cetatea literară, Limba română) şi următoarea fază culminează cu
migrarea către presa de stânga ( Reporter, Cuvântul liber).

Demersul acesta redus la 86 de materiale a generat zeci de
pagini viabile de teatrologie, căci s-a reflectat lucid şi responsa-
bil asupra unor aspecte fundamentale din arta scenei: prestaţia
actorilor, regia, natura şi funcţiile teatrului, compatibilitatea din-
tre interpret şi rol, travestirea completă în personajul asumat. Fără
a recurge la ierarhii, nu poate fi fetişizat adevărul că, aşa cum spre
finele secolului al XIX-lea, un Poet (Eminescu) a ridicat la cote in-
imaginabile cronica teatrală, tot aşa, la peste o jumătate de veac
distanţă, un Romancier cu scriitură originală, el însuşi sedus de
personalitatea colegului de la Timpul, va stabili alte standarde în
presa de specialitate dedicată Thaliei, într-un interval de mini-
mum trei decenii.

Camil Petrescu a făcut legea ca şi critic teatral, verdictele,
sugestiile ori analizele-i pertinente influenţând publicul şi sur-
prinzându-i pe confraţi prin acribie. Multiplele şi variatele opere
dramatice reprezentate scenic îl stimulează, îl energizează pe ra-
finatul cronicar, altfel, sobru, vigilent cu actanţii şi structura come-
diei, dramei, tragediei, dezinhibat vizavi de capodoperele na-
ţionale şi universale, intransigent cu inerentele minusuri spec-
taculare.

Experimentatul om de teatru nu adoptă un ton encomiastic,
nici servil, umil, dimpotrivă, probează obiectivitate, competenţă
cu privire la numele sacre, de la Molière, Corneille, la contempo-
ranii Romain Rolland, Luigi Pirandello, Bernard Shaw, H. Ibsen. În
permanenţă, Camil se autocontrolează, îşi struneşte verbul şi este
parcimonios cu epitetele, fie că este vorba despre Shakespeare
sau alt titan al dramaturgiei.

Îndeobşte, cronicile au următoarea desfăşurare: subiectul li-
terar, relaţia personaj-interpret, aportul regizorului, al responsa-
bilului cu decorurile şi muzica şi o propoziţie la final, în altă cheie,
memorabilă, sentenţioasă. Chiar dacă se joacă o comedie a unei
celebrităţi cu numele de Rebreanu, dacă fisurile sporesc neper-
mis, acribiosul comentator de teatru nu menajează pe nimeni. De
pildă, autorului Plicului i se reproşează absenţa dialogului şi repli-
cile terne, insipide.

Câteodată, se emit judecăţi de valoare de ordinul istoriei
teatrului românesc. În opinia evaluatorului, nu Alecsandri, ci Cara-
giale a pus bazele teatrului românesc, iar Alexandru Davila consti-
tuia dramaturgul zilei, în prezent uitat de critici şi discret men-
ţionat de istoricii literari.

Cu aceeaşi seriozitate, se examinează spectacolele de la
Teatrul Naţional din Bucureşti cu piese aparţinând lui V. I. Popa,
G. M. Zamfirescu, M. Sorbul, M. Sebastian, beneficiind de cea mai
inspirată distribuţie: Maria Ciucurescu, Nottara, Demetriade, Iancu
Brezeanu, Iancu Petrescu, I. Morţun, I. Atanasescu, I. Manu. Atunci

când se entuziasmează, cronicarul dramatic face lejer saltul de la
naţional la universal şi plasează pe orbita succesului european trei
actanţi din Patima roşie de M. Sorbul: Sbilţ, Castriş şi Rudy, eroi
comparabili cu cei ibsenieni.

O scrisoare pierdută oferă un spectacol rarisim, reunind toate
valorile interpretative de la T. N. Bucureşti. Necantonat în patrio-
tismul local, profesionistul gazetar recunoaşte că în ţară se mai
practică această artă şi la Cluj, Iaşi, Craiova, Brăila. Mai mult decât
atât, se profilează un teatru al Vestului (ibidem, pp.304-306). Com-
portamentul inegal al unor actori în vogă este amendat pe loc şi
li se oferă chiar varianta salutară: evitarea unui rol şi perseverenţa
în altele, mulate pe psihologia actorului. Concret, în Hamletul
bucureştean este admirabil Demetriade şi mediocru Nottara, care
se revanşează în Viforul, Apus de soare, Oedip-rege. Titularului de
protagonişti shakespearieni, Demetriade, i se fac alte reco-
mandări.

Paleta europeană mai cuprinde Gogol (Revizorul), H. Ibsen (Per
Gynt), Shakespeare (Femeia îndărătnică), prilej de ieşire la rampă
a altor exponate feminine: Marioara Voiculescu, Aura Radovici,
Maria Ventura; apoi se echilibrează balanţa prin elogierea lui G.
Calboreanu, I. Finteşteanu. Atenţia criticului se îndreaptă şi spre
altceva: formatorii de actori, recte profesorii universitari.

Astfel, în Profesoara, doamna Agatha Bârsescu (Teatrul Na-
ţional Iaşi) eclipsează pe mulţi colegi din ţară, din Bucureşti, in-
clusiv pe cea metaforic supranumită „Tragediana scenei bucu-
reştene”. Acelaşi cec în alb i-l acordă şi unui universitar din capi-
tală, maestrului Nottara, în Decanul (ibidem, p. 391), datat 1928.
Mai există un articol omonim, Profesorul (ibidem, p.571) închinat
prof. dr. Marinescu.

Totuşi, soarele tot de la Bucureşti răsare.
Că unele articole ar avea semnificaţia unor minicapitole∕

secvenţe dintr-un tratat de teatrologie, ceea ce nu miră pe nimeni,
câtă vreme gazetarul avea un doctorat în domeniu, Modalitatea
estetică a teatrului.

CAMIL PETRESCU - CRITIC TEATRAL?

���



www.revistaneuma.ro
R[zle\e 52

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022

���

Lorenzo de Medici:
„Nu cu rugăciuni de Tatăl Nostru se con-

duc statele”.
Puțin probabil ca astfel de rostiri cu adieri

atee să-i fi adus acestui cel mai celebru repre-
zentant al familiei de Medici supranumele
Magnificul. Cert este însă că la 40 de ani de la
moartea sa (a trăit doar 43 de ani și 99 de zile),
în 1532, a apărut o carte iscată, parcă, din
spiritul ilustrului florentin: Il Principe de
Niccolo Machiavelli, un nemuritor manual
de filozofie a politicii moderne.

*
Michelangelo Buonarroti, un ilustru

contemporan al lui Lorenzo:
„Oamenii îmi admiră statuile, dar nu se

închină în fața lor”.
Eretic? Vanitos? Și una, și alta?

*
Este jertfa lui Christos un eșec al lui

Dumnezeu? Privind lucrurile din perspectivă
finalistă, s-ar zice că da: lumea n-a devenit
mai bună după spectacolul tragic de pe Gol-
gota, iar Iisus s-a revelat astfel o simplă
victimă inutilă. Testul christic în sine denotă
în plus o fundamentală și eternă contradicție
între convingerea divină a Pantocratorului
că opera lui esențială – Geneza (Facerea) –
este o lucrare perfectă fiindcă îi aparține,
ieșind din mâinile Lui Dumnezeiești („Și a
văzut că este bun/ bine” evaluează El re-
zultatul fiecărei zile de muncă) și, consecința
reală a divinei Sale activității.

*
Constantin Brâncuși:
„Dacă vrei să faci ceva, nu aștepta mo-

mentul favorabil – pune-te în situația de a o
face”.

Nu este cumva aceasta și o definiție a
genialității?

*
Cesare Pavese:
„Nebunia constă în a crede că niște

simple gânduri sunt evenimente”.

*
Gracián Baltasar:
„Arareori norocul te însoțește până la

ieșire: pe cât de călduros te-a primit în casă,
pe atât de grăbit și de cinic te dă afară”.

*
S-a reluat de curând emisiunea TV intitu-

lată Românii au talent. Participanți: alături
de reprezentanții autohtoni ai talentului
multilateral exprimat, concurenți ruși, belgi-
eni, italieni, ucrainieni, nouăzeelandezi și așa
mai departe. Români get-beget cu toții!

Faptul că așa se întâmplă de ani de zile
(inclusiv la alții mai breji într-ale televiziunii)
nu mi se pare nici o explicație, nici o scuză. Nu
s-ar cuveni, totuși, să aibă și globalismul
cultural limitele sale? Întreb, nu dau cu parul...

*
Din spusele lui Charles de Gaulle rămase

în istorie (și chiar dincolo de ea):
„Cu cât cunoști mai bine oamenii, cu atât

iubești mai mult câinii”.
Viceversa nu este decât rareori valabilă,

ceea ce reprezintă o mare mâhnire. Pentru
oameni? Pentru câini? De discutat...

*
Blaise Pascal oferă, poate, un răspuns:
„Ce himeră este omul! Ce ciudățenie, ce

monstru, ce haos, ce contradicție, ce minună-
ție! Judecător al tuturor lucrurilor, râmă firavă,
deținător al adevărului, cloacă de incertitu-
dine și eroare, măreție și scursură a univer-
sului...”

Nu este aceasta cea mai adâncă, și nici
cea mai ilustră definiție a omului. Dar este o
definiție.

*
Avea dreptate să se mire cel cunoscut mai

degrabă ca poet (și, în linii mari, unul vesel),
dar în realitatea literară și un prozator sobru,
iar uneori de-a dreptul grav, George Topâr-
ceanu pe numele lui, reflectând asupra
condiției românului și destinului său în istorie:

„Am avut Turtucaia, dar am avut și Mă-
rășești”.

Observațiune la îndemână: între deza-
strul militar din Dobrogea și triumful ostășesc
din Moldova nu s-a scurs decât un an, ceea ce
în istorie reprezintă un interval cu totul infim.

Din păcate însă și viceversa e la fel de
adevărat: am avut Mărășești, dar am avut și
Turtucaia. Tot la interval de un an. Cine poate
dezlega acest veritabil mister etnic (și nu
numai) ar merita un premiu important. Nu
Oskar, nu Nobel, dar orișicât...

*
Într-un moment de avânt patriotic abso-

lut de înțeles în condițiile războiului ruso-
ucrainian, președintele țării atacate a formu-
lat, într-o declarație publică, o afirmație cel
puțin riscantă. Domnul Volodimir Zelenski a
spus, referindu-se la capitala patriei sale, mi-
nunatul oraș Kiev, că decât să cadă în mâinile
invadatorilor, este preferabil ca el să fie șters
de pe suprafața pământului.

Vorbele lui mi-au adus aminte, volens
nolens, de istoria solomoniană a copilului

revendicat cu egală vehemență de două
mame, nici una dintre ele nevrând să admită
cu nici un preț faptul că micuțul ar putea să
fie fiul celeilalte. Neputând ajunge la o soluție,
femeile au ajuns, într-un final, în fața judecă-
torului suprem, înțeleptul Solomon. Acesta,
pentru a afla adevărul, a recurs la o stra-
tagemă iscusită: a pretins că-l va tăia în două
pe copil și-l va împărți în mod egal și echitabil
celor două pretinse mame. Atunci, una dintre
ele a spus că decât să-și dea fiul altcuiva, mai
bine alege ca acesta să fie omorât. Cealaltă,
dimpotrivă, a spus că preferă ca fiul ei să
ajungă în brațele unei mame neadevărate,
dar să rămână în viață.

Cunoașteți, desigur, urmarea poveștii și
opțiunea înțeleptului judecător: el și-a dat
seama că mama adevărată este cea de a doua
și a procedat în consecință. Morala este la
îndemână.

...Poate că, în acea împrejurare fierbinte,
Volodimir Zelenski a uzat de o figură de stil
cu valoare pur oratorică. Dar dacă nu? Există
lucruri pe seama cărora nu se fac metafore...

*
„Dacă vrei să mergi repede, mișcă-te

singur; dacă vrei să ajungi departe, mișcă-te
împreună cu alții”.

Mă rog, e și ăsta un punct de vedere...

*
Ceea ce mă enervează la conaționalii mei

nu este neapărat faptul că nu sunt în stare
să-mi cultive pe termen lung prietenia, cât
incapacitatea lor de a-mi purta pe termen
lung supărare. Leșiosul„pupat Piața Endepen-
dinții” e mai mult decât o glumă literară – este
o tristă infirmitate națională.

*
„Mult e dulce și frumoasă/ Limba ce

vorbim/ Altă limbă-armoniosă/ Ca ea nu
găsim/, ne asigură cu mediocră fermitate
lirică poetul G. Sion într-un catren devenit
peste timp aproape (sau de-a dreptul) folclor.

După alte păreri, limba românilor este,
din nefericire, prea bogată în nuanțe ca să
poată exprima adevăruri fundamentale. Ex-
cesiv de multe polisemii, sinonimii, omonimii,
paronimii, prea multă perifrastică, sofistică,
stilistică și pilpulistică implicită, prea multă
jubilație de bemoli, semitonuri și detalii în
care, după cum bine se știe, se ascunde
diavolul.

Or, discursul divin este riguros, auster,
rectiliniu și unicrom.

*
Din câteva mii de semințe de buruieni

răsar tot atâtea plante anonime; din câteva
mii de ghinde, însă, se naște numai un singur
falnic stejar.

Încercați să vă imaginați că lucrurile s-ar
petrece invers și vă veți convinge că natura
dispune de un fenomenal simț al echilibrului!

ETERNUL
VICEVERSA
ROMÂNESC

Gelu neGreA
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Cu simţul său de creator rafinat
de parcurgerea cuvintelor esen-
ţiale, pictorul Mircea Bochiş a

văzut în opera unui alt artist, de data
acesta, poet, potenţialul plastic al imagini-
lor şi gândurilor adunate în versuri ; care,
luminate de spirit viu, răscolitor, îşi căutau
şi altă formă de expresie, un alt „tâlc pe-
cetluit”. Astfel, Gabriel Chifu şi Mircea
Bochiş au dat viaţă unei cărţi de artă poe-
tică şi artă vizuală care, cu siguranţă, va în-
cânta multe generaţii de acum încolo.

Poeziile lui Gabriel Chifu, cel „ce-şi
duce anii scrijelind strofe”, din care zboară
gânduri şi întrebări, amintiri şi spaime,
bucurii şi regrete, se aşează în alte„scrijeli-
turi” pe plăcuţele de plumb din Medio
Monte, iar materia lor vineţie, caldă şi pri-
mitoare, le împrumută o binemeritată aură
de magie şi eternitate. Imaginea lor de
mici sanctuare, în care s-au întipărit cu-
vinte şi corpuri umane, legă prezentul de
trecut, le „prinde-n rădăcini”, le pune pe-
cetea eternităţii.

Este minunat că gândurile poetului
care„păşeşte glorios prin văzduh”, ţinut de
Dumnezeu în viaţă şi în plutire, nu s-au îm-
prăştiat în infinitul zărilor, găsindu-şi locul
pe plăcuţele de plumb, sporindu-le tai-
nele, netezindu-le urmele de pământ şi
cer. Pentru că, dacă aşa cum spune poetul
„viaţa e o scriere pe apă”, în care totul trece,
totul dispare, scrierea în plăcuţe ar trebui
să ne dea, măcar ea, iluzia„salvării”.

„Povestioarele” poetului, călătoriile lui
în acel„univers secund”, în„locuri cu intrare
şi fără ieşire”sunt, de fapt, întâmplările fie-
căruia dintre noi, fapte de viaţă dintr-o
viaţă normală, „firimituri” de la masa cu-
vintelor, iar ilustraţiile din carte, alătu-
rându-se plăcuţelor, asta şi spun, adu-
cându-le în universul nostru domestic,
adesea tulburat şi confuz, încărcat de
obiecte care îşi pierd rostul, de simboluri
tot mai străvezii.

Plecate în lume, poeziile se reîntorc la
autorul lor în chip de cărţi poştale ilustrate,
adăugând versurile fragmente dintr-o rea-
litate în destrămare, personaje biblice sau

nuduri învăluite în ceaţa resemnării, în pri-
virile întoarse spre sine. Ca „două râuri ce
curg în aceeaşi albie”, cum spune poetul
într-un poem, versul şi ilustraţia artistică,
îngemănate, sporesc„debitul”înţelesurilor,
limpezesc rostirea, adâncesc un„unicat ar-
tistic” generator de bucurie spiritual-con-
templativă.

Ilustraţiile cărţii nu sunt supratexte, ci
extensii vizuale ale poemelor, dincolo de
cuvântul tipărit, dar în spiritul lui. „Auto-
ficţiunile” poetice, când nu vorbim de con-
cretul cotidian în multiplele sale repre-
zentări, se revarsă pe cealaltă pagină a
cărţii, în desene sau decupaje misterios-
onirice.

Putem spune, preluând titlul unui
poem, că avem„imaginea în oglindă” a cu-
vântului poetic, o metaforă vizuală sărită
din narativitatea textului. „Viziunile poe-
tice” blânde ( „cerurile căzute-n somn, /
apele clipocind adormite”) sau haluci-
nante ( „ minciuni pitice, bani transpiraţi,
ulcere, / disperări, coşmaruri. / haite de
câini sălbăticiţi / noaptea pe străzi întune-
cate şi sparte. / munţi tociţi, la nivelul cal-
darâmului. / inimi cu pânze de păianjen,

inimi – şlepuri / încremenite pe dune de
nisip. / biserici plecate din propriile lor zi-
duri (…)” devin nucleul tonurilor vii sau
ceţoase, calde ca trupurile de femei sau în-
frigurate ca obiectele abandonate rostului
lor firesc.

Din călătoriile lor prin lume, şi poe-
mele, şi desenele se întorc mai pline de
mistere, mai încărcate de noi sensuri.„Linia
sensibilă” ( parafrazând titlul unei cărţi,
„Punctul sensibil”, a lui Vasile Popovici) din
desenul sau „colajele picturale” însoţesc
textul poetic, dându-i contur, recompu-
nându-l în altă dimensiune.

Reîntorcându-ne la plăcuţele din
această carte, privindu-le, nu pot să nu mă
gândesc la figurinele ce ilustrează plastica
antropomorfă a culturii neolitice, desco-
perită pe teritoriul României, la expresivi-
tatea lor unică, esenţializată, în care pot fi
decriptate semnele unui„realism mitic”ce
ne provoacă imaginaţia. Şi, dacă statuieta
denumită„Perechea de îndrăgostiţi”, scul-
ptură celebră a artei neolitice, întruchi-
pează prin reprezentare artistică iubirea
dintre un bărbat şi o femeie, plăcuţele de
plumb din Medio Monte presărate prin
această superbă carte-album, spun şi ele
o poveste din secolul XXI, acea prin care
poezia şi arta plastică, îngemănate, „altă
noimă au”, cum spune poetul. Iată cum, de
la povestea fără cuvinte a artistului ano-
nim făuritor al acelei fascinante figurine
neolotice, la poveştile poetului şi pictoru-
lui de azi nu a fost decât un pas de mii de
ani, pe care cei doi artişti l-au făcut spre în-
cântarea cititorului-privitor.

Poezie aleas[, pl[cu\e de plumb
§i scrisori din Medio Monte

liViu cAPșA
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Când poeții scriu despre literatură,
citindu-i pe confrați – poeți și
prozatori, e ca și cum ai privi/ad-

mira din interior lumea care, privită doar din
exterior, nu-și dezvăluie toate miracolele.
Lectura din interiorul literaturii este dublu
revelatorie, îngăduind revelația mesajului,
încifrat în creație, și a creatorului, privit în in-
timitatea relației lui cu cuvântul, pe tot par-
cursul procesului de creație.

Poetă de mare sensibilitate și forță a ex-
presiei, Simona-Grazia Dima transferă aces-
te calități ale personalității sale creatoare
asupra discursului critic, discurs care păs-
trează, astfel, forța de expresie a creației
înseși, odată cu obiectivitatea unui receptor
exigent și generos, totodată. Nu există nicio
incompatibilitate între poet și critic, ambii
valorifică, în scriitură, plusul de creativitate,
orientat pe dimensiuni diferite, în poezie și
critică literară.

Cele două lucrări de critică literară pu-
blicate de Simona-Grazia Dima în 2021,
Pâinea și vinul vieții și Inelul cărților, adună
sub cupola metaforei, și aici se străvede di-
mensiunea sensibilității lirice, recenzii și
cronici literare scrise de-a lungul anilor, între
2009-2021, creații ale spiritului critic com-
prehensiv și empatic al autoarei, pentru
care poezia este pâinea și vinul vieții, hrană
spirituală pe care o împărtășește cu alții,
afini înseși structurii sale creatoare. Lecturile
Simonei-Grazia Dima, din poeți români con-
temporani: Horia Gârbea, Andrea H. Hedeș,
Francisko Kocsis, Friedrich Michael, Victor
Munteanu, Ioan Milea, Arcadie Suceveanu,
Pavel Șușară, Lucia Negoiță, Eugen Bunaru,
Dan Dănilă, George Nina Elian, Radu Ul-
meanu, Grigore Chiper, Petru Ilieșiu, Florea
Burtan, Elisabeta Bogățan, Marian Dopcea,
Aura Christi, Nicoleta Milea, Ignatie Grecu,
A.T. Dumitrescu, Traian Vasilcău, Constantin
Pădureanu, cărora le adaugă lecturi din
poeții lumii: Andreas Embirikos, Ático Vilas-
Boas da Mota, Linda Bastide, Antigone Ke-
fala și Markó Béla, relevă afinitățile elective
ale autoarei, evidențiază poeticul și poetic-
itatea unor trăiri subtile, care se sublimează
în cuvântul pietrei, într-o „scriitură a bu-
curiei”.

Dincolo de aceste aspecte de fond,
care-i pun pe poeții citiți și descifrați de Si-
mona-Grazia Dima în același areal al sensi-
bilității și, poate, al gândirii poetice, există și

subzistă o disciplină, o rigoare a construcției
cărții, relevând caracterul arhitectural care
viețuiește și supraviețuiește într-un tot, în-
trucât cele cinci capitole: ...Poezia, sublimare
și inițiere..., ...topire a istoriei în reverie..., disti-
lat al existenței..., ...rit ascensional, devoți-
une..., ...empatie, revoltă, emoție a reamin-
tirii..., comunică între ele, alcătuind o frază
ce corespunde unei definiții a poeziei, prin
oglindire în discursul poetic al celuilalt.

Fluidul care creează unitatea este, întâi
de toate, dragostea pentru cuvânt și virtu-
alitățile lui, dragoste în numele căreia Si-
mona-Grazia Dima se învestește cu sarcina
de a devoala de sub haina de imagini sen-
surile care i se revelează și pentru care in-
vestește plusul de empatie și compre-
hensiune, lecturile sale străduindu-se să fie
fidele textului, să nu-l trădeze.

Vorbind despre marii preoți egipteni și
despre scrisul lor, E. Schuré releva trei sen-
suri ale semnului hieroglific: propriu, figu-
rat, aparținând exotericului, și transcendent,
aparținând ezotericului, accesibil inițiatului.
În demersurile sale critice, Simona-Grazia
Dima depășește exotericul și aspiră spre
revelarea sensului transcendent, ceea ce
conferă, într-adevăr, cum apreciază Stefan
Borbély, criticii sale un caracter inițiatic, fapt
posibil prin dubla structură a personalității
sale creatoare, de poet și critic literar.

Scriind despre Horia Gârbea, de exem-
plu, referindu-se la Pantera sus, pe clavecin
(2011), Trecutul e sărbătoare (2012) și Pisica
din Kavala (2019), Simona-Grazia Dima
relevă, ca dimensiune individualizatoare,
lupta cu himericul, etanșeitatea discursului
poetic, derivat din structura intimă a poet-
ului care răsfrânge contrariile extravertirii și
ale introvertirii, observația și contemplarea,
orientarea discursului poetic spre realitatea
contemporană și întoarcerea observației
sociale în dimensiune reflexivă sub specie
aetenitas. La Aura Christi descoperă modul
în care„cultura și propriul destin sunt trăite
împreună, simultan”, poezia fiind o călăto-
rie interioară în„singurătatea augustă a pro-
priului sine”, călătorie care relevă și reve-
lează descoperiri esențiale, pentru poetă și
pentru receptorul ei.

Urcând cele cinci trepte ale scriiturii cri-
tice, din însumarea fragmentelor, se relevă
sugestia unui tot în care, ca-ntr-un basore-
lief ideatic, reliefează definiția poeziei, ca

modalitate de clarificare a sinelui prin
ceilalți. Reflectând asupra imaginilor din
oglinzile altora, poezia acestora, Simona-
Grazia Dima descoperă spiritualități diferite,
multiplicate în reflectările, în reprezentările
lor și, totodată, se descoperă pe sine. Pen-
tru a desăvârși căutarea sa inițiatică, sinele
propriu trebuie să aspire, după descope-
rirea sinelui propriu, atman, la contopirea cu
sinele absolut, brahman, al poeziei.

*
Inelul cărților reunește pe parcursul a

șapte trepte: Să apropii, insolitând, Asimetria
răspunsului, Pe firul spațiului și al timpului, Ed-
ificii ale memoriei, Desprinse din matriță, cu-
vintele, Prin ochiuri de vitraliu, Și ei ne sunt în
preajmă, 39 de„miniaturi critice”, comentarii
marcate de aceeași generozitate a lecturii,
aduse în sfera unui inel de logodnă al au-
toarei cu literatura în diversitatea mani-
festărilor ei – ficționale și nonficționale: proză,
poezie, eseu, studii. Reunindu-le în metafora
inelului, Simona-Grazia Dima intenționează
să depășească istoricitatea unui moment, cu
efemeritatea lui, dându-le coerența și uni-
tatea gândirii sale critice într-un construct
care să se înscrie în dimensiunea unei istorii
devenite parte a memoriei colective.

În modul de a-și construi cărțile, Si-
mona-Grazia Dima se dovedește nu doar
un suflet de artist, cumva abstras/sustras
realului, ci un spirit sagace, chiar volitiv, de a
dura coloane dorice apte să susțină o în-
treagă construcție în care gândurile ei, fi-
xate în piatra cuvântului, nu doar să dureze,
dar să păstreze suflul de viață care le-a în-
suflețit. Circularitatea, caracterul de corp
geometric, prin simetrii căutate, sunt parte
recunoscută de autoarea însăși, care-și folo-
sește imaginația nu numai în poezie, ci, iată,
și în scriitura critică: „...mi-am imaginat o
revenire în punctul inițial, la textele despre
poeții români, și am închis acest inel al căr-
ților, cu plăcerea de a fi putut gândi și scrie
pe marginea lor, căci, până la urmă, cea mai
puternică este tocmai bucuria de a povesti”.
Critica literară ca poveste/povestire a cărți-
lor. Bucuria scriitoarei reunește cele două
cărți, Pâinea și vinul vieții și Inelul cărților, în
inelul iubirii pentru literatură, bucuria de a
citi, de a-i citi pe confrați, bucuria scriiturii.

Prin bucuriile lecturii, prin apropieri care
insolitează, Simona-Grazia Dima descoperă

Discursul critic – afinit[\i elective §i empatice
AnA dobre
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universuri iamginare și labirinturi umane
sublimate în metaforă și simbol poetic, în
care se lasă condusă de poeți ca Ion Șiu-
gariu, Aurel-Dragoș Munteanu, Ioan Flora,
Ioan Pintea, Magda Cârneci, Dumitru Chi-
oaru, convinsă că că poezia „ne restituie o
componentă esențială a ființei noastre”.

Când deschide ușa universurilor epice,
descoperă prozatori ca Henri Stahl, Ștefan
Ehling, AdrianȚion, Emil Mladin, Viorica Ră-
duță, Bogdan Teodorescu și „tot atâtea
reacții personale, individualizate”, răsfrân-
geri ale unor interogații existențiale, am-
prentate de/prin „asimetria răspunsului”
fiecăruia.

Ficțiunea sublimează trăiri, nonficți-
unea surprinde tensiunea unui moment al
trăirii, fixat în spovedania de lucidă sinceri-
tate a eului. Pe firul spațiului și al timpului, în
edificiile memoriei, sunt urmați și urmăriți
Raisa Boiangiu, Radu Ciobanu, Ovidiu Du-
năreanu, Mircea Petean, Georgeta Filitti,
Corneliu Lupeș, Viorel Marineasa, Daniel
Vighi. Spovedania își relevă complexitatea
prin confesiunea și mărturisirea de sine prin
intermediul cărților, scriitura critică fiind o
formă de reflecție asupra cărților citite și
asupra sinelui care se regăsește, în măsura
în care se regăsește în scriitura celuilalt.

Cititul și scrisul sunt, pentru Simona-
Grazia Dima, activitate întemeietoare pen-
tru construcția de sine, pentru sculptura
propriei spiritualități. Citindu-i pe Gabriel
Liiceanu, Al. Deșliu, Mihai Posada, Traian
Ștef, autoarea vede cum cuvintele se de-
sprind de matriță, de arhetip pentru a lua
forma gândului care le visează.

Scriitura critică, la Ionel Necula, Isabel
Vintilă, Lazăr Popescu, Amita Bhose, Adrian
Dinu Rachieru, Ioan Lascu, Norman Manea,
H.R. Patapievici, Liana Cozea, Ana Dobre,
Rodica Grigore, este o scriitură prin ochiuri
de vitraliu, scriitură de reflecție și de re-
flectare a celuilalt în vibrația spiritului eului
receptor, oglindă sensibilă care înregistrea-
ză fluctuațiile gândului ca-ntr-un grafic de
seismograf.

În albia literaturii sunt aduși scriitori
care ne sunt în preajmă, Milovan Vitezovic,
Morelle Smith, Attila F. Balázs, Mazen Rifai,
împărtășind aceeași dragoste pentru cu-
vânt și literă, pentru literatură.

Convingerea Simonei-Grazia Dima că
fiecare nație este „expresia unei fațete a
creației divine”, având, ipso facto, drept la
viață, conferă scriiturii critice caracter uma-
nist. Prin literatură, Simona-Grazia Dima
pledează pentru valorile mari ale umanității
reunite nu doar în inelul cărților, ci al iubirii
de carte, de lume, de oameni și viață, toate
aduse/transfigurate în inelul imaginației
fiecăruia.

Dragostea lui Teo Cabel pentru
literatură, în general, pentru
poezie, în special, o constantă

a vieții sale, se relevă atât în evenimentele,
pe care le-a visat Cenaclul AntePortas, de
la Buzău, sau Literadura, revistă pe care a
inițiat-o alături de Constantin Suditu, cât și
în volumele de poezie sau de publicistică.

Ca poet debuta în 2010, cu volumul
Tablouri fără semnătură, urmat, cu parci-
monie, cu o știință a așteptării inspirației,
fără graba de a publica, de altele, cărora li
se adaugă Obiect în plutire (Neuma 2022),
în care imaginea dominantă este dată de
modul personal de a resimți invazia livres-
cului, sub forma concurenței realului cu
ficțiunea. În peisaj livresc, imaginat în pri-
ma poezie, Livada, realul e absorbit de fic-
țiune, ideea poetului fiind că, fără ficțiune,
realitatea este fadă, mai săracă. Livada din
real, primind infuzia de nostalgie din li-
vada de vișini a lui Cehov, își sporește con-
tururile de frumusețe prin chiar acest
adaos: „Te-ai plimbat vreodată prin livada
fără Cehov?/ să te pândească după pomi
singurătatea?”

Tablourile lui Teo Cabel au un aer im-
presionist, dincolo de romantismul con-
trastelor, de peisaj nocturn; în Noaptea, de
pază, eul lasă întunericul să coboare, pen-
tru ca, în jocul de umbre, de clar-obscur, să
se poată bucura de lumina, promisiune de
zori:„întunericul înconjoară ghereta/ stra-
turi straturi/ cocon de mătasea nopții”, pe
care le interiorizează și le răsfrânge în
desen personal.

Alte imagini înfrățesc culorile, armo-
nizează concretul irealului cu imaterialul
realului, în infinite nuanțe, urmărite„până
la iluzie”; „orizontul își fâlfâie penajul
peste țipăt”, în „rece tăcere”, din care răz-
bat, totuși,„râsete de copii”, curgerea no-
rilor, „aripă de cer”, sugesii ale comuni-
cării/comuniunii dintre cer și pământ.
Imaginile au fixitatea inanimatului, miș-
carea e inclusă în gesturi naturale, supra-
puse curgerii vremii. Desenând portretul
bunicii, el descifrează, în torsul firului de
lână, însăși toarcerea vremii.

În continue exerciții de imaginație, po-
etul multiplică imagini, avansează supo-
ziții, desenează în inefabil, pune sub sem-
nul dubitativului participarea la esențial,
menține echilibrul dintre ficțional și non-
ficțional, admite înaintarea ființei în labi-

rintul timpului și acceptă firescul: „dacă
toată lumea ar merge umăr la umăr/ în
același timp// dacă am muri toți în același
război/ nu mai e război/ trebuie să rămână
femei mai multe/ să umple de suferință/
locul gol lăsat de trufia războinicilor”. Cât
privește posibilitatea nemuririi, interogân-
du-se: Ce să fac cu nemurirea?, poetul nu
ajunge la o concluzie, conștientizând„scara
ruptă”pe care viața l-a pus, nutrindu-se din
înțelepciunea populară, ca prințul din Tine-
rețe fără bătrânețe..., că limita este inclusă
în destinul fiecăruia. Posibilitatea de a o
oculta e dată de destinul creator al omului,
pentru care jertfa lui Iisus pe cruce este
model exemplar. Un dialog cu sine („poe-
ziile nescrise se uită una la alta/ ne cunoaș-
tem?”) îl pune pe poet în paradigma unui
etern redobândit prin creație, supremul or-
goliu al iluziei victoriei asupra timpului.

Creația, înscrisă în ADN-ul creatorului,
este, de altfel, tema dominantă; foaia albă
de hârtie reprezintă virtualitatea idealului,
marmura din care Michelangelo trebuia
să-l elibereze pe David. Poetul este/devine
instrumentul, athanorul, prin care comu-
nică poezia, cel care poate coborî, prin cu-
vânt inspirat, transcendentul. Privirea în
sus este vedere în esențe, grație văzului in-
terior prin care creatorul însuflețește lu-
mea, obiectele ei.

Sintagma metaforică din titlu, imagine
fugară în Te uiți în sus, creează o poetică a
zborului, a plutirii, sugerând un dans al
materiei în idealitatea imponderabilelor
gândului.

Imaginea obiectului în plutire, repetată
în poezia omonimă, Obiect în plurire, do-
bândește valoarea unui autoportret al
eului în ecuația destinului:„Drumul meu o
foaie de hârtie/ De la... până la.../ cu sem-
nătură./ exist/ exist?”.

Reflecția se armonizează cu metafora
și simbolul. Singurătatea omului e suger-
ată indirect printr-un enunț: zgomotul de
fond este doar un decor, pentru a evoca re-
lația dizarmonică a eului cu lumea, obiect
suspendat în faliile timpului și ale realului,
o singurătate în destin.

Ultima poezie, Postscriptum, are va-
loarea unei arte poetice, punându-l pe cre-
ator în relația cu lumea cea aievea, cu
prorpia creație și cu sine. Poezia lui Teo
Cabel este viață îmbrăcată în ceea ce se ac-
ceptă ca fiind poezie.

AnA dobre

Poezia, eternul redobândit prin crea\ie
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Am primit prin poştă de la
Valentin Busuioc cel mai recent
volum al său de poezii Povestea

bărbatului care a visat foarte mult, apărut
la editura Neuma în anul 2021. Mi-au plă-
cut poemele şi l-am invitat pe autor în
emisiunea TV Văzul inimii, la un dialog de-
spre literatură. Cu acest prilej Valentin
mi-a mai dăruit câteva dintre cărţile sale
şi citindu-le, l-am cunoscut mai bine, prin
opera sa. Cele patru volume, la care mă
voi referi în continuare sunt: Coli de scris,
poezii, Editura Junimea, 2018, Iarba, poe-
me scurte-haiku-tanka, Editura Societatea
Scriitorilor Militari, Mierea sălbatică, ro-
man, Editura Neuma, 2020 şi Povestea băr-
batului care a visat foarte mult, Editura
Neuma, 2021.

Membru al Uniunii Scriitorilor din
România din anul 1996, poet, dramaturg,
romancier şi jurnalist cu o solidă pregătire
universitară, Valentin Busuioc a publicat
de-a lungul timpului în cele mai impor-
tante reviste literare din România: Lucea-
fărul de dimineaţă, România literară,
Steaua, Poesis, Convorbiri literare,Viaţa
românească ş.a.. Unele dintre poeziile sale
au fost incluse în antologii de profil şi re-
viste din Belgia, Brazilia, Canada, Croaţia,
Italia, Japonia, Marea Britanie, România,
Slovenia, Spania, S.U.A. și Turcia. Este autor
a peste 17 volume conţinând poezie,
teatru, şi proză iar pentru volumul de
poezii Coli de scris, a primit premiul Cartea
Anului 2018 din partea Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala Bucureşti Poezie.

O privire generală asupra celor patru
volume conduce la ideea că ele sunt ex-
presia artistică a unei structuri interioare
sensibile, născută şi modelată în jurul
unor raţiuni, convingeri, trăiri obiectivate
de fluidul realului. Apropierea de oniric,
conjugarea lui cu realitatea, cu individua-
litatea lirică, adesea insondabilă, ritmul,
sonoritatea, imaginile, arhitectura, toate
acestea dovedesc o puternică descătuşare
a energiilor sufleteşti ale autorului. Om
sensibil, rezervat, delicat dar ferm, îndră-
gostit de lectură, Valentin Busuioc reu-
şeşte, cu har, să ofere prospeţime limbii
române, să o menţină vie oferindu-i o
nouă viaţă prin particularităţile stilistice
dar şi prin fuziunea individualului cu uni-
versalul.

Coli de scris, volumul de poezie
preferat al autorul, oferă o perspectivă
asupra relaţiei poetului cu lumea şi cu
sine, definind teme majore: viaţa, moar-
tea, dragostea, visul şi mai ales travaliul
scrisului. Colile de scris sunt gândurile, lu-
mile, trecerile şi popasurile, cârtiţe de hâr-
tie subţiri, transparente; ele adăpostesc
fericirea cuvintelor scăldate de lumină dar
şi a cuvintelor nevăzute peste oraşul ador-
mit. Accentele semnificaţiei poetice cad
pe imagini fiind determinante în arhitec-
tura poemelor: cuvintele ard şi luminează,
se înghit unele pe altele, fereastra amintirii
albeşte pereţii, linia vieţii este o rană,
ceaşca de cafea, doar ea mai ştie gustul
buzelor iar viaţa e un pian cu zile albe şi
negre. Valentin Busuioc armonizează pro-
pria originalitate cu lumea căreia i se
adresează, definindu-şi stilul tocmai prin
dozarea discursului poetic. Autorul comu-
nică şi se comunică, deschide o fereastră
către sufletul său, radiind lumină şi viaţă
în jur. Intimitatea spirituală care o pro-
iectează este infinită, intenţia reflexivă a
poemelor, înţelesul lor intim asigură trans-
ferul emoţional.

Iarba, volumul de poeme scurte –
haiku – tanka demonstrează clar calitatea
de haijin a poetului. Cartea a obţinut pre-
miul întâi la Concursul internaţional de
haiku (1993). Valentin Busuioc respectă
poetica haiku-ului cu rigurozitate: foc
stins/prin fum/ cocorii; în numai şapte sil-
abe, sunt redate două principii haiku,
golul (focul stins) şi plinul (cocorii), iar
legătura dintre ele, fumul. Prezenţe lumi-
noase, părinţii poetului levitează în spirit,
iarba fiind perna iubirii filiale: tată/ nici-
când nu m-am ghemuit/ mai bine/ la piep-
tul tău/ ca acum/ când eşti iarbă. Micro-
poemele, haiku, tanka sau renga, dezvă-
luie ascuţimea spiritului dar şi comuni-
unea cu ritmurile ancestrale.

Povestea bărbatului care a visat foarte
mult, este un volum de raftul întâi, apre-
ciază Horia Gârbea, pe coperta patru a
cărţii. M-am lăsat purtată de frumuseţea
poemelor, într-o deplină libertate, savu-
rând ceremonialul liric. Imagini semnifica-
tive, mângâietoare evantaie ale libertăţii
sufleteşti: amintirea copilăriei, natura,
satul, părinţii, bunicii, toate înveşmântate
într-o bogăţie a vocabularului poetic;

chiar şi din titlurile volumului se poate
compune un poem: lumina cu al ei mesaj
ascuns reînvie dragostea prin mintea unui
copil, iar fericirea şi credinţa nu mai depind
de anotimpuri ci de lumina unui blitz cu
imaginea tatei întors din război. Prima nin-
soare şi curcubeul vor uimi întotdeauna
inima, cît un suflet de pasăre. Cei dragi, de
departe, vor înţelege povestea bărbatului
care a visat foarte mult. Visul său, în sin-
gurătate va alunga marile ploi, va aduce în
memorie fereastra către prima iubire. Luna
plină, iarba şi florile de câmp sunt puntea
către puritate.

Romanul Mierea sălbatică, o naraţi-
unea memorialistică plină de lirism, sur-
prinde esenţe ale vieţii într-un text care
oferă o subtilă şi delicată plăcere a lecturii.
Urmărirea subtextului, a înlănţuirii de am-
intiri, sentimente, intenţii, gânduri, toate
refăcute din particularităţile textului oferă
imaginea omogenităţii stilistice. Textul şi
subtextul, tratate cu atenţie, sunt aduse
spre centrul conştiinţei cititorului, autorul
concentrându-se asupra proiectării mesa-
jelor cu energie şi talent. Personalitatea
scriitorului este esenţială în descifrarea
mesajelor şi în tehnicile utilizate iar rezul-
tatul se vede: imaginaţia, spiritul de ob-
servaţie, luciditatea şi atenţia pentru
detalii fac din Mierea sălbatică un roman
convingător şi emoţionant.

Abordarea cu naturaleţe şi rafinament
a plurivalenţei cotidianului, într-o subtilă
combinaţie cu accente onirice oferă do-
minanta, linia de continuitate a volumelor
lui Valentin Busuioc. Literatura sa, prin ca-
pacitatea extraordinară de a activa conş-
tiinţa, este un vector important de influ-
enţă; ea ridică realitatea banală la nivelul
superior al trăirilor.

Linia de continuitate
eVelyne croitoru
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LUDI, apărut la Editura Neuma în anul 2021, volumul de poezie al tânărului scriitor Cosmin Andrei
Tudor, oferă spectacolul unei frumoase libertăţi lirice, oglindind spiritul nud, într-o lume din ce în
ce mai rarefiată. Sunt poezii scrise spontan, după cum însuşi autorul mărturiseşte; spontan, dar cu

mult miez, cu multă maturitate: unşii de-acum/ sunt tot unşi,/ dar la a căror/ ungere/ s-a folosit un mir/ ceva
mai diluat. Într-o realitate smulsă duratei, sub semnul unor esenţe intenţionate, poetul călătoreşte pe tro-
tuarul gândului, la braţ cu plictisul şi filosofia.Viziunea unei lumi posibile din perspectiva jocului minţii este
oferită într-o paletă fină şi veselă cu un ton uşor maliţios. Există sentimentalism dar şi luciditatea spiritu-
lui, iar jocul de cuvinte dă, adesea, prilejul unor compoziţii ingenioase: până unde putem coborî pe acea
spirală?/până la dumnezeu/ chiar dacă pare o coborâre,/ această coborâre este de fapt un urcuş. Atras de
miracolul vieţii, al vieţii de dinaintea naşterii, poetul îşi compune simfonia devenirii, în care un pian se
aude, cu fiecare efort, mai tare, iar când simţi că mai ai doar o întindere de mână te naşte mama. Deşi îm-
părţit riguros în patru capitole, Preludiu, Interludiu, Postludiu şi Metaludiu, volumul este, în întregul său un
zbor. Un zbor al gândului şi al imaginaţiei, ale căror aripi au dus omul la marginile universului, înotând în

eter tot aşa cum înoată peştele în apa râului/ sau ciocănitoarea în apa văzduhului,/ doar cu o mică smucitură la ieşirea din cer. Puterea de a
crea atmosfera lirică, observaţia adâncă articulată în metafore simple, reflecţiile şi interogaţiile propriilor judecăţi, într-o alchimie a
limbii bine organizată, recomandă un poet cu un potenţial creator important, promiţător.
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eVelyne croitoru

Sufletul suportă cu greu îngrădirile. Simţurile şi inteligenţa tind să ocupe din ce în ce mai mult
spaţiu, deschizând spiritul spre a cuprinde cât mai mult cunoaşterea, liberă de orice fel de con-
strângeri. Dar sfera cunoaşterii, a devenirii este determinată de cea a experienţei, iar libertatea

este adesea smulsă cu multă suferinţă din vârtejul existenţei. Maria Grădinaru a debutat în poezie în anul
2014 cu cartea Visul crisalidei, Editura Ars Longa din Iaşi, volumul fiind o reuşită, un periplu elegant prin po-
etica diafană a iubirii de poezie, cum o definea Cristina Ştefan. După alte trei volume de poezie, toate lu-

minate de emoţia eliberării prin creaţie, poeta cucereşte cititorii cu un nou volum, tot de poezie, Cactusul de la etajul doi, Editura Neuma,
2022, o sinteză de ingenuitate şi beatitudine în spirit, lanţ al unor trăiri colorate afectiv şi dominate de asocieri de senzaţii, într-o compoziţie
unitară ce oferă substanţă şi autenticitate poemelor. Eul liric nu este însă doar o sumă de senzaţii ci traversează intuiţia husserliană cores-
punzând sferei cunoaşterii, a conştiinţei intenţionale, cea care ridică forţa imaginaţiei la un nivel superior, purtător de semnificaţii: în
lumea asta de ucis suflete/… nu te lăsa păcălit/ poezia e mai mult decât poţi citi/ şi mai presus decât ceea ce crezi că înţelegi. Instalată pe rănile
inimii, iarna umple cu tristeţe şi nostalgie sufletul în care creşte o nepăsătoare siberie iar în absenţa soarelui iubirii, solitudinea este dublată
de anxietate. Aspiraţia către spaţiul situat dincolo de realitatea prozaică, pare salvatoare. Întoarsă spre ea însăşi cu zilele nelocuite, acelaşi
gri îi asfaltează privirea într-o nemişcare din care răsar spinii singurătăţii; iubirea, durerea, atinse de o stinsă melancolie, îi măsoară in-
somniile şi pustiul interior. Maria Grădinaru locuieşte într-un univers de trăiri şi emoţii sublimate, transfigurate în poeme: pata de cerneală/
prin care rătăceşti/ mă strigă/ mustind de tine/ vrea să te eliberez/ dar mâinile/ nu mă ascultă/ ele ştiu că nu la mine/ e cheia. Sentimente,
mişcări sufleteşti, stări de conştiinţă, se atrag şi vibrează într-o cascadă de resurse asociative care dau sens şi originalitate poemelor. Este
cartea unei poete autentice, lectura ei având capacitatea remarcabilă de a opri timpul în loc pentru a bucura sufletul cititorului.

Alchimia esen\elor lirice

Titlurile, uneori de o duritate maximă, ca şi viaţa, de altfel, ascund poeme de o rară sensibilitate, ade-
vărate bijuterii lirice. Aşa s-a întâmplat şi cu acest nou volum de poezie, Jocul şi moartea, apărut la
Editura Neuma, 2022, la aproape doi ani după volumul Umbrele copacilor tăiaţi, publicat tot la

Neuma, ambele sub semnătura poetului Mircea Teculescu. Dacă volumul Umbrele copacilor tăiaţi se pre-
zintă sub semnul rememorării afective, într-o bogăţie de senzaţii vizuale, înveşmântate într-o notă ele-
giacă, confesivă, Jocul şi moartea dezvăluie o lume comprimată între sunt şi nu sunt, o lume cu oameni
plecaţi/ în cimitire/ şi în spitale, şi în pierdute ţări cu altă fire şi în care timpul este inamicul ce pândeşte săpând
semne în om, aducând tot mai aproape poeziile melcilor spre locul unde viaţa începe cu moartea, unde lu-
mina se pipăie cu mâinile. Doar ochiul ce vede şi mintea care înţelege va mai putea pătrunde tainele pu-
drate cu făina timpului prin care poetul încearcă să dea sens trecerii sale, să fixeze veşnicia. Jocul şi moartea,
meditaţie profundă asupra ireversibilităţii timpului, este o revelare a interiorităţii, cea care a strâns
curcubeele de altădată, actualizată cu intensitatea spaimelor unui prezent învolburat, în care gleznele de

rouă-s hărţuite şi a unui viitor peste care vede, cu o undă gravă de tristeţe cum înfloreşte iarna pe iarba încă verde. Dinamica, ritmul inte-
rior al poemelor este unul aşezat, asemenea clepsidrei care măsoară imperturbabilă trecerea timpului şi a fiinţei. Orizontul nepătrunsu-
lui, al merilor din cer, potenţează jocul desprinderii de trup.Combustia vieţii, încetinită, lasă loc monologului trecerii spre neant, cu câteva
limpeziri spre renaştere ca seminţe-ngropate, semn al mişcării transcendente. Printr-o subtilă şi rafinată metamorfoză, se clarifică unghiul
superior din care se exprimă emoţia lirică - esenţializarea materiei în expresie literară.
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Viața nu-i cea pe care o trăiești în
vârtejul crivățului” (Dansezi cu
fulgii), „totul cade din nou și din

nou/ necunoscutul îmbracă o mie și una de
îndoieli/ niciodată la fel/ tu descoperă prin
viață acel altceva”(Culegător de vânt),„cu ră-
suflarea tăiată viața aleargă printre fan-
tome/ zdrobind din când în când câte o zi
mohorâtă/ cum zdrobește un copil fructul
zemos sub călcâi”(Cuvântul face cale în-
toarsă),„colinzi în neștire târgurile de vechi-
turi/ să cumperi la oferte irezistibile viețile
din alte vârste// și abia acum înțelegi de ce
zeii scormonesc prin gunoaie/ după daru-
rile neprețuite aruncate de oameni” (Coli-
ziune)... Imagini dintr-un volum inedit, „Te
visează o bufniță albă”. O probă de măiestrie
și revelare a covârșitoarei puteri a cuvântu-
lui? O transfigurare în metaforă a întoarcerii
către sine? O regenerare conceptuală a po-
etului care trăiește fascinația timpului, un
anume tip de experiență, dar și o devenire
spirituală? Valorificarea unor motive repre-
zentative pentru bogata simbolistică și pen-
tru aria de semnificații pe care o acoperă? O
capcană întinsă cititorului spre a surprinde
provocările permanente din partea vieții, cu
frământările, cu îngândurările, dar și cu bu-
curiile ei? Sau chiar nevoia poetei de a se
(re)descoperi pe sine prin scris?

Încifrată și descifrată prin cele patru
puncte cardinale (fiecare din cele patru di-
recții, câte însumează orizontul/ „spațiul
vieții”), crucea (formată pe baza celor două
axe: est-vest, nord-sud), cu ținuturile-i vă-
zute și nevăzute, are în centru omul/ poe-
tul, „un model în mic al universului, un
microcosmos”. Și ce altceva să fie crucea,
dacă nu poemul? Pentru că el: „doar po-
emul cu hainele sale de zgură/ cu tălpile în-
sângerate/ pășește distrat numărând ele-
fanții uciși/ pentru turnul de fildeș// o,
numai el acceptă refuzul golului de-a fi
locuit/ provoacă minunile/ caută ghemul
ariadnei prin nopțile tale cu febră/ pes-
cuiește înecații din mări/ cu un harpon
dintr-un cuvânt ascuțit/ trece fulgerător
prin vitralii/ când privirile se ridică firav din
pământ…”(Recâștigă lumina)

Pactul poeziei cu viața, și nu cu moar-
tea, este revelatoriu în poemele acestui
volum, al cărui titlu dă frisoane la prima
vedere (dacă ne gândim la simbolistica buf-
niței). În mitologia multor popoare, bufnița
este simbolul puterilor malefice, al întune-

ricului, al tristeții, al morții. Aici însă aveam
de-a face cu bunița albă (care îmi amintește
de romanul omonim al lui Savatie Baștovoi).
Simbol al înțelepciunii, al intuiției, ca și la
amerindieni, bufnița albă este aici ocroti-
toare a destinului și a nopții. Abilitatea de a
vedea ceea ce nu văd cei mai mulți o par-
ticularizează.

Te visează bufnița albă este volumul re-
velator al subiectului proiectat pe sine prin
identificarea cu celălalt. Echilibrul compen-
sator nu întârzie să apară:„cineva îți soarbe
gândurile dintr-o cupă// din privirea ta se
desprind zboruri/ construiesc un traseu/ pe
care-și încep călătoriile/ spaimă cu spaimă/
frumusețe cu frumusețe// când vei da po-
vețe arborilor zvăpăiați/ lacrimile nu vor mai
îneca pământul// doar vor înmuguri o rugă-
ciune/ lângă visul bufniței albe” (Visul buf-
niței albe)

Capacitatea de a introspecta liric„reali-
tatea poetică”, mizând pe o puternică trăire
interioară, precum și originalitatea dublată
de o sensibilitate acută, sunt trăsături ce
potențează un ideal, pe care Maria Pal îl cul-
tivă cu succes. Poezia domniei sale de mult
ne-a obișnuit cu noutatea, cu nuanțe im-
previzibile, cu tensiuni acumulate în forme
de certă și fascinantă prospețime.

Formă superioară a unei conștiințe care
evadează din finit în infinit, după o în-
delungă și minuțioasă pregătire, creația
Mariei Pal este o intensă vibrație metafizică
la tainele universului. Este o comuniune,
prin mijloace specifice, cu absolutul: „doar
cuvântul știe/ cum zâmbește curcubeul/
cum îmbrățișează vântul/ puzderii de stele/
cum se zvârcolește ecoul/ cum se salvează
luna de la înec/ cum se înoată în apele unei
oglinzi/ cum se leapădă/ de orice moarte”
(La nesfârșit)

Cuvânt și tăcere, lumină și întuneric sau
lumină și umbră, Dumnezeu/ Sf. Petru/
Arhangheli/ îngeri și Mefisto, bucurie și tris-
tețe, îndoială și încredere, cruce și cerc/
coroană, secundă și veșnicie, vis și realitate,
cale și labirint etc. surprind prin a se re/de-
scoperi„chipuri”ale aceluiași univers liric, pe
care îl îmbogățește o faună diversificată,
peste care este„regină”bufnița albă: păsări,
elefanți, pești, fluturi, șoareci albi, păianjeni,
lebede, albine, greieri, privighetori, vulturi,
condori, viermi, pescăruși. Pulsația acestor
lumi primește imbolduri magice de la nimfe
sau unicorni, mărturisite în cuvânt.

Cunoscutul necunoscut al ființei este
participare deplină la însăși natura lui Dum-
nezeu, Cel care le transcende pe toate. Din
diverse unghiuri privit, adevărul este ace-
lași: „înflăcărat privești încremenit ursi-
toarele/ cum desfac durerea până la stri-
gătul mut al frumuseții/ cum îngerii iau
forma cărților de căpătâi// și-o altă iubire în-
toarce înspre tine fața lui Dumnezeu/ pe
această margine de univers unde cazi în ge-
nunchi/ ca o mirare născută dintr-un curcu-
beu.” (O mirare din curcubeu)

Departe de a fi creații abstracte, atunci
când se fac trimiteri la cultura majoră, este
adevărat, ele nu pot fi înțelese de oricine.
Poeme precum: „Coliziune”, „Să nu te
oprească”, A oficiat vecernia”,„Fantasmele lui
Hieronymus Bosch”, ilustrative pentru sin-
cretismul artelor (poezie, pictură) s-au năs-
cut din meditații vibrante, ofrande către
pictori celebri: Edvard Munch, Paul Gau-
guin, Van Gog, Salvador Dali. Săgeți arun-
cate în grădina literelor și artelor. Dar nu
glosând, pur și simplu! Cuceritor, estetic„al
văzului care transformă ochiul în privire” și
cuvântul în poezie!

Alteori, întâlnim sintagme de referință,
integrate, nu numai pentru a le converti în
favoarea actului liric, ci și pentru a spori di-
versitatea de conotații, „Firul/ ghemul Ari-
adnei”,„Calul troian”:„înaintezi sub amenin-
țările nevăzute/ precum soldații revărsați
din calul troian”(Înaintezi)

Sentimentul ființial al poetei prin spirit o
transformă într-un adevărat artizan al vieții
cu infinita ei profunzime de forme, în fața
unificării încremenite a morții. Astfel, pre-
face evenimente nefericite în taine și nu se
abandonează disperării. Ba mai mult, îngă-
duie misterului să triumfe asupra propriului
destin: „prinzi în palme/ tresăririle unui tril
rătăcit/ ușoare ca umbra unui sărut//deo-
dată/ cuvintele din poeme/ deschid corole
misterioase// în visul bufniței/ clepsidra își
înmulțește rădăcinile/ prin cărțile tale”
(Miraj)

Geme rare, poemele Mariei Pal se con-
stituie într-o veritabilă erminie a unei pu-
ternice sensibilități, gata oricând să lumi-
neze spirala timpului.

Sub privirile extaziate ale bufni\ei albe
nicoletA mileA
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Volumul Viaţa unui fluture (Edi-
tura Ideea Europeană, 2021)
adună nuvelistica pe care Eu-

gen Uricaru, romancier consacrat, perce-
put drept protagonist al prozei noastre de
azi prin seriile textelor romaneşti, tipărite,
în cicluri epice bine articulate, începînd cu
Vladia anilor ‘80; oricine poate bănui, de-
seori, prozatorii înşişi mărturisesc acest
lucru, proza scurtă este (poate fi) un
exerciţiu necesar în orizontul marilor con-
strucţii narative şi, nu de puţine ori, ro-
mancierii lasă „variante”, schiţe, ciorne,
mostre care pregătesc romanul: cele trei
nuvele din Viața unui fluture nu fac parte
din această categorie, sînt autonome, aici
prozatorul descărcînd energii care vor fi
rămas după conceperea amplelor cicluri
romaneşti, emblema prozei lui Eugen Uri-
caru: o spune el însuşi într-o prezentare
de pe coperta a patra a cărţii de nuvele:
„Cele trei nuvele au acest motiv epic în
comun – imaginaţia. Cu ea se construiesc
lumi, prin ea se trăiesc vieţi, ea este aceea
care are capacitatea să remodeleze reali-
tatea. Trei momente istorice din perioada
postbelică a României, anii ‘50, anii ‘60,
anii ‘80, sunt clipele de cumpănă pentru
înfruntarea dintre realitate şi imaginaţie,
dintre intenţii şi context. Aceste trei nu-
vele sunt camera de rezonanţă a tuturor
destinelor înfrînte în realitate”. Trei nuvele
pentru trei momente istorice din perioada
postbelică a României, așadar, abordate în
orizontul imaginarului, al mecanismului
imaginaţiei; începînd din trecutul mai în-
depărtat, din anii ‘50, cu „vechea” Antonia,
singurul text tipărit, datat 1976, Eugen
Uricaru se întoarce acolo prin mijloacele
prozei suprarealiste şi parabolice, intens
simbolică, în Bruno e povestea unui copil
care creşte între şi cu realităţile „obsedan-
tului deceniu” şase, pentru ca în Leonard
să regăsim o „poveste”, cum îi spune au-
torul, din (i)realitatea anilor ‘80-’90, cu ruşii
perestrokăi lui Gorbaciov, dar şi cu sce-
nele (aproape) naturaliste de la Revoluţie.

Calul Orloff intră în sufrageria unde
tocmai s-a încheiat petrecerea de la o
nuntă, mănîncă pîinea din coşul de pai şi,
după ce termină, „ridică botul mirosind,
apoi, atent, încreţindu-şi pielea pe spate,

pe crupă, ieşi purtînd femeia cu grijă”: fe-
meia e Antonia care trăieşte în lumea „si-
gură” a anilor ‘50, cînd nimic nu se poate
întîmpla astfel încît să se tulbure viaţa
cuiva, dar pe care, scena stranie a apariţiei
calului şi, afară, a stăpînului său, o „sosie”
a lui John Wayne„rătăcită într-un tîrguşor
de provincie”, o transferă în ficţiunea lumii
de altădată, cu jocheul Hlinka al cărui cal
a fost Orloff: „Hlinka? Păi acesta a fost cel
mai grozav jocheu al grajdurilor Relgis.
Membru la Clubul Rotary. Îţi dai seama ce
fel de jocheu trebuie să fi fost acesta dacă
era membru şi la Rotary?”. Climatul de-
ceptiv al unei lumi, prin teroare, conduse
de „tovarăşul Palibroda”, la mina de la
Laina, perceput în registrul prozei realiste,
se surpă sub presiunea imaginii suprarea-
liste a calului Orloff, dar şi a prozei roman-
tice a „călăreţului din grădină”, stăpînul
acestuia. Dincolo de ciocnirea acestor pa-
radigme literare, palpită realul care e, în-
treg, al Antoniei ce umanizează o lume
cenuşie, prin senzualitatea sa; Antonia e
prototipul personajului care fuge din acea
realitate, în tovărăşia unui călăreţ miste-
rios, membru al Clubului Rotary de altă-
dată şi a calului său din grajdurile Relgis,
identificîndu-se în aerul inconfundabil al
libertăţii pustei şi în figura unui nălbar,
contemporan, în protoistorie, cu solomo-
narul: oriunde, numai nu în realitatea apă-

sătoare a anilor ‘50 în România; nălbarul
este omul vindecător de cai, care vorbeşte
cu ei şi trece în fiinţa acestora, la fel cum
solomonarul vorbeşte cu apa viitoarei fîn-
tîni: „Oamenii ăştia merg dintr-un loc în
altul şi dacă sunt întrebaţi pot să arate
locul în care se află apă bună. Dar vezi, tu,
Antonia, aceştia sunt oameni care şi-au
descoperit rostul, care încetul cu încetul
sau pe neaşteptate şi-au dat seama că în
lume cel mai bine pot face acest lucru.
Unii pot descoperi apa, alţii sunt vindecă-
tori de cai. Important este să-ţi dai seama,
fie chiar şi foarte tîrziu, de cele ce se află
în ei”. Nălbarul şi solomonarul sînt oameni
care și-au descoperit rostul, iluzia e deplină:
nălbarul e omul-cal („eu sunt un cal”,
spune calăreţul misterios Antoniei), iar Or-
loff e calul-om: trecerea omului în cal şi a
calului în om e, în fond, viaţa fluturelui
care sfîrşeşte cînd „ploaia sau degetele
i-au luat pulberea de pe aripi”.

Antonia trimite cititorul în parabolă,
într-o simbolistică suprarealistă, în ori-
zontul mito-poetic al existenţei: Bruno, a
doua proză a cărţii, îl recheamă în realita-
tea deceniului şase. Bruno care tocmai îm-
plineşte doisprezece ani este copilul unor
evrei (din Buhuşi?) care intenţionează să
emigreze în Israel, fiul lor află, nu ştie
unde, de ce, cînd, dar e convins că pleca-
rea undeva, departe, înseamnă despăr-
ţirea definitivă de prietenii săi, „muşche-
tarii” cu care se joacă printre ruinele, ade-
sea, periculoase ale celui de-al doilea răz-
boi mondial, simulează simptomele unei
poliomelite - boala infecţioasă care a făcut
numeroase victime în România timpului -
, pentru a-i îndepărta pe părinţi de gîndul
emigrării în Palestina; toate acestea se pe-
trec acasă, pe terenul de joacă, cu întîm-
plări şi personaje „de film” şi un prieten
care moare intoxicat cu clorul dintr-un de-
pozit rămas din război. Proza lui Eugen
Uricaru este o radiografie a epocii, asam-
blată ingenios, prin ochii unui copil care
citeşte totul în cheia „ignoranţei” sau, alt-
fel, departe de miezul fierbinte al faptelor;
Bruno este ceea ce se cheamă un narator
neimplicat şi un filtru prin care autorul re-
latează „alb” evenimentele, în afara orică-
rei retorici şi fără a selecta personajele în

Aerul inconfundabil al libert[\ii pustei
ioAn HolbAn



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma 60

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022

pozitive/negative, lăsînd epoca în prim-
plan, în rolul de protagonist al textului.
Astfel, Bruno, care crește odată cu epoca,
află că tatăl său, Moni Martel e un „poli-
truc” pentru că lucrează la „regionala de
partid”, iar funcţia acestuia îl salvează de
la repetenţia aşteptată pentru că la exa-
menul de patru clase n-a ştiut „o buche la
limba rusă”, i se spune că toţi caii au fost
duşi „la Abatorul din capătul oraşului” şi,
altfel, că „nu e de glumit cu democraţia
populară”, urmărind săptămînala defilare,
prin oraş, a unei coloane de deţinuţi şi
despre sacrificiul cerut de autorităţi de la
cei care pleacă (tatăl, evreul Moni Martel
trebuie să părăsească serviciul), învaţă
despre valoarea cărţilor vechi şi despre
felul cum se citesc ştirile în ziarele vremii,
în peisajul dezolant al unui oraş în sur-
pare. Proza lui Eugen Uricaru se remarcă,
în primul rînd, prin forţa de prezentificare
a unui trecut problematic despre care s-
a scris enorm; formula narativă cu un
martor creditabil, copilul, crește tensiu-
nea textului, aduce în prim-plan un per-
sonaj care exprimă, în fond, o tipologie şi
drama poporului evreu de atunci: aici
uliţa noastră s-a închis, spune un perso-
naj.

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

Nuvelele lui Eugen Uricaru sunt ase-
meni romanelor sale: exemplare.

Cu noul volum de proze, Stele pitice.
Opt ficțiuni (Editura Neuma, 2022),
Răzvan Voncu schimbă registrul

critic în favoarea aventurii epice, însă nu
una oarecare, ci una cu miză teoretică și im-
plicit polemică, dincolo de secvențele ce
derulează, în dinamica lor, povești de viață
autohtone. Din loc în loc, textul oferă lapi-
dare indicii de istorie literară, trimițând la
problematica romanului, la statutul criticu-
lui care propune un model romanesc, așa
cum o făcuseră și alții înaintea sa: „Toți cri-
ticii mari, în fond, de la E. Lovinescu la Pierre
de Boisdeffre și de la G. Călinescu la David
Lodge, au scris, nu-i așa?, și romane...”. De
data aceasta, avem în față o scriere atașant
pliată pe realitățile ultimelor decenii (de
permanentă tranziție spre un nou modus
vivendi), cu o formulă narativă ce nu exclu-
de omnisciența clasică, dar o asezonează cu
jocul postmodern al unei intertextualități
dominante, al răsturnării codurilor de lec-
tură și al unei disponibilități stilistice spre
(auto)ironie, parodie, expresie mucalită.

Într-o lume haotică, lipsită nu doar de
repere spirituale, ci și de omenie, așa cum
o ilustrează galeria personajelor alese, Răz-
van Voncu propune un parteneriat nou cu
cititorul, provocându-l, solicitându-i atenția
(intuiția) în dezlegarea permanentă a jocu-
lui narativ pe tabla de șah. Trebuie precizat
că sub paravanul ficțiunii, se materializează
scene ce amintesc izbitor de întâmplări,
situații, evenimente, scandaluri, personaje
din lumea literar-artistică a perioadei post-
decembriste, dar, cu toate acestea, textul ne
oferă, în contrapondere, răspunsul ironic,
gândit doar, al unei autoare de la IPOLA (In-
stitutul pentru Promovarea Operelor Liter-
are și Artistice): „I-ar fi spus profesoarei că
lectura de identificare e cea mai primitivă
formă de lectură, e apanajul cititorilor dile-
tanți, că romanele sunt ficțiuni (vorba vine:
al ei era doar o colecție de amintiri cosme-
tizate), conținând universuri imaginare, și
așa mai departe, tot tacâmul cursului de
anul III al lui Matei Ursu.”

Cu autoritate auctorială și detașare,
sunt decupate momente din viața perso-
najelor, lăsându-ne impresia că firul isto-
risirii ar putea fi reluat oricând, căci el ab-
soarbe, cu generozitatea unei deschideri de
con, toate destinele prezentate rând pe

rând, iar acestea nu sunt altele decât cele
ale unor aspiranți la statutul de mari cre-
atori. Fără a ajunge la celebritatea visată,
aceste„stele pitice”parazitează breasla scri-
itoricească, punând la dispoziția autorului
tabloul unor manifestări umane din vecină-
tatea grotescului. Cu exactitate și amuza-
ment, sunt exploatate literar tocmai aceste
aspecte caricaturale, executate cu floreta
verbului bine țintit.

Întâmplările bizare, disproporționate
alunecă, dintru început, în zona unei psi-
hologii tulburi, tarate de singurătate, ratare,
orgoliu nejustificat. E cazul prezentat în
prima ficțiune din cele opt care compun
volumul „Fiziologiilor”, mai mult roman
decât proză scurtă. Îngrozitoarea crimă de
pe strada Oracolelor constituie, și prin su-
gestia titlului, începutul potrivit pentru sub-
tilitățile hermeneutice ale unui astfel de
experiment narativ, căci dirijează atenția
spre o zonă a suspansului, a imprevizibilu-
lui, a realului prelungit în autoscopie, de-
dublare, alienare. De la faptul real, credibil,
se alunecă în ficțiune, în cel mai firesc mod
posibil. Iuliu Petru-Nenescu locuiește într-o
garsonieră dintr-un cartier mărginaș, iar
viața lui socială se transferă pe rețelele in-
ternautice. Când, într-o dimineață, constată
că i-a dispărut contul de facebook, eroul,
scriitor de profesie, își iese din minți, înfin-
gând trabucul în pieptul unui amic venit să
îl ajute. Nu neaparat ceea ce face personajul
este spectaculos, ci maniera în care acesta
este prezentat: clocotind de frustrări, sim-
țindu-se exclus, mai ales că fusese părăsit
de soție, condamnat la mediocritate lite-
rară, la mizerie (în ambele sensuri, propriu și
figurat).

Stele pitice pe cerul literaturii
monicA Grosu

���
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Din aceeași categorie, Eșarfa dezvă-
luie, încă și mai pregnant, cu mai multă
ironie, spirala gândului în momente de
tensiune și surescitare. Coincidențele, in-
serția straniului, aparițiile misterioase de-
termină reflectarea realității în forme fan-
tastice, amintind de proza psihologică a
lui I. L. Caragiale. Finalul istorisirii rela-
tivizează oarecum perspectiva printr-un
joc al ridiculizării disimu- late, naivul Ba-
calaureus a ieșit din încurcătură, ajutat de
Arghir Leolea, fostul lui coleg, actual-
mente un critic reputat, dar eșarfa roșie
oferită acestuia flutura la ieșire, frumos
legată la gâtul unui „caniș neobișnuit,
uriaș, cu blană neagră-tăciune”, care îl
aștepta nemișcat.

Foarte bine dozate, aceste secvențe
se succed cinematografic, dilatând câm-
pul lecturii și deschizând noi paliere in-
terpretative. Bineînțeles, așa cum punc-
tam la început, tentația cititorului rămâne
aceea de a completa puzzle-ul epic prin
identificarea unor situații similare petre-
cute în actualitatea noastră literară, iar,
în acest sens, sugestiile onomastice fri-
zând comicul, sau denumirile date unor
instituții, cercuri, departamente de către
autor ne vin în ajutor: Cenaclul de Marți,
Comoditas, Informatorul cultural, Gazeta
culturală ș.a. Respectând paralelismul de
sens, ca în cazul eufemismelor, aceste de-
numiri cu mare priză la real, sporesc efec-
tul comic și construiesc paravanul unei
voite ambiguizări (cum e declanșarea
acelui puci pentru înlocuirea „bătrânilor
expirați”). Apoi, se remarcă un mod
anume de a construi finalul povestirilor,
transferând atenția spre aspecte adia-
cente, disipând subtil ideea centrală, dar
totodată evidențiind-o prin jocuri de lim-
baj, prin metalepse și asocieri savuroase.
În Rezidentul, jurizarea unui premiu nu
decurge ca la carte, intervenind contes-
tații, priviri cu subînțeles și un public
ațâțat de gândul că votul fiecăruia con-
tează, totul în timp ce„inoportun ca ade-
vărul, țipătul cavernos al unei cucuvele
țâșni de undeva din apropiere.”

Stele pitice poate fi perceput ca un
roman à clef, însă dincolo de supozițiile
lectorului, contează textul în sine, forța sa
iradiantă, savoarea stilului, voluptatea cu
care sunt prinse în acul ironiei persona-
jele, întâmplările, secvențele de viață.
Între adevăr sau ficțiune, putem opta, așa
cum ni se indică în motto-ul ales:„Ce cine
va vrea să criadă, bine va fi, iar cine nu le
va crede, iarăși bine va fi; cine cum îi va fi
voia, așa va face.” (Ion Neculce)

��� ���

Pornit de la un simbol antic egiptean,
volumul Ochiul lui Horus, apărut la
Editura Neuma, sub semnătura Nico-

letei Milea, structurează rituri şi mituri pe care
le trece prin sufletul poetei. De altfel, de la de-
butul din 1997, cu volumul Cercuri albe, bifăm
opt volume de versuri care arată evoluţia
poetei pe acest drum în care lirica ei prinde
limpezime.

„Poeta Nicoleta Milea continuă aventura
conceptuală în lumea mitologiei proprii.
După Umbra lui Midas și Grota cu fulgere
(Premiul Filialei București a Uniunii Scriito-
rilor), acest al treilea volum publicat la NEUMA
este cel mai elaborat al trilogiei. Autoarea își
asumă cu îndrăzneală construirea miturilor
personale în polemica față de cele consa-
crate. Cartea sa este o auto-inițiere sub sem-
nul regal al lui Horus și al poeziei”, spune, pe
coperta cărţii, Horia Gârbea.

Împărţirea volumului în patru segmente
(„Alerg prin mine însămi”, „Celălalt eu mă
ajunge din urmă”, „Respiraţie întretăiată pe
stânca Leucade” şi „Horus în faţa oglinzilor”)
arată capacitatea poetei de a-şi construi volu-
mul sub semnul reperelor istoriei mitice.
Ochiul lui Horus (Ochiul Lunii) simbol al pute-
rii protecției zeităților, aducător de înțelepci-
une, claritate și luciditate. Simbolul este
interpretat ca o imagine a mamei lui Horus,
Isis(o zeiță a magiei, vieții și a vindecării). Se
spune că sursa puterii lui Horus se afla în ochii
acestuia. Hor, în limba egipteană antică
înseamna față, chip și era reprezentat printr-
un cap de șoim (zeul Horus). Ochiul drept era
alb și reprezenta soarele, cel stâng era negru,
simbolizând luna (conform Wikipedia).

„În stânca/ botezată/ cu numele tău/
trăieşte o pasăre”, spune poeta care reuşeşte,
prin puterea cuvântului, să readucă la viaţă
lumea care are nevoie, în tumultul iscat de
haosul vremurilor, de o barcă de salvare. Cu-
vântul, cel care ne-a fost dat nouă, oamenilor,
de către Cel de Sus, va fi întotdeauna cel care
ne va scoate pe cărarea luminată şi nu va lăsa
fiii lacrimilor să piară. Dintre toţi pământenii,
poetul, urmaş al psalmiştilor, este cel care
poate înnobila cuvântul: „Poetul îmi spune/
că cerul levitează/ în inima lui”.

Conştientă că puterea poeziei îşi face
simţită prezenţa în viaţa ei, Nicoleta Milea
spune: „Geamăna mea/ nestingherită/ se
plimbă/ cu Platon de mână”. Poetul poate să
pătrundă în lumi nebănuite, să stea la taifas
cu Divinitatea, să culeagă ierbile lumii alături
de filozofi şi să aducă în faţa noastră„O lume/
într-o altă lume”.

Versurile din această carte ale Nicoletei
Milea sunt pline de optimism, de lumină, iar
prezentarea lor într-o manieră postmodernă
ascunde, totuşi, o lume a tradiţiilor ancestrale:
„În sufletul meu/ este mereu/ duminica în
care/ se ascunde un înger/ verde-albastru”.

Deşi înaintea ei, încă de la începuturi, a
fost altcineva care a despărţit„apele de uscat/
întunericul de lumină/ iubirea de ură”, poeta
ştie că are, totuşi, armura cuvântului, cea care
îi dă prilejul de a aduce în faţa noastră lumi
prin care doar ea poate umbla: „Cai albi/ îmi
zvâcnesc/ în gleznă/ şi un izvor/ mă răneşte/
în ceasul/ cuvintelor mele”.

Literele se adună pe pagina albă atunci
când trăirile poetului sunt imagini vii despre
frescele universului: „Pe unde-mi umbli/ su-
flete/ nebun întemniţat/ în carnea cuvintelor/
de o viaţă/ mă războiesc cu tine”.

Poezia„Casa poetului”este una dintre cele
mai frumoase dedicate acestui trubadur
neastâmpărat ce apropie pământul de cer: „I-a
ars/ casa/în/ noaptea/ de/ Înviere/ singura/
noapte/ când/ a/lipsit/ de/ acasă/ de/ atunci/
locuieşte/ în/ poeme/ la/ mila/ cuvintelor”.

O imagine, cu totul aparte, arătând, apro-
pierea de binecuvântările bisericii, este aceea
în care sfinţii devin apărători ai atelierului de
creaţie şi ai sufletului poetului:„Cum începe/
să se lumineze/ de ziuă/ şi sfinţii ies din icoa-
ne/ căutându-şi de lucru/ unu-mi culegea
iarba/ crescută în podul palmei/ altul aşază
cărţile/ în bibliotecă/ rânduindu-le/ după
chipul/ şi asemănarea/ lumii”.

Şi, din multitudinea de cronici, de până
acum, părerea lui Florin-Corneliu Popovici:
„Explicit sau intuibil, problema identitară e
cea care complică și mai mult lucrurile și
unghiurile din care poate fi citită și interpre-
tată poezia Nicoletei Milea...De la Alerg prin
mine însămi la Horus în fața oglinzilor se poate
configura o acoladă poetică în care Nicoleta
Milea parcurge o sumă de stări contradictorii,
de la cea activă, la cea static-contemplativă,
după cum de la Arată-te la La poarta zeului…
nu e decât un parcurs identitar fabulos în care
poeta-hieroglifă se autodeconspiră ascun-
zându-se. Avem însă ochi pentru toate aces-
tea?”.

Nicoleta Milea ne lasă să descoperim, din-
colo de simbolurile încifrate în poezie, păsări,
îngeri şi ploi, într-o continuă călătorie a vieţii,
invitându-ne la cină cu corăbierul lumii, cel
care ne poate scoate din apele învolburate.
Prin ochii lui Horus ni se arată „lumile nevă-
zute/.../ întunericul unuia/ este lumina/
celuilalt”.

Alergarea prin propriul suflet
menuţ mAximiniAn



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma 62

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022

Deși nu este prima data când
mă întâlnesc cu poezia lui Ale-
xandru Cazacu, rămân plăcut

surprinsă, regăsind același interes al au-
torului pentru cotidianul stilizat în ac-
cente calde, inserate realității imediate.

Întâiul poem al volumului Ora H, vo-
lum publicat la Editura Neuma, în anul
2021, redeschide o temă amplă, abordată,
dacă nu în poezie, măcar într-un moment
de sinceră introspecție, de către orice
poet: tema singurătății. Timpul își diluează
structura, este unul al orelor în care vrei să
rămâi singur/ pentru că îți este frică/ de acei
care ți se aseamănă, viața însăși e arondată
unei lumi a circului și a circarilor, în care
actele de curaj devin necesitate, dar și
unui joc al sorții, în cadrul căruia suntem
când prinși, când aruncați în gol, până
când ne trezim devenind noi înșine de-
părtare (Iată orele). Omul nu este, prin
natura sa, adeptul solitudinii. De aceea,
acele noduri ale vieții în care singurătatea
ia locul comuniunii, sunt percepute ca
sângerări inerente, care schimbă integral
sensul existenței: Cea mai cruntă despăr-
țire/ este atunci când absolut totul/ îți
rămâne ție și-n ora năclăită a serii de vară/
cerul se încinge de singurătate (O miercure
lungă).

Vârsta copilăriei este a visului unui
supererou în devenire, a salvării și remo-
delării universului apropiat, în deplină
conformitate cu propria vizune asupra re-
construirii realității ideale: Visul nostru era
să preluăm controlul/ asupra termocen-
tralei/ dintre blocurile cu zece etaje/ şi să
plantăm o mică pădurice de lămâi pe terasa
acesteia (Visul nostru). Tabloul de septem-
brie nu este unul al dezolării, ci, mai de-
grabă, al contemplării liniștii interioare.
Obiectele pe care, la prima vedere, le-am
include în categoria armelor cu potențial
de vătămare, sunt folosite, în viziunea au-
torului, ca mijloace de facilitare a călăto-
riei către sine: pe oțelul pumnalelor alu-
necă liniștea, creând O senzație de aștep-
tare căreia alții îi vor da nume (Septembrie).

Momentele de neîmplinire când tot ce
este nedus la bun sfârșit/ rămâne persistent
în memorie, se cristalizează, se uniformi-
zează și se adâncesc asemenea unor ri-
duri. Trupul emoțional, structură nu doar
adiacentă, ci și egală corpului fizic, se de-

scompune, dând senzația înstrăinării, a
distanțării de semeni și de sine, în contex-
tul în care omul, ca individ, devine nepă-
sător, surd, mut și orb, în ceea ce privește
nevoile celorlalți: uneori oamenii/ au în loc
de inimi niște păsări oarbe. În schimb, lu-
crurile neînsuflețite, clare și precise, ca-
pătă importanță, ele duc la o certitudine,
duc undeva anume, reprezentând repere
stereotipe, ușor de urmat: liniile tramvaiu-
lui din orașe/ se pot urma ca pe un sfat bun
și liniștitor (Interval de Noiembrie). Însuși
peisajul urban pare supus destrămării și
procesului de diviziune: La 03:37 a.m.
privim fereastra/ și somnul acestui cartier/
ars de razele lunii/ ce împarte totul în lucruri
mici/ și lucruri și mai mici (Un târg de bio-
grafii).

Tabloul mării este tot unul al dezinte-
grării, al involuției, al pesimismului firesc
constatat, însă negenerator de răni: pri-
vesc doar căderea ploii reci peste mare/
năvoadele pescarilor întinse la mijlocul pla-
jei (Puținul din jur). Zgomotul valurilor este
identic zgomotului lumii, un vacarm în
care nimeni nu mai aude și nu mai ascultă
pe nimeni, numai poetul fiind capabil să
sesizeze zgomotul mării atunci când se re-
trage/ și nimeni în jur nu-i sare în ajutor. Pe
de altă parte, în timp ce oamenii se înde-
părteză tot mai mult unul de celălalt,
natura își construiește fortărețe, reparând
ceea ce mâna omului a distrus: pietrele ce
au aparţinut unui far genovez/ se adună
una lângă cealaltă/ ca într-un cuib de rezis-
tență (Geografie învinsă).

Un om care nu mai poate visa, nu mai
poate experimenta înălțarea. Iubita e aso-
ciată unui spațiu protector, potențial sal-
vator, dragostea e un templu, chiar dacă,
într-o relație, dreptatea nu aparține întot-
deauna/ celui care suferă mai mult: nici
țipenie de păsări în largul orei/ când pus să
aleg stau sub arcadele ochilor tăi/ așa cum
trebuie să stai sub grinzi/ când te surprinde
seismul (Evenimentul Black- Swan).

Labirintul, celebra structură complexă
construită de arhitectul Dedal, pentru a-l
ține închis pe Minotaur, e un simbol al
vieții. La fel cum Ariadna l-a ajutat pe
Tezeu să iasă din labirint, după uciderea
creaturii mitice, sfătuindu-l să urmeze firul
salvator, omul contemporan are nevoie
de propriul fir călăuzitor pentru a face față

întunericului și a străbate drumul spre lu-
mină. Viața e o luptă nu doar cu potrivnicii
factori exteriori, ci și cu sine, un război din
care numai cei suficient de puternici pot
ieși triumfători: aici unde ieşirea din labirint
înseamnă intrarea/ în alt labirint mai mare
și mai obositor/ și zilele se desfac ca o coajă
de fruct (Instantaneu), cu atât mai mult cu
cât noi, oamenii, nu suntem cu nimic dife-
riți de insectele prinse/ între foile de sticlă
are ferestrei (Vintage).

La fel cum Dumnezeu Tatăl, Dumne-
zeu Fiul și Sfântul Duh sunt entități ale
Sfintei Treimi, și conceptul de timp poate
fi atribuit unei treimi, unui tot unitar, pre-
zentul fiind influențat de trecut, iar viitorul
depinzând de prezent. Dacă e să ne amin-
tim de Heraclit din Efes, acesta susținea că
nu ne putem scufunda de două ori în ace-
lași râu, deoarece, între cele două scu-
fundări, însuși râul a suferit schimbări și nu
mai este identic. Oricât am dori, timpul își
urmează cursul, se schimbă odată cu noi,
devine altul, așa cum și noi devenim alții,
pe măsură ce ne apropiem de un final
predictibil: Să vrei zadarnic/ să oprești
seara de Iulie să ridici mâna/ aidoma con-
damnatului în cămașă albă/ în fața plu-
tonului de execuție (Stop cadru).

Teama de singurătate, teama de
moarte, teama de dragoste și de amăgire,
teama de a fi sau nu precum ceilalți, tea-
ma de mărginire, de granițe, generează
contexte lirice adecvate, aducând în prim
plan fragilitatea umană, firescul momen-
telor în care frica transpare ca mecanism
de protecție: Atunci când se trage linie/ și
linia intră puțin în carnea noastră/ iar ca tot
ce este al nostru este și al altora/ cu mult
mai buni decât noi/ îți este puțin teamă
(Below the line).

Chiar dacă, pe alocuri, în opinia mea,
ar fi fost benefic un plus de concentrare a
textului, acest aspect nu influențează va-
loarea volumului, poemele de față confir-
mând prezența unui autor ce are de
partea sa atât harul poetic, cât și tehnica
adecvată mânuirii cuvântului.

Ora la care lini§tea cânt[
flAViA AdAm

Editura
NEUMA
2021

ALEXANDRU CAZACU
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Poezia poetei Flavia Adam are pre-
cizia unui bisturiu care îți taie res-
pirația, ți-o coase cu blândețe la

loc, dar ca cititor continui să presimți în aer
țipătul de sirenă al unei salvări pe care nu o
vezi, dar o aștepți… Au trecut cinci ani de
când scriam aceste rânduri despre Raiul de
urgență, Editura Neuma, 2017, cu bucuria
cititorului de a avea privilegiul să se în-
frupte din stările de urgență ale sufletului
așezate atât de generos și grațios pe tipsia
cuvântului. Cinci ani de tăcere asumată în
care poeta și-a adunat toate apele în
matcă, devenind un râu care curge frumos
și sigur, uimind cu vocea distinctă și crista-
lină a poetului consacrat. Un timp favora-
bil care i-a permis să-și contureze stilul,
înscriindu-se astfel „în rândul autorilor de
poezie de primă importanță ai primelor
decenii din acest secol”, cum frumos a scris
Horia Gârbea pe coperta a patra a noului
volum Anotimpuri impare, apărut în con-
diții grafice deosebite, la Editura Neuma
(2022). Și nu oricum, ci sub simbolistica
desăvârșirii și împlinirii, așa cum era con-
siderată încă din antichitate cifra zece,
exact numărul de cărți înscris în palmaresul
autoarei cu acest nou volum.

Ca o prelungire a Raiului de urgență pe
aripile unui fluture prea fagil pentru a duce
neliniștile lumii, poezia cu caracter medi-
tativ a Flaviei, dincolo de autenticitatea ei,
este terapeutică precum o plimbare într-un
crâng înflorit unde pomii își etalează
prospețimea. E ca o invitație de admirare și
acceptare a frumuseții vieții, chiar dacă nu
se poate cuprinde cu brațele amândouă
„acea” stare de fericire care ne comple-
tează, cu cât ne golește, „un flash din
toamna cu tine/ e ceea ce numesc eu feri-
cire/ un balon de săpun/ pe care căldura
corpului meu să-l înalțe/ până acolo/ unde
nici harul lui Dumnezeu/ nu ajunge”, „un
rând din ultima iarnă în care-am zâmbit”
(pag. 67) Pe cât de delicate, pe atât de im-
presionante aceste anotimpuri poetice
chiar și „impare”. Exprimând imperfecți-
unea împărțirii a tot, la doi, prin lipsa par-
ității, au darul de a ne face să ne privim ca-n
luciul unei ape, de a simți vibrația adâncu-

lui, de a-l atinge și a-l elibera din întuneric,
mânați de credința unui destin călăuzit de
Sus: „Dumnezeu/ stându-mi mereu îm-
potrivă/ luminându-mă/ cu îndârjirea unei
crengi înflorite// și eu/ încăpățânându-mă/
să cred în propria voce/ așa cum cred/ în
perpetuarea unei specii/ protejate de lege”,
„de la o vreme lucrurile se schimbă” (pag.
82)

Surprinzătoare și inovatoare, dincolo
de cuvântul scris cu o aparentă simplitate,
dar cu o profunzime dezarmantă, poezia
autoarei aduce vieții un aer de prospețime
chiar și pe marginea gropii sugerând
schimbarea din interior: „viața mea ca un
foc viața mea/ o groapă pe cinste/ pândin-
du-mă cu nesfârșită răbdare/ așa cum o
mamă și-așteaptă pruncul/ din pântec/ să
vină pe lume.”,„învățam să fiu fericită”.

Între „blitz”, „talere”, „flash”, „mat”, „pro-
centaj”, „delete”, „funia”, „cubic”, „ghilotina”,
„artic”, „masca”, „puls”, „parțial”, „leagăn”,
„tăiere”, acestea fiind doar câteva titluri
scurte de poeme, desăvârșindu-și ampren-
ta personală inconfundabilă, Flavia își con-
struiește un univers unde „calea de mijloc
nu există”. Un poem cu profunde înțelesuri
și universal valabil pentru cei care au fost
cel puțin o dată puși în situația de a alege.
Citez spre exemplificare: „am încercat/ să
găsesc o cale de mijloc/ dar orice drum/ e
mai înșelător și mai larg/ decât glasul Iro-
diadei// în numele credinței ești hăituit/ și
vânat/ și până să îți dai seama de grozăvie/
cineva îți pune capul pe tavă// nu ești
vreun animal/ dar nici/ om nu mai ești//
cine își pierde capul o dată/ o va mai face și
cu alte ocazii.” (pag.68)

Oscilând între dialoguri imaginare și
scene domestice conjugale, cuvintele cau-
tă soluții de vindecare, de alungare a sin-
gurătății, unele uimitoare, altele bizare,
transformând tot ce simte, vede, aude,
uneori prin supradimensionare, în poezie
marca Flavia Adam:„ți-am spus ești o parte
din mine/ dragostea noastră umple sta-
dioane și gări/ și când vin trenuri te caut în
toate/ și când se duc/ bucuria devine nisip”,
„ nisip” (pag. 33) Iată ce inedit imaginar al
vieții în doi „viețile noastre seamănă cu
două pahare de vin”,„ne-ascundem în cor-

puri/ ca niște pui în coaja de ou/ de-aceea
întreaga viață tânjim/ după o lovitură/ su-
ficint de puternică/ (…) viețile noastre/
seamănă cu două pahare de vin/ niciunul
neînceput/ niciunul de tot terminat”.

O continuitate cursivă, degajată, cu o
doză de tristețe bine măsurată, cu re-
semnarea păsării care știe că rolul ei în
natură este de a cânta, așa scrie poeta
Flavia Adam. Un cântec trist care niciodată
nu repetă aceleași sunete, așa este poezia
ei, care se înscrie cu fiecare volum, în ier-
arhia marilor poete. Fie că e îmbrăcată în
„rochie albastră perfectă” la o cafea sau la
un „ceai de mentă, cu miere”, fie că se
plimbă prin„livezile de măslini și de/ aran-
cia rosa”, toate scenariile sunt înțelepte pre-
texte pentru a se „avânta în marea de
oameni” precum pasărea-spin în tufa de
trandafiri, ca sângerând, să se scrie pe sine,
așa cum chiar ea mărturisește în poemul
„parțial”, „la 36/ am încetat să-mi mai fac
scenarii despre fericire/ fericirea e-n rarele
zile când ninge/ fericirea e ceea ce am//
poate că nu e de-ajuns/ dar oamenii mici
se mulțumesc cu puțin/ cu liniștea/ cu
uimirea/ cu luna din dreptul lucarnei// (…)
să n-o mai lungim/ îmi place când sufăr/
așa îmi amintesc că sunt vie/ că dacă frica
s-ar termina/ n-aș mai avea motiv/ să mă
tem”.

Pasărea-spin fiind simbolul perfecțiu-
nii, al singurătății, al unicității în iubire, de-
spre care legenda spune că din momentul
în care își părăsește cuibul, caută un copac
cu spini în care să se arunce, pentru ca „în
extazul mortii, ea să se înalțe deasupra pro-
priei agonii, scoțând un tril mai dulce decât
al privighetorii sau al ciocârliei. Un cântec al
cărui preț suprem este însăși existența.”

Asemeni ei îmi pare că scrie și poeta
Flavia Adam care cu fiecare poem se elibe-
rează de angoase, de singurătăți, de neîm-
plinirile vieții ori cele sufletești, pe care cu
toții le avem în sertărașe ascunse de ochii
lumii, atingând cu talent, dăruire, franchețe
și sinceritate, starea de sublimare a poetu-
lui căutând pacea în „cântecul pe care ni-
meni nu îl aude”, ,„pace ție/ suflete/ ție/
care încă rămâi fluturând/ ca un steag/ în
mâna soldatului/ ce s-a stins.”

O pas[re-spin
a poeziei contemporane

miHAelA Aionesei
Editura NEUMA

2022

FLAVIAADAM
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Într-o colecție elegantă, numită Căr-
țile migratoare, apare, în 2022, la
Editura Junimea, sub coordonarea

Simonei Modreanu și a lui Lucian Vasiliu,
volumul bilingv, Coplilul de apă/Bimbo
d’acyua, de Menuț Maximian, traducerea
în limba italiană fiind realizată de Livia
Mărcan.

Dintr-o notă aflată pe prima pagină in-
terioară, aflăm că această carte de versuri
are la bază volumul Crucea nopții, apărut
la Editura Școala Ardeleană în 2018 , fiind
revăzut și adăugit, iar titlul a pornit de la
o sugestie venită din partea poetului Ion
Mureșan.

Criticul Constantin Cubleșan, care
semnează prefața, observă complexitatea
artistică a lui

Menuț Maximian, prezent în lumea
gazetărească, animator cultural și promo-
tor al tradițiilor folclorice bistrițene și nu
numai, falnic purtător de costume popu-
lare, cum eu însămi am observat, cu oca-
zia diferitelor emisiuni-spectacol.

Pe de altă parte, o componentăt bine
definită a personalității sale este cea de-
rivată din preocuparea pentru literatură:
scrie poezii, având patru volume publi-
cate, cărora li se adaugă volume de eseuri
sau de reportaje.

În ceea ce privește lirica lui Menuț
Maximian, aceasta este situată undeva
între modernismul primelor decenii ale
secolului al XX-lea și tradiționalismul din
care-și trage seva memoria afectivă, unde
predomină, drept cadru inspirațional, sa-
tul, cu căsuțe modeste și prispe de lut, cu
grădini din care răzbate parfumul tufelor
de zmeură, așa cum și la Ion Pillat răbătea
mirosul din cămara de fructe a bunicii.

Menuț Maximian împrospătează dis-
cursul printr-o artă a poemelor succinte,
concentrate în jurul unei idei dominante,
demers ce îl determină pe Andrei Moldo-
van să scrie în postfața cărții că autorul
valorifică și resurse ale unui expresionism
moderat, într-un limbaj firesc, adaptat for-
mulei estetice respective.

Volumul Copilul de apă/Bimbo d’acqua
este constituit din trei cicluri: Crucea nop-
ții/La croce della note, Cețile dimineții/La
nebbie della mattina, Stingher în miezul
lumii/Solitario nel mezzo del mondo.

În rimul text, care dă și titlul volumu-
lui, facem cunoștință cu un ”copil de apă”;
el locuiește ”la marginea pădurii” și are
ceva de făcut, atât ziua, când ”culege ier-
buri”, cât și noaptea, când ”prinde peștii /în
brațele de toate zilele”. Înțelegem de aici
că nu e o făptură obișnuită, ci un cvasi-
planetar, un coborâtor din preistorie, du-
pă cum ar putea fi și un fel de Iona în
etapa copilăriei, când încă nu a aflat că
apele ascund nu doar peștișorul de aur, ci
și creaturi ucigașe.

Un tablou rustic, sacralizat prin ima-
ginea unui Isus aflat pe pământ, devreme
ce el „privește spre cerul înstelat” de-
scoperim în poemul „Crucea nopții”. At-
mosfera biblică din poezia Cruci, pare
descinsă dintr-una blagiană, aceea din
Pașii profetului, dar trinitatea sacră nu e
completă, pentru că lipsește Sfântul Duh:
„Pe banca de lemn,/la umbra nucului,/
tatăl și fiul”.

Mai departe, cadrul uman este înlocuit
de cel al naturii, dominate de „cruci pluti-
toare, din pământ iertător”. Pe fundalul na-
turii crepusculare se aude „tropot de cai
„acest tropot va pune stăpânire pe tim-
pan/până la apusul lumii.”

Versurile citate ne îndeamnă să cre-
dem că nu este vorba de o herghelie
strunită, ci de acei cai care participă la bă-
tălii, până când lumea va depăși granițele
apusului, înspre o noapte neîntreruptă.

Înstrăinarea ce urmează unei iubiri
pierdute, consumate, este urmată de o
tăcere asumată: „ne-am întâlnit pe mal,/
Numele au rămas pe nisip./Acum nu ne
mai spunem nimic.”

Motivul biblic al mărului oprit are, la
acest autor, o altă imagine: fructul interzis
este chiar ”malul vieții din care se înfruptă
„până buzele se fac una cu valul”. (Fruct
oprit/Frutto inteditto)

Într-o altă poezie mărul devine ele-
ment al decorului de Crăciun, când vin
colindători și nevoia oamenilor de purifi-
care este intensă : „Miros de ninsori/Cer
alb/Amintiri”. (Seri de iarnă/Sere d inverno)

Sacralitatea pare o temă obsesivă în
această parte a volumului, astfel că de-
scoperim un amplu câmp semantic din
care citez: cruci, Înviere, Fecioara, cer,
Spovedanie, post negru, biserica, înger,

clopotarul bisericii, rugăciune și enume-
rația ar putea continua.

A doua parte a volumului se numește
Cețile dimineții/Le nebbie della mattina și se
deschide cu o imagine surprinzătoare: iu-
birea apare comparată cu o pălărie luată
de vânt, nu ne spune poetul și unde se
oprește această pălărie, așa că ne-o pu-
tem închipui, fie lângă o tufă de crizan-
teme, fie într-una de scaieți (fiind vorba de
un vânt puternic, îl asociem cu anotimpul
toamna).

Partea a doua a textului este într-un alt
registru, mai reflexiv, consecința„inciden-
tului” fiind una tristă: „În urmă/Cuvinte/
Scrijelite pe inimă.”Un decor primăvăratic,
esențializat prin flori și zâmbete este pre-
textul unui poem scurtissim, ca mai toate
din volum: „Primăvara asta/ Încape în
ghiozdan/Flori colorate/Și zâmbete”. (Pri-
măvară/Primavera). Raportarea la Timp se
face prin rememorarea copilăriei petre-
cute la țară, în parfumul tufelor de zmeură
și în tihna prispelor de lut, dar și prin ima-
ginea în antiteză a urbanului, unde se în-
registrează alt decor:„Ploaia pe blocuri/Cu
palme aspre/Învârtea sângele orașului.”
(Sfârșit/Fine). O declarație de dragoste
emoționantă citim în poemul Demult/
Molto tempo fa , poate unul dintre cele
mai reușite din volum: „Amândoi/Pagini
din aceeași carte/În orașul în care luna
vine din felinare(…) Iar străzile/Sunt în
palma mea/Nu e nevoie de cuvinte/ Închi-
de ochii să mergem mai departe/ Până se
face primăvară”.

Textul Binețe/Saluto este un manifest
liric, poetul își asumă relația cu arta sa, ex-
primându-și, în același timp, o ușoară nos-
talgie, provocată de mersul prin lume al
poemelor sale:„Mi-am așezat versurile/Pe
ața cărărilor/Nu au rezistat/Din casa lor,/
Cuvintele dau binețe/Universului”.

Consider că versurile lui Menuț Maxi-
mian dau binețe mai ales cititorilor, o fac la
modul firesc, așteptând, din partea noas-
tră, un răspuns la acest salut poetic și sin-
cer, pe care îl descoperim în întreg volu-
mul, dealtfel.

Natura polimorf[ a unui copil
GelA eneA
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Activitatea lui Nicolae Bud se extinde pe mai multe
paliere, fiind unul dintre maramureşenii activi, atât în
domeniul cercetării, fiind inginer minier, cât şi în zona

politică, fiind deputat între anii 1992-2012, timp de 20 de ani
fiind o voce care a încercat să aducă la tribună mesajul oame-
nilor din nordul ţării.

Doctor în ştiinţe inginereşti şi în economie, Nicolae Bud a
fost, de-a lungul timpului, şi un autor recunoscut de către
forurile abilitate, Academia Română acordându-i premiul „Vir-
gil Magearu” pentru lucrarea„Proiectele miniere. Evaluarea din
perspectiva dezvoltării durabile”, alte premii fiind acordate
pentru lucrări de specialitate de Academia Oamenilor de Şti-
inţă din România şi Academia de Studii Economice din Bu-
cureşti.

Activitatea de parlamentar i-a adus, din
partea presei din Maramureş, lucru mai rar
întâlnit, distincţia „Cel mai harnic politician
al deceniului 1990-2000”, dar şi recunoaş-
terea, prin acordarea titlului de Cetăţean de
Onoare în 18 comune ale judeţului.

Volumul „Mesaje în spaţiu şi timp”,
apărut la Editura Coresi, adună materiale
publicate de Nicolae Bud de-a lungul tim-
pului în presă. Despre acestea, Horia Gârbea
spune că sunt„concentrate şi bine scrise, nu
sunt perisabile”, reprezentând „teme de re-
flecţie, dar şi prilej de simplă satisfacţie es-
tetică”.

Tabletele sunt bine construite şi se vede
experienţa de viaţă a autorului care nu scrie
doar ca să sune, după zvonuri şi impresii ale
unora din piaţă, considerându-le extrem de
periculoase, ci ele reflectă probleme administrative, politice, so-
ciale sau economice ale unui cunoscător ale acestora care însă,
indiferent pe unde l-au purtat paşii vieţii, nu a fost niciodată în-
depărtat de popor.

Cartea vorbeşte despre „lunga vară fierbinte a tranziţiei
româneşti ce nu se mai termină”, despre cheile folositoare pen-
tru ziua de mâine, analizând atât structurile poporului nostru,
cât şi pe cele ale ţărilor din Uniunea Europeană. Spre exemplu,
are mai multe materiale despre Grecia şi recesiunea economică
prin care a trecut „ţară invidiată de mulţi petru trecutul ei fas-
tuos, iubită pentru averile sale turistice, istorice, mitologice”care
acum se află în situaţia de a se zvârcoli pentru a pune ordine în
propria-i existenţă.

Vă spuneam despre importanţa cunoaşterii sferei mai multor
domenii pentru că, spre deosebire de noi, cei obişnuiţi, care
avem opinii fără a cunoaşte toate contextele, Nicolae Bud vor-
beşte despre PIB-ul scăzut cu 25%, venitul pe familie redus cu
30%, rata şomajului ce a ajuns la 25%, despre programul statu-
lui elen, despre Fondul Monetar Internaţional şi pachetul de 240
miliarde euro, despre lucruri pe care noi le aflăm doar cu ajutorul
specialiştilor.

Nu sunt uitate teme atât de actuale precum Moscova - Kiev,
via Minsk, autorul declarând despre războiul apărut în plină pace
că „are o desfăşurare ciudată, care se poate transforma în orice”
şi face o analiză asupra problemei socio-politice începând cu
structurile URSS până în zilele noastre, neuitând despre sudul
Basarabiei, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa, Crimeea, Dombas. O
să vă pară ciudat, dar unul dintre subiectele vitale pe care ar tre-
bui să le avem cu toţii în vedere este cel legat de „hrană, apă,
energie” care trebuie să fie proiect pentru fiecare ţară, aşa cum
subliniază şi dr. Călin Georgescu.

Autorul cărţii crede că în orice ipostază„icoana vie a neamu-
lui, satul românesc, va salva ţara”. Un articol interesant este cel
legat de calea laptelui şi derapajele care dor, amintind aici de pe-

rioada colectivizării şi de insuficienţa laptelui
planificat să ia drumul fabricilor de industri-
alizare, dar şi de perioada pe care o traver-
săm acum, în care oamenii satelor dau
laptele la preţuri derizorii:„Auzi: să ai lapte şi
să nu ai cui îl vinde. Era mai bine înainte când
ţi se cerea să dai lapte la stat”.

Deşi articolele sunt în mare parte ştiinţi-
fice, ele au şi câte un puseu de literatură pre-
cum în cel în care este portretizat Episcopul
Justinian Chira al Maramureşului şi care în-
cepe astfel „în sfârşitul de mai dominat de
parfumul teilor adunaţi în calea noastră cât
să le luăm seama, dar şi marcat de stihii mai
pornite ca oricând să ne tulbure paşii spre
vară, îi venim aproape cu smerenie şi fasci-
naţi de întâmplare”.

Interesant şi bine venit şi materialul legat
de Regele Mihai şi moştenitorii acestuia,

trecând prin filtrul celui care şi-a asimilat cunoştinţe despre is-
toricul ţării de la tribuna Parlamentului, date despre importanţa
familiei regale pentru români.

Dorul de identitate naţională este un subiect care nu avea
cum să lipsească din preocupările unui maramureşean ce-şi
iubeşte ţara, vorbind în termeni plastici despre ceea ce ar trebui
să cunoaştem cu toţii despre rădăcinile noastre:„Lăsat să circule
cu o sanie însingurată pe întinderi de zăpadă fără sfârşit, unde ni-
meni nu poartă de grijă altora decât sie însuşi, identitatea
naţională era enunţată doar când şi când ca o haină de vreme
rea”.

Jurnalistul atrage atenţia asupra periculozităţii unor afirmaţii
precum „M-am săturat de România” sau „Mi-e ruşine că m-am
născut român”, spunând că aceste lucruri pot fi emise doar de
către cei care nu-şi cunosc structura identitară.

Nicolae Bud nu lasă înnăbuşite durerile popularului ci le
scoate la iveală tocmai pentru a reuşi ca împreună să găsim
soluţii pentru ca ţara noastră să fie ceea ce a fost şi, mai mult
decât atât, una dintre cele mai frumoase din cununa statelor eu-
ropene.

„Ceea ce r[mâne”
menuţ mAximiniAn
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Poezia își are în datul său semnul
timpului, drept busolă, drept așe-
zământ, ca o eternă trecere spre

reîntoarcerea la ceea ce înseamnă acasă,
acel spațiu al Transcendentului milenar. În
acest sens, poemul devine simbol al con-
turării nerostitului în Cuvânt, al reverbe-
rației muzicii sferelor, al misterului ființial în
viețuirea umană. Totul devine un arc de
timp imens, dintr-un ceas al numinosului.

Volumul de versuri „Jurnalul fericirii
mele”al scriitoarei Luiza Carol reprezintă un
tot unitar al timpului astral, în care poemul
este răstimp al Arborelui Sefirotic. Iar calea
de întoarcere este schițată de drumul
memoriei, al istoriei ce are ca țărm identifi-
carea personală cu ființarea de neam. Anii
devin pagini, iar viața copertă, trăirea își are
unitatea în foaia bilingvă, precum apare
descris în poemul care conferă titlul volu-
mului „Jurnalul fericirii mele“: „timpul ei se
dilata se comprima / într-un rubato perfect /
pe o pagină un an / pe verso o clipă sau un
deceniu / unitatea de timp era foaia bilingvă
/ așa își măsura ea viața / până când a ajuns
iar la prima foaie / și-abia apoi / cu ultima
suflare a scris pe copertă / titlul bilingv /
„JURNALUL FERICIRII MELE” / „YOMAN
OSHRI””.

Memoria devine axul timpului, ca for-
mă de redare a viețuirii în simbioza spațiilor
și a trecutului, sub indicativul formării
perpetue. Imaginea bunicii este ca oglindă
reflexă. Își găsește nuanțarea trans-eului
poetic, între bunica din România și cea care
va lăsa poemele nepoatelor. Și liezanța este
realizată de ceea ce reprezintă cartea.

Modele medievale: cavalerii, vrăjitoa-
rele sunt ființe axiologice ale balansului
lumină – întuneric în omenire. Ele devin
stanțe ale unui timp al uitării, ce mereu
renasc întru izvorârea celor ce sunt ale
spațiului intermediarului dintre om și
persoană.

Imaginea biblică a șarpelui apare ca dat
al rememorării ființării umane. Dictonul

transpus de scriitoarea Luiza Carol: „nu
asculta ce spune Șarpele” din poemul„Ce-mi
spune mie pomul” este un imperativ
rezumativ al învățăturii Cuvântului. „Fructul
cel bun” nu poate fi nici cumpărat, nici furat,
nici primit în dar, acest fruct devenind un
har personal:„dacă vrei fructul meu cel bun /
nu poți nici să-l cumperi nici să-l furi / nici să-
l primești în dar / ... / dacă vrei fructul meu
bun / nu e decât o singură cale: trebuie să-l
lași să crească din tine însuți / trebuie să
pornești din aceeași rădăcină ca și mine / să
fii una dintre ramurile mele”. În această
ordine de idei, rodul pomul cunoașterii
este fructul ce renaște din interiorul uman,
ce nu trebuie căutat în exterior, cin în
rădăcina comună, a umanității. Sinestezia
omenirii este fructul cunoașterii: „atunci am
să te fac să înflorești / și să rodești fructul meu
bun / pentru bucuria ta și a mea”.

Modelele mitologice și cele biblice se
îngemănează în șirul cuvântării, ca un
dialog al timpurilor trecute, care renasc
simbolic în linia ființării. Ecoul cuvintelor lui
Moise: „De ce tocmai eu Doamne”, din
poemul„Moise” sunt precum pașii celui ce
pășește dintru întunericul existenței în

lumina cunoașterii divine, astfel încât între-
barea naște cunoaștere.

Tanachul, singura carte din casa bunicii,
care era recitită mereu și mereu, cu ocazia
zilelor sfințite, este sămânța care-și găsește
rodul în poemele lăsate de către poeta
Luiza Carol. Astfel, autoarea devine liantul
generațiilor, iar cartea naște poeme, naște
la rândul său, carte. Este acel sens al Crea-
ției, în care Poporul Cărții păstrează Cartea
Sfântă ca și tezaur și drept izvor al Cuvân-
tului.

Transgresarea spre sensul ființial al
existenței cuvântului, în care textul sacru
este Poem, în excelență, iar poezia poate
deveni text sacru, al manifestării harului
creator, devine unicitate harică a renașterii.
Modelul matern este semn al rodirii, în care
luna, femeia, planeta devin arii de renaște-
re eternă: „o femeie și o planetă singure în
noapte / întregi curate dezbrăcate de umbre”
din poemul„Binecuvântarea lunii”.

Poezia doamnei scriitoare Luiza Carol
este o oglindă a timpului sefirotic, ca semn
al orologiului existenței umane, în rodirea
cuvintelor din pârgul Creației.

Despre Poezia-oglind[ a timpului.
„Jurnalul fericirii mele” de Luiza Carol

Victor constAntin măruțoiu
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Cu ,,Jocul cu focul” (București, Edi-
tura Semne, 2021, 327 p.), cea
de-a paisprezecea sa apariție

editorială, Mihai Maxim ne invită într-un
univers romanesc în care pune cap la cap
biografeme și translări interesante ale aces-
tora, metamorfozând estetic nostalgia, care
devine o seducătoare amantă a amintirilor.
La Roland Barthes, știm, prin biografem
înțelegem un detaliu fragil, fără semnifi-
cație valorică, venind din viața autorului, ca
manifestare a corpului, în primul rând.
Mihai Maxim suflă altfel în pânzele scriiturii,
acordând semnificații valorice importante
acestor detalii, dar explorându-le și la ni-
velul personajelor principale ale cărții.

Discursul narativ îmi amintește de in-
terogația celebră a lui Dostoievski: ,,Se
spune întotdeauna că realitatea este plic-
tisitoare, monotonă; pentru distracţie se re-
curge la artă, la fantezie, se citesc romane.
Pentru mine lucrurile stau exact invers: ce
poate fi mai fantastic şi mai neașteptat
decât realitatea?”Îl simt pe Mihai Maxim în-
trebând: ,,Chiar, ce poate fi mai fantastic şi
mai neașteptat decât realitatea?”… Eveni-
mentele condensate în aceste biografeme
nu toarnă în sufletul cititorului vreun oftat
după ficțiune, căci istoria reală oferă și alte
resurse interesante de inventivitate epică
sub condeiul scriitorului.

Cartea poate fi citită în cheia unei nos-
talgii percepute și ca suferință a îndepărtării
de orizonturile temporale ale tinereții. Mihai
Maxim ar vrea să țină aproape acele de-
părtări, resimțind acut uneori faptul că aces-
tea s-au înstrăinat funciar de el, hăituite
fiind de un gen profund de alienare pe care
germanii l-au botezat Entfremdung. M.M.
vrea să păstreze lângă el acel timp. Augus-
tinian, timpul este ,,prezentul din cele tre-
cute, prezentul din cele prezente şi pre-
zentul din cele viitoare”. Romancierul op-
erează însă, predominant, cu prima dimen-
siune temporală: ,,…prezentul din cele
trecute”. Citind romanul, parcă aud și glasul
unuia dintre cei mai subtili/profunzi her-
meneuți, Carmen Popescu, generalizând cu
privire la romanele de acest gen: ,,Dacă
postmodernismul produce re-vrăjirea lumii,
atunci în această re-vrăjire intră, cred, și rea-
pariția autorului (cu tot cu... biografiile lui
adevărate sau ficționale, cu convingerile lui
etice și estetice deopotrivă). Cititorul –

poate și criticul și teoreticianul literar – are
nevoie de această prezență, dacă nu cumva
a avut-o întotdeauna”…

În universul ființării lui Genu (Eugen
Stăncescu), constructor, universitar, adoles-
cent/ tânăr cu genă de Don Juan care lasă
aproape peste tot urmele genelor sale, crai
fără granițe, cu tată truditor în diplomație,
sunt atrase, uneori simultan, pe orbite
amoroase în care libertinul se simte ca
peștele în acvariul socialist, Trudi (Gertrude
Schultz), Cristina și Tatiana (Ivanovna Pe-
trova): o nemțoaică, o româncă și o ru-
soaică. Scenele sunt alternative: Berlin,
București, Moscova. Am putea spune că ro-
manul urmează chiar formula muzicală a
psalmilor, dacă avem în vedere cele trei
voci/ zvârcoliri feminine, dar și structura cir-
culară a volumului, pusă doar uneori în difi-
cultate de intervenția sporadică, dar cu
accente devoratoare, a lui Nuți (Iftimie),
soție de militar acaparat de grijile păcii
lumii, cea care ,,i-a predat [lui Genu] primele
noțiuni de ars amandi și l-a inițiat în Kama
Sutra”, un fel de tratat despre dragoste din
literatura sanscrită. Dintr-o altă perspectivă,
romanul propriu-zis este dublat de unul se-
cundar: romanul-dicționar/ ghid. Poți reve-
dea sau face cunoștință cu obiective-reper
ale Berlinului, Moscovei și Bucureștiului, ți
se poate lipi sufletul de Udeștii copilăriei au-
torului, ești introdus în culisele istoriei
năuce a socialismului din trei țări etc.

Genu ,,lua întotdeauna premiul întâi”,
împreună cu ,,Eros stătea la pândă”, ,,hor-
monii îi dădeau în clocot”, ,,pe Nuți o dorise
din instinct, pe Trudi o dorea din dragoste”.
Este cel căruia dezamăgita Tatiana îi spune:

,,La tine nu e dragoste, este iluzia dragostei”.
Altfel, este cărturar și sportiv, știe meserie, e
,,băiat de familie, cu tată diplomat, cu viitor
asigurat”, mai puțin interesat de ,,morala so-
cialistă”, ,,ține terenul ocupat peste tot”,
,,ziua se gândește laTrudi și noaptea la Nuți”.
Corolarul tuturor accentelor personalității:
,,Sincer în fiecare iubire și fiecare trădare”
(Nicolae Dan Fruntelată). Etimologic, Genu
ne este dăruit pe filiera genă, unitate mole-
culară în organismele vii pe care personajul
principal o oferă cu tandrețe și prin țările
frățești?...

Trudi, nemțoaica liceană, cu acel ,,așea-
ză-te în fața mea să jucăm rolul unor soți
tineri”, este preocupată ,,să șteargă urmele
păcatului”, dezamăgită ,,de dragostea vieții
sale”, deja însuratul Genu. Realistă, se căsă-
torește (,,acesta este prețul pe care-l va plăti
pentru Săptămâna Fericirii trăită cu Genu”)
cu dr. Samuel Schwartz, la nuntă mireasa
fiind ,,uneori absentă”, căci, ,,sărmana, nu
este fericită” ca soție, ,,dar rodul dragostei
dintre român și nemțoaică a fost posibil. A
purtat nume de Ulrike și a devenit bucuria
părinților și bunicilor [germani]. Și secretul
lui Trudi”.

Cristina, studenta româncă, a uitat de
prima ei dragoste, Bebe, cel ,,care a profitat
de naivitatea ei”, dar și ,,de depresie”. De-
venită soția lui Genu (chiar la vremea în care
aventurile nemțești ale acestuia erau pe
val), mamă, după o ,,nuntă cu ștaif”, trăind
normal (cu suspiciuni… berlineze și mosco-
vite), își respectă stoic obligațiile din fișa
postului de soață a unui partener cu hor-
monii agitați transnațional.

Tatiana este ,,translatoarea blondă cu
ochii albaștri”, rămasă ,,un pic gravidă”, re-
fuzând să-i mai răspundă la telefon lui
Genu, însuratul cu doi copii oficiali, basta
ceea ce mai știm noi, trădata care-și spune
că dacă nu se ținea de ,,capul ei un bărbat
însurat” ,,ar fi găsit un tânăr liber să o ia de
nevastă și să-i facă copii. Și acum nu ar mai
fi fost singură și nefericită”. Ea realizează sin-
teza romanului: ,,Și dragostea este un joc cu
focul”.

Nuți, păcatul din vecini, dorita din in-
stinct, profa de amor ilicit, ,,bătută la fundul
gol cu centironul”și lăsată ,,fără cheile de la
mașină” de către soțul care avea grijă de
zvârcolirile păcii lumii, ,,a scris și o declarație
în care recunoștea că l-a înșelat” pe acesta,

Nostalgia, seduc[toarea amant[ a amintirilor
ion fercu
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s-a cumințit, gest eroic, ,,pe axa de amor
Genu”.

Genu este liantul tuturor dramelor trăi-
te sub protecția perfidă a salvării apa-
renței… fericirilor și a aplatizării suspinului
dramelor. Prădător sexual, dandy fără frâne
din high-life-ul nomenklaturii care s-a spe-
cializat pe ,,externe”/ în diplomație, trăiește
nonșalant pe un val mai înspumat decât cel
al apelor primăverilor de tip turghenievian.
Prieten cu norocul (maiorul, soț de Nuți,
,,și-a dus din obișnuință mâna la pistol, dar,
din fericire […], acesta rămăsese la Camera
de armament”…), el primește cu stoicism
mioritic lecția oferită de încornoratul care,
mânuind cu măiestrie geanta tip diplomat,
,,îl lovește pe fiul diplomatului Silviu Stăn-
cescu drept în moalele capului”, doborân-
du-l ,,lângă masă”. Dar Don Juan de Dâm-
bovița nu este doar un maratonist pe fron-
tul amorului, ci și un talentat încasator de
upercuturi: ,,Genu a deschis un ochi, apoi al
doilea, a încercat să se ridice și i-a scăpat un
geamăt de durere. Maiorul l-a ajutat să se
așeze pe scaun și, cu ce mai ținea minte de
la ALA, a verificat funcțiile vitale ale victimei.
Nu erau afectate”… Și-n vreme ce ,,obrazul
stâng îi era umflat, abia i se mai vedea
ochiul”, ,,îl durea tare tâmpla stângă și îi
țiuiau urechile”, privind totul cu realism (so-
cialist?), aduce mulțumiri destinului: ,,Ce
noroc că maiorul nu a avut pistolul la el!”...

Are romanul și aerul unui paradis pier-
dut?... Aflat de multe ori la granița dintre li-
teratură și document, cu un umor care
aduce aminte și de rețete tamisiene, par-
adisul este readus în prezent ca spectacol
al vieții în care cele decameronești își fac
mendrele, dar și ca radiografie a unor
supraviețuiri în care păcatul ev-adamic pare
a nu fi incriminat creștinește sau de morala
unei nișe de lume în care dezmățul de iz-
mană l-ar face uneori invidios și pe Casa-
nova.

Ceea ce scria Constantin Călin despre
stilul lui Mihai Maxim, referindu-se la un alt
roman al acestuia, ,,Egoismul unui vis”– ,,Un
descriptiv, Mihai Maxim, amator de istorie
generală, dar și de anecdotică și detalii, dă
explicații de ghid profesionist despre […]
orașe” –, rămâne pilduitor și pentru ,,Jocul
cu focul”. Cu atuuri ,,ale literaturii adevărate”
(Nicolae Dan Fruntelată), volumul rămâne
martorul unui timp radiografiat estetic și
etic, recuperat și aruncat în grila evaluărilor
istoriei prezente. Discursul narativ măr-
turisește despre agonia de pe contrasensul
valorilor, cea devenită astăzi, din păcate,
aproape un mod de viață generalizat care
dă cu tifla tuturor durerilor din oftatul teza-
urului clasic al ființării umane.

Interesul scriitorului Matei Vișniec față de comunism și față de urmările acestuia
în societatea contemporană sunt un fapt cunoscut, iar cel mai recent roman al
său – Un secol de ceață – apărut în 2021, la Editura Polirom, vine în continuarea

celor trei piese de teatru în care realizează un adevărat proces al comunismului prin
intermediul literaturii. Este vorba despre Istoria comunismului povestită pentru bol-
navii mintal și Richard al treilea se interzice (sau Scene din viața lui Meyerhold), a căror
acțiune se petrece în Rusia stalinistă, și Despre senzația de elasticitate când pășim peste
cadavre, în care evocă scene din România socialistă. Spre deosebire de ororile nazis-
mului despre care s-a scris, s-au realizat filme și care suscită și azi aceeași revoltă în-
dreptățită, ororile, crimele din toate orânduirile comuniste sunt, oarecum, trecute
sub tăcere, li se găsesc și azi scuze dictatorilor comuniști sau, pur și simplu, se misti-
fică adevărul istoric.

Această situație paradoxală ar trebui să stârnească doar stupoare și indignare, cu
toate acestea, nu se poate spune că lumea de azi își pune problema lucid, măcar ana-
lizând statistica celor 100 de milioane de morți pe care i-a lăsat în urmă regimurile co-
muniste. Dimpotrivă, comunismul suscită încă o seducție inexplicabilă. Răspunsul ar
putea fi ideologia de la care a pornit totul. Iată ce spune, în cartea lui Matei Vișniec,
Stalin (mai precis un tablou al acestuia care îi vorbește șefului de gară, Arcadie Sclipa):
Comunismul, Arcadie, este o idee uluitoare, luminoasă, fără pată. Fără fisură, dacă înțelegi
ce vreau să spun. Ca ideologie, ca utopie, nu are fisură. De aceea în numele comunismu-
lui poți să ucizi cât vrei și tot ieși cu fața curată. Este ceea ce urmărește romancierul în
partea a doua a cărții sale, Răul are întotdeauna un frate geamăn, felul în care această
fascinație a utopiei învăluie în ceață rațiunea, luciditatea, discernământul intelectu-
alilor occidentali care, din postura unor comuniști de salon, au militat pentru ideile de
stânga, s-au înscris în Partidul comunist, au tăcut atunci când era nevoie ca Occi-
dentul să afle despre cruzimea și crimele lui Stalin. Această fascinație față de egali-
tarismul social ia azi alte înfățișări (feminism, corectitudine politică, ecologism,
antirasism etc.), dar, în esență, visul omenirii de a trăi într-un paradis terestru nu dis-
pare și pare să producă aceeași confuzie a valorilor, aceeași nebuloasă a refuzului
gândirii critice, al dialogului. Pare că omenirea e condamnată să creadă că „alege”
mereu între un rău mare și unul mic.

Răul pe care l-a reprezentat comunismul (și care nu poate fi ierarhizat) este un
hazard malefic sau, după cum se specifică în roman, este felul în care istoria și-a bătut
joc de oameni. Când Arcadie Sclipa instalează un mare portret al lui Stalin în gara din
R., acarul Costache spune, vizionar: S-a întors ceasul lumii. […] Lucrurile merg acum
înapoi. Pentru că Stalin consideră că este Noe, noul Noe. Iar comunismul este corabia pe
care o pregătesc ca să salvăm umanitatea. Și pe corabia asta, dragul meu Arcadie, nu
vor încăpea chiar toți oamenii. Așa că îi vom selecta. Avântul vizionar pseudomistic, mi-
marea limbajului afectuos, proletariatul mesianic reprezentau o siluire a firescului în
numele egalității și al unei fericiri terestre care antrena lichidări, arestări, toate justifi-
cate prin ideologie și știință. Un hazard malefic, altfel cum pot fi explicate tortura,
crima, denunțul, frica ontologică? Sunt două scene în prima parte a romanului (cele
mai reușite din punctul de vedere al impactului emoțional) care evidențiază acest
hazard. Petrică Țofei, primarul comunei Zariștea, asistă la o scenă în care plutonierul
Ștefanache folosește metode violente pentru a-i convinge pe țărani să își dea pămân-
tul la colectivă (un imperativ stalinist care promitea bunăstarea tuturor). Într-un elan
inexplicabil, lovește și el un țăran și, accidental, acesta moare pe loc (dar, întrucât
crima este gratuită și întâmplătoare, dostoievskian, se va converti și va deveni
călugăr). Apoi, într-o secvență distopică, oamenii din viitorul nu prea îndepărtat de
zilele noastre trăiesc deja în bunăstare grație Inteligenței artificiale. Acest hazard

Cea\a, eufemism
pentru orbirea ideologic[

rAlucA fArAon
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lovește în plină bunăstare hedonistă întrucât, la un moment dat,
cetățenii cu ochii verzi sunt somați să părăsească orașul pentru a
fi deportați. În panica uriașă care se creează, ceilalți cetățeni se simt
amenințați tocmai din cauza lipsei de logică a IA în care s-au în-
crezut. Realizează că eliminarea istoriei care se produsese și din
vina lor (aluzie la recentele evenimente din jurul fenomenului
BLM) îi face neputincioși, nu știu cum să reacționeze. În final, ha-
zardul își continuă jocul absurd, iar oamenii care au un zero în anul
nașterii vor fi executați.

Romanul Un secol de ceață este un puzzle. Cititorului îi revine,
la finalul lecturii, să dea un înțeles întregului, întrucât Matei Vișniec
propune nu panoplia unei falii din istoria recentă, ci, mai degrabă,
o problematizare nuanțată și critică a acesteia. Ceața este o
metaforă a orbirii, a accidentului istoric, a misterului răului. Ea
apare ca fenomen inexplicabil în ambele părți, dar în partea a
doua se constituie chiar ca personaj: omul-ceață.

Prima parte (Minodora), în mod atipic pentru prozatorul Matei
Vișniec, este scrisă din perspectiva naratorului heterodiegetic, cu
tehnica detaliului semnificativ, iar prin verosimilitatea scrisului,
problematica principală ce se configurează de-a lungul povestir-
ilor care alternează, este credibilă și reflexivă: colectivizarea forțată
a țăranilor (zona exemplificată: Bucovina). Adiacent, alte chestiuni
grave ale perioadei comuniste se dezvăluie treptat, precum și ti-
parele umane din spatele acestora: torționarul care este capabil
să ducă o viață dublă, ba chiar să fie un tată exemplar (plutonierul
Ștefanache), propagandistul din convingere (poetul aservit) care
inițiază cenzura și dorește interzicerea cărților periculoase pentru
ideologia de partid (Sergiu Condurache), informatorul zelos care
denunță din convingere (Emil Dranga, care se semna I. V. Stalin,
din salonul nr. 5 al spitalului de psihiatrie din R.). Dacă torționarul
doar mărturisește că avea o anumită plăcere când îi lovea pe țărani
sau pe deținuții din Penitenciarul Pitești, în rest, se comporta nor-
mal cu familia sa, ceilalți doi sunt călăuziți în faptele lor de nebu-
nia declanșată de un eveniment traumatizant: o anumită ieșire din
timp, în cazul lui Condurache (în regiunea huțulilor trăiește timp
de un an cu o anumită Anița, care îi va naște o fată, Akilina, dar în
viața reală nu se scurseseră decât câteva ore), cel de-al Doilea
Război Mondial, în cazul pacientului care se crede Stalin și care,
benevol, scrie denunțuri: Raport privind nocivitatea ideologică a
cailor, Raport privind nocivitatea ideologică a lui Dumnezeu, de-
nunțul limbii române care păcătuiește prin ambiguitate, poeti-
cisme, autoderiziune și piedici mintale etc.

Partea întâi din roman este admirabilă din punctul de vedere
al fluxului narativ și al construcției personajelor. Romancierul
reușește, prin flash-urile narative, să surprindă caracterul de acci-
dent macabru, imprevizibil și tragic, al orânduirii comuniste tocmai
prin dezvăluirea unui microcosmic domestic dat peste cap de o
minciună ontologică. Firescul vieții, al familiei, al legăturii omului
cu pământul este denunțat, i se cere omului să devină unul nou,
un produs de serie, o eroare umană, prin constrângeri, deportare,
muncă silnică la Canal, pușcărie sau executare. Când seamănul tău,
când ceea ce este familiar devine alienat, se instalează o frică pa-
tologică și doar așa omul devine neom (situația lui Artiom Iva-
nenko și a lui Petrică Țofei care, ajunși într-o poziție de putere, sunt
nevoiți să facă liste aleatorii în care să denunțe fie contrare-
voluționarii, fie chiaburii). Atrocitatea comunismului se observă
tocmai prin intruziunea răului agresiv în viața de zi cu zi care
devine supraviețuire. Familia Minodorei este denunțată doar pen-
tru că aveau 14 hectare de pământ și sunt deportați într-un sat de
tătari din Dobrogea. Asta stârnește revolta băiatului celui mare,
Gheorghe, trimis să muncească la Canal, dar îi deschide ochii Mi-

nodorei pentru că ea era atrasă de studiu. Prin ochii copilei in-
teligente, doctrina se descoperă ceea ce e: o sucire a normalității,
chiar prin imitarea modelului creștin: Oare nu se inspirase partidul,
punând atâta accent pe lumină, din sărbătoarea Învierii? […] Să fi
vrut oare partidul, cu Scânteia lui, să transmită oamenilor cam ace-
lași fior, să-i facă să creadă într-o înviere imediată, pe pământ, în lu-
mina materialismului științific? Cu atât mai de impact e denunțarea
în minte (implicit, în conștiință) a erorii doctrinare cu cât cea care
o face e o copilă de 14 ani: Uneori, Minodorei i se părea că limba uti-
lizată de partid semăna cu o bulboană. […] Pentru Minodora, limba
partidului avea ceva dintr-un vârtej. Un curent interior, invizibil, obliga
cuvintele să se învârtă în cerc, iar uneori acel rău ascuns le înșfăca și
le trăgea la fund. Dacă maladia aceasta mortală a pătruns în or-
ganismul uman (spiritual vorbind), nu înseamnă că toate cazurile
vor fi mortale. Viața continuă în comunism prin oamenii care au o
anumită rezistență: fie valorile spirituale, fie caracterul, fie legătura
cu pământul. Faptul că sunt surprinse atâtea momente tandre de
dragoste între tineri, în familie, în relațiile de camaraderie (cazul
celor trei prieteni de naționalități diferite care joacă table: Arcadie
Sclipa, doctorul Mirwald și Adam Yoel) dovedește faptul că uma-
nitatea nu poate fi exterminată în ceea ce are ea nobil. Era și
convingerea lui Dostoievski. Este un astfel de moment în scena
când doctorul Mirwald îl aduce pe Emil Dranga (pacientul care se
crede Stalin și face denunțuri dintre cele mai trăsnite, inclusiv se-
sizări adresate lui Gheorghiu Dej) în cabinetul său și îl pune la
masă, îi oferă o țuică, iar acesta se înduioșează: Îmi vine să plâng
când mă gândesc la cât de puțin îi trebuie omului ca să fie om. Ome-
nescul din om nu cere mult ca să fie menținut în viață, hrănit… O
vorbă venind din suflet, o roșie tăiată în două…

Alternarea povestirilor, intersectarea unor destine, duioșia care
se configurează pe fundalul istoriei nefaste, toate acestea ridică
un edificiu epic credibil și cu o atmosferă plauzibilă, de foarte
puține ori destabilizată (dar benefic) prin scene poetice (ieșirea
din timp a lui Sergiu Condurache) sau momente de suprarealism
datorate picturilor lui Iluțiu Zakarian: un portret al lui Stalin vor-
bește, dă votcă oamenilor gratis, prin el se poate trece în alte locuri
din Uniunea Sovietică, ba chiar așa se poate face și contrabandă.
Foarte rar, naratorului îi ia locul personajul care povestește prin
tehnica interviului (dar nu se știe cine îi ia acest interviu pictorului
Zakarian). De asemenea, autoritatea naratorului omniscient este
atenuată, prin faptul că scena din debutul romanului, cu doi băr-
bați care discută niște banalități în Viena, devine mai clară la nivelul
identității participanților abia peste 300 de pagini, când pictorul
explică de ce i-a pictat împreună pe Hitler și pe Stalin.

În partea a doua a romanului însă, tehnica narativă se schimbă
radical: intervine autoficțiunea (detalii ficționalizate ale vieții lui
Matei Vișniec și ale familiei sale), dar și metaficțiunea. Romanul
pare că se scrie în timp ce îl citim pentru că, în schimbul epistolar
dintre M. și G. (Mathieu și Georges), în care se atinge și subiectul
pandemiei de coronavirus, francezul mărturisește că i-au plăcut
primele pagini, îl sfătuiește pe M. să nu le scrie prenumele celor
doi din scena cu care începe romanul, scrisorile contabilizează rit-
mul scrierii, al corecturilor, al noutăților ce provin din schimbul
epistolar, pentru că, la un moment dat, G. se simte flatat că a fost
transformat în personaj. Faptul că există un punct de vedere al piti-
cilor din grădina lui Vincent (ce devin personaje reflector) core-
spunde, metaliterar, cu unul dintre sfaturile lui G. care recomandă
ca personajul să fie abordat și din unghiul obiectelor care îl în-
conjoară. Tot el îl avertizează pe M. când riscă să devină previzibil,
astfel încât, spre finalul romanului apar elemente și personaje sur-
priză sau situații incredibile, alegorice.
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Cu o nepotolită sete de scris, în
proză și versuri, Gheorghe Jurcă
prinde în cărțile sale curgerea

vieții în viziune mitologizantă. Zeii de pe
prundul râului (Altip, 2021) are suflul unei
simfonii, a unei epopei lirice, după cea
epică, Bărduleștii, în care poetul își remem-
orează firul existenței prin filtrul unei de-
bordante fantezii. Poemele se alcătuiesc pe
motivul heraclitian al lui panta rei, o nesfâr-
șită curgere, observabilă în fluiditatea ver-
surilor, în glisarea cu ușurință din real în
ireal, dintr-un spațiu cultural în altul, dintr-
un registru al limibii în altul, în diversitatea
formelor pe care le ia discursul poetic.

Întregul volum e scris în spiritul Odiseei
lui Homer, ca o pânză a Penelopei pe care
se imprimă viața poetului, de la primul
poem, Acasă la Penelopa, până la ultimul,
Zeii de pe prundul râului. Poetul e narator și
erou, un Odiseu postmodern care își reface
odiseea din secvențe de viață recuperate
de memoria afectivă, recreate și redimen-
sionate mitic.

Miticul e prima dimensiune a poemelor
sale sub multiple aspecte: mitologia pă-
mântului natal și a munților Apuseni; miri-
fica copilărie sub aura legendelor; livrescul
cu deliciile sale spirituale; rescrierea mitului
homeric.

Gheorghe Jurcă respiră homeric, încer-
când să cuprindă totul în orizontul imagi-
narului său, finitul și infinitul, realul și irealul,
autenticul și visarea, tărâmul miraculos al
copilăriei unde au poposit printre muritori
zeii, ca în Grecia antică. Poetul înalță viața la
dimensiune de mit.

Pe această dimensiune mitologizantă
se deapănă epopeea poetului cu personaje
reale, mitologice, imaginare: figurile em-
blematice ale părinților, adevărați zei ai
pământului natal ; copilul sub vraja legen-
delor muntelui; tânărul visător, atras de or-
izonturi largi; iubitele himerice, asemenea
unor zeițe, sirene, naiade ce stârnesc nos-
talgia; poetul însuși într-un continuu peri-
plu imaginar, scotocind în memoria afectivă
printre personaje livrești.

Leitmotivul poemelor e drumul, călăto-
ria, firul vieții, regăsit printr-o descindere în
propria interioritate pentru a-și recupera
fețele multiple ale identității și rădăcinile
care îl fixează în cronotopul istoric creator
de identitate. Poetul rescrie mitul homeric
al întoarcerii sale spre locurile din Apuseni
care i-au modelat existența. Măslinul em-
blematic al eroului grec este la Gheorghe
Jurcă cireșul cu miracolul înfloririi pe
pământul altei Ithaca, metaforica Cireșata.
Însă drumul său între cer și pământ nu e
doar întoarcere nostalgică spre nostos, par-

adisul de acasă, care nu mai există decât în
suflet și memorie, este și dor de călătorie,
fie ea și imaginară, o chemare a necuprin-
sului resimțită încă din copilărie. Nevoia de
vis și aventură determină desprinderea
copilului de spațiul matricial paradisiac și
odiseea sa, în care realul se împletește cu
mitologicul și livrescul în referințele ex-
plicite ori aluzive de locuri, personaje, mi-
turi.

O dublă nostalgie se resimte în po-
emele sale: a paradisului pierdut (topos al
stabilității): „Mi-e dor de gheonoaiele care
bat neobosit în scoarța gorunilor/măsu-
rând trecerea inexorabilă/ a timpului, a
zilelor care se/anunță tot mai zgârcite în bu-
curii/duc dorul pitpalacilor care dirijează/
cu cozile lor simfonia curgerii/ apei pe Valea
Roșioarei/ și mi-e dor de cântecul cucului/
prin livezile mele cu cireși din/magica
copilărie”; și a depărtatului, nemărginitului
spre care îl poartă suflul poetic. Drumul po-
etului e confruntare continuă între mărginit
și nemărginit, cunoaștere și autocunoaș-
tere, autentic și imaginar, sursă de reverie,
călătorie prin memoria afectivă și culturală,
punte savuroasă spre orizonturi largi, ne-
cunoscute, ca un cânt de sirenă ce justifică
rătăcirea și fascinația lui Odiseu pentru alte
tărâmuri. Astfel se nasc interogațiile exis-
tențiale și reflecțiile poetului asupra onto-
logicului într-un dialog cu sine, cu ceilalți,
cu lumea, o altă dimensiune a liricii sale,
febra scrisului ca reprezentare și mărturie a
viului ființei:„Scriam, scriam, dormeam doar
câteva ore/apoi dis-de-dimineață mă tre-
zeam și scriam/toate îmi erau clare ca lu-
mina zilei/ la îndemnă, lumea dobândea
splendoare, armonie/ordine, culoare, su-
net/vedeam totul atât de limpede, de co-
erent”.

Farmecul poemelor vine din impresia
de plonjare în poveste, una reală, devenită
mit al copilăriei („Mi-au dat târcoale/ păpă-
diile amintirilor și brusc cât/ai bate din
palme s-a conturat mirificul/ sat din regatul
cu cireși și păduri de/carpen și am zbughit-
o cu aripile/ întinse spre el și bătrânul meu
sat/fericit că m-am întors la el m-a urcat/pe
genunchii săi de piatră și iarbă”), altele din

livresc („Mi se năzăresc apoi păduri
aprinse/zăresc malul unei ape și-mi apa-
re/ca prin ceață trupul lui Enchidu/dormind
pe costișele Mesopotamiei/cu floarea tine-
reții veșnice sub cap”) ori create de fantezia
poetului, într-o lirică ancorată în arhetipuri,
cu polifonia vocilor și hibriditatea genurilor.
Epicul predomină în rememorarea secven-
țelor de viață, în epistolele către iubitele
sale (Dalia, Lia, Letea), în dialogurile pline de
fantezie cu personaje mitice, cu părinții, cu
iubitele, cu sine.

Narativul, descriptivul, dialogul din sfera
epicului se întâlnesc cu lirismul din viziunile
sale („a zburat o pasăre/cu aripi verzi încât
s-a luminat zarea/până departe apoi a în-
ceput să plouă, că se-auzea cum icnesc
dealurile/din toți rărunchii”), din peisajele
mirifice de altădată, din crochiurile de per-
sonaje (bunicul, tatăl, mama, copilul), evo-
cate cu nostalgie și sacralitate: „Cel care a
fost tata tatălui meu era cantor/vestit,
atunci când cânta în strana bisericii/li se
umezeau ochii și sfinților/din icoane, tot ce
s-a întâmplat în evanghelii/a trecut prin
dumbrăvile glasului său/tata a făcut războ-
iul de unde s-a-ntors/ citav acasă, era în-
surat și avea doi copii/nu i-a mai plăcut casa
bătrână, cică mai tot timpul/plângea din
bârnele sale bătrâne/și cum era un tâmplar
destoinic/a făcut alta, sus pe dealul cu meri”
(Casa din deal).

Impresionat și testamentar e Discursul
tatălui înainte de plecare, în grai ardelenesc,
imaginând o cină postmortem în familie, în
temeiul unei tradiții străvechi de reunire și
împăcare între generații.

Varietatea discursului se remarcă și la
nivel lingvistic, în athanorul căruia se întâl-
nesc limbaje diferite: limbajul dialectal, ar-
delenesc, cu iz arhaic și pitorescul terme-
nilor prin care se refac un timp revolut și o
lume ancestrală; limbajul livresc referențial,
cu trimiteri mitologice, literare, plastice,
muzicale; limbajul colocvial cu coabitarea
dintre arhaism și neologism în dialogurile
cu personaje sale; limbajul epistolar în epis-
tolele către iubite reale ori create de fan-
tezia poetului: „Nu auzi cum îți bate dimi-
neața în geam/haide, lasă somnul dulce,
trezește-te, soarele/e deja pe cer, cafeaua e
gata, bujorii râd în/grădină câmpurile de
rapiță te cheamă/știu că sunt departe de
tine, că muzele/sunt nerăbdătoare să le ții
în brațe”.

Versurile curg într-o fluiditate și ames-
tec de povești de viață și mituri ca o revăr-
sare domoală de ape, îmbogățite continuu
de miresmele tărâmurilor pe care le inundă,
fertilizându-le, înainte de revenirea în vad.

Zeii de pe
prundul râului

soniA elVireAnu

���



www.revistaneuma.ro
Etnologie

Nr. 3-4 (53-54) � martie-aprilie 2022
71

Volumul „Relaţii de antonimie în
proverbul românesc”a apărut în
urma studiului aprofundat pen-

tru doctoratul susţinut de Doina Macarie
la Facultatea de Litere din cadrul Univer-
sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Co-
ordonatorul lucrării de doctorat este conf.
univ. dr. Adrian Chircu, cel care semnează
şi prefaţa cărţii, spunându-ne încă din
prima frază că „În lingvistica românească,
un studiu asupra antonimiei, aşa cum se
reflectă aceasta în proverbe, era de ceva
vreme aşteptat, întrucât majoritatea spe-
cialiştilor care s-au aplecat asupra paremi-
ologiei au lăsat deoparte această constan-
tă semasiologică, ce are implicaţii dintre
cele mai felurite în vieţuirea noastră cea
de toate zilele”.

Cercetarea profesoarei Doina Macarie,
de la Colegiul Naţional„Andrei Mureşanu”
din Bistriţa, actualmente inspector de spe-
cialitate la Inspectoratul Şcolar Judeţean
Bistriţa-Năsăud, vine în urma unei munci
ce se întinde pe mai mulţi ani şi care, de-a
lungul timpului, a dat roade şi prin apariţia
altor volume precum„Elemente de folclor
în opera literară a lui Mircea Eliade”,„Ipos-
taze existenţiale în lumea satului tradi-
ţional”, precum şi a unor culegeri de
proverbe şi zicători ce au fost folosite ca
auxiliare în şcoli.

Volumul este, în primul rând, unul de
specialitate, dar poate fi citit şi de cei care
doresc să cunoască proverbele şi analitic,
ca parte a lingvisticii şi lexicologiei, noi
oprindu-ne mai mult asupra părţii etno-
lingvistice pe baza căreia putem creiona
mentalitatea poporului şi profilul naţional.

Cercetarea are la bază un corpus
bogat excerptat din cele zece volume
culese de Iuliu A. Zanne (Ediția Anastatică,
2003-2004). “Am recurs la această colecție
din motivul că ea conține cel mai mare
număr de proverbe, cuprinzând și lucrările
anterioare, ale lui Anton Pann, Hințescu
sau Iordache Golescu” scrie cercetătorul.
Numărul mare de proverbe din această
culegere (vol. I-VII cuprind 19.834 de
proverbe, vol. VIII, 16. 350 de parimii, iar
vol. IX-X, 11.145 de unități paremiologice)
a permis „formularea de concluzii și o ana-
liză aprofundată a fenomenului paremio-
logic, însă complexitatea și caracterul
eterogen al construcțiilor sapiențiale a

atras după sine o atenție sporită în identi-
ficarea faptelor de limbă și a deschis noi
direcții de cercetare”.

În prima parte, Doina Macarie, dincolo
de motivarea alegerii temei geneza și par-
ticularitățile proverbelor, prin referire la
unitățile lexicale antrenate în îmbinări
libere de cuvinte, scrie despre relațiile care
se pot stabili între paremiologie și lingvis-
tică, pe baza noțiunilor teoretice formu-
late de Eugeniu Coșeriu, care integrează
proverbul în categoria „elementelor dis-
cursului repetat“.

În studiile româneşti se vorbeşte de-
spre caracterul anonim al proverbelor ce
merge concomitent cu caracterul oral,
cercetătorul afirmând că „în formularea
paremiologică, creatorul anonim se ba-
zează pe un spirit rafinat de observaţie,
încercând să treacă peste nivelul analitic
și să ajungă la cel sintetic”.

Susţinerea caracterului popular prin
oralitatea proverbelor facilitează circulaţia
acestora în rândul marilor mase, omul so-
cietăţii tradiţionale construindu-le după
experienţa de viaţă. „Unele sunt dezvol-
tate ca fraze, are formează un discurs
paremiologic de o complexitate recunos-
cută. Proverbele aparțin unui popor și
unui spațiu geografic, emițătorul având în
vedere aspectul semiologic, trăsături ce
susțin statutul autohton”, spune Doina
Macarie.

De altfel, sintetismul proverbelor se
dovedeşte prin multitudinea de conexiuni
cu alte specii populare, amintind aici
strigăturile, basmele, ghicitorile, sintetis-
mul acestora constituie forma de expri-
mare a unor convingeri, sentimente,

concluzii care au fost reprezentate diferit
de către aceeaşi generaţie. „În categoria
producțiilor textuale proverbiale sunt
cuprinse toate caracteristicile literaturii
populare: caracterul anonim, colectiv sau
oral, dar și cel sincretic”, afirmă Doina Ma-
carie.

Referitor la geneza proverbelor, cerce-
tătorii nu au putut da „ora exactă” a apa-
riţiei acestora şi nici contextul, însă„îşi jus-
tifică existenţa prin legăturile dintre
gândire şi limbaj”.

Ovidiu Bârlea clasifică proverbele în
două tipuri. Primul este denumit „sen-
tențional“ și se bazează pe noțiuni gen-
erale, reflectând realitatea cu fidelitate.
Aceste proverbe sunt introduse, de regulă,
prin pronumele relativ cine ( Cine a rătăcit
drumul e bucuros și de cărare, Cine merge
pe al ăturea cu drumul cade jos, Cine
merge pe drumul vechĭu nu se teme de
mórte, Cine n-are vara minte / iérna nu
mânc ă plăcinte). Al doilea tip este cel
imagistic ce valorizează trăsături funda-
mentale prin reprezentarea imaginii care
se creează din detalii preluate direct din
contingent, iar forța evocării este invers
proporțională cu importanța imaginilor
pe care le transpune proverbul( De lene
ochi ĭ-șĭ închide / Și buzele î șĭ deschide, Îșĭ
ĭeà inima în din țĭ și funia în traistă, Limba
nu are óse și sfarmă umerile).

La capitolul antonime se înregistrează
o terminologie specifică în funcție de
evoluția lingvistică, distincții între „com-
plementaritate“: căsătorit – celibatar, tânăr
– bătrân, lipit – nelipit, viu – mort, mare-
mic. Dintre exemplele de antonimie amin-
tim doar câteva: „Cine se ĭea cu nerodul
este ca și el nebun, Anevoe (anevo ĭe) sě
câștigă, lesne s ě cheltuesce, Cinstea nu se
cumpěră, nicĭ nu se vinde”.

Direcţia de abordare etnofolclorică
are, în cercetarea Doinei Macarie, la bază
criterii lexico-semantice. În tehnica liberă a
discursului, relația de antonimie se poate
constata între sensurile incompatibile ale
unor cuvinte sau unități frazeologice
diferite, polisemantice ori între două cu-
vinte sau expresii. Cele mai frecvente
asocieri antonimice identificate, în fol-
cloristică, de Ovidiu Bîrlea sunt cele cunos-
cute, regăsite și în limbajul extrapro-
verbial.

Proverbul românesc. Rela\ii de antonimie
menuţ mAximiniAn
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Îmi vine foarte greu să scriu aceste rânduri. Nu sunt vreun Montaigne, dar
Valentin Iacob cu siguranță înseamnă pentru mine ceea ce a reprezentat
Étienne de La Boétie pentru marele eseist francez. Voi începe cu finalul

tragic al unei existențe solare, al unui om îndrăgostit de viață, finalul care i-a
stupefiat pe cei ce l-au cunoscut pe matematicianul, poetul, publicistul, prozatorul
Valentin Iacob.

Ultima noastră întâlnire pe viu a avut loc pe la jumătatea lunii noiembrie a
anului trecut. Aveam guturai și, pentru a evita o eventuală infectare cu Covid a
prietenului meu, ne-am plimbat pe străzile din centrul Bucureștiului păstrând
distanța regulamentară. Mi-a povestit că urmează să înceapă o serie de investigații
pentru mai vechile lui probleme digestive care, în ultimele două-trei luni, se
acutizaseră. După aceea am ținut legătura exclusiv telefonic. Vorbeam mult, de
multe ori, în fiecare zi. Îl măcinau dureri insuportabile, pe care încerca să le învingă
cu calmante; rezultatele analizelor medicale întârziau; doctorii îl pasau de la unul
la altul și îi amânau la nesfârșit începerea tratamentului. Am simțit, în acele zile, o
uriașă frustrare, eram supărat pe medici, pe familia lui, pe soartă. Cu atât mai mult
cu cât, în ciuda aparentei inerții a celor din jur și a durerilor sfâșietoare, îmi
transmitea tot timpul mesaje optimiste, încheiate cu referiri la proiectele lui
literare în derulare și la dorința lui de-a ne reuni la un șpriț pe terasa însorită de la
„Pescarul”, vizavi de Intercontinental. Cu tot optimismul lui, mi-am dat seama că
sfârșitul era iminent. În seara zilei de 31 decembrie 2021, m-a sunat din Spitalul de
Urgență, era abătut, mi-a spus că-i la primul revelion pe care îl petrece internat
într-un spital. Cu trei nopți înainte de a se stinge, Valentin m-a convocat la o ultimă
șuetă imaginară, efect al encefalopatiei hepatice, stadiul terminal al bolii sale
incurabile, diagnosticate prea târziu. Iar cu două zile înainte de a închide ochii
pentru totdeauna (în ziua de 12 ianuarie, la ora 13:46) am purtat ultima noastră
conversație telefonică, încheiată pe aceeași notă optimistă:„Abia aștept să încep
odată tratamentul ăla, să reintrăm în normal, să ne adunăm din nou la un pahar
de vorbă.” Apoi, evenimentele aveau să se succeadă într-un ritm amețitor

La rugămintea Petroniei Dumitrescu-Iacob, devotata soție a lui Valentin,
dorind să-i fac o ultimă bucurie prietenului meu, am urgentat redactarea și
publicarea romanului său fantastic Planeta-Femeie la Editura Tracus Arte. Pe 14
ianuarie, la ora 12:35, am primit un sms prin care editura mă anunța că romanul a
ieșit de sub tipar. În aceeași zi, la ora 15:22, Petronia mă anunța, tot printr-un sms,
că Valentin a intrat în comă. La ora 20:05, mai multe apeluri telefonice insistente
m-au scos dintr-o sală de teatru – un prieten mă înștiința că i-a căzut în mână o
„carte genială” și o citește„pe nerăsuflate”. Era vorba despre Planeta-Femeie. Iar la
22:05 a sosit și funestul sms care anunța dispariția prietenului meu.

Nu sunt Montaigne și nu sunt capabil să filozofez pe tema morții. Recent,
într-un săptămânal literar, am întâlnit definirea ei drept o „absență” sau,
oximoronic vorbind, „absența unei prezențe”. Pentru toți cei care l-au cunoscut,
pentru familie, prieteni, apropiați, Valentin a lăsat un gol de neumplut.

Pe lista de prieteni, Valentin își avea locul rezervat în loja VIP a sufletului meu.
Încerc să umplu golul lăsat prin plecarea lui cu crâmpeie de amintiri, secvențe
conservate în memoria afectivă. Glasul lui răsunător, cu un timbru inimitabil, și
râsul lui hohotitor; sfaturile înțelepte oferite în momente de cumpănă; revelioa-
nele și zilele de naștere petrecute împreună; întâlnirile literare din grădina fostului

La desp[r\irea de un prieten:

VALENTIN IACOB
GeorGe VolceAnoV

„Din punct de vedere stilistic, relațiile
de antonimie din structura proverbelor
românești se realizează cu ajutorul pro-
cedeelor stilistice: repetiția, comparația,
enumerația, antimetateza, metafora, cea
din urmă având ponderea cea mai mare
în paremiologia românească”, spune
Doina Macarie.

Cartea are un sumar bogat, fiind de
ajuns doar să amintim câteva din temele
dezbătute pentru a vedea complexitatea
studiului ( Forma fixă a proverbelor, Par-
ticularități structurale. Simetria, Particu-
larități morfosintactice, stilistice, Metafora
proverbială, Valoarea exortativă a prover-
belor, Clasificarea proverbelor, Condi-
ționări lexico-gramaticale, Antonimia
ascendentă. Antonimia descendentă, Pro-
blema diminutivelor implicate în raportul
de antonimie, Relația de antonimie rea-
lizată la nivel adjectival, adverbial, sub-
stantival, verbal pronominal etc).

„Lucrarea fructifică din plin relaţiile
dintre lingvistică şi etnologie în complexul
analizei lexico-semantice a proverbului
românesc. Astfel, studiul propune o di-
recţie lingvistică în cercetarea proverbe-
lor urmărind totodată identificarea ele-
mentelor etnolingvistice care pot contura
specificul gândirii şi culturii tradiţionale
româneşti”, spune, pe coperta IV, conf.
univ. dr. Eleonora Sava de la Facultatea de
Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai”, fiind
completată de conf. univ. dr. Ioan Mircea
Farcaş, decanul Facultăţii de Litere a Uni-
versităţii din Baia Mare care afirmă că„Lu-
crarea se remarcă prin acribia analizei
acestei categorii semasiologice”.

Citind cartea răspundem şi la între-
barea ce rol are proverbul românesc sau,
mai simplu, mai are vreun rol proverbul în
viaţa noastră? Aflăm că ele sunt aduse în
actualitate. Până şi titlurile de presă folo-
sesc uneori segmente de proverbe pe
care, prin stilizare sau prin adăugare, cum
spune Milică, sunt aduse în actualitate. De
pildă „Ţara arde şi... X se piaptănă”, şi nu
există locuitor al ţării noastre care să nu
cunoască măcar un proverb. Proverbul
este recunoscut ca făcând parte din zorii
istoriei, el este aproape concomitent cu
apariţia cuvântului. Corpusul tezei de doc-
torat l-a constituit lucrarea cercetarea a
26.000 de proverbe.

Volumul „Relaţii de antonimie în pro-
verbul românesc”, apărut la Editura Char-
minis, aduce un mod unic de abordare ce
evidențiază elementele lexicale și tipurile
de variație lexicală identificate în prover-
bele românești. Aici se vede hărnicia, seri-
ozitatea în documentare şi propria grilă a
Doinei Macarie. ���
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sediu al Muzeului Național al Literaturii Române, de pe Bule-
vardul Dacia, sau de la„133”(restaurantul scriitorilor pârliți, cum
îl botezase Valentin); orele petrecute pe caniculă sub umbrelele
terasei de la „Pescarul”, de unde, cu spatele la bulevard,
urmăream spectacolul oferit de trecători (și – de ce să nu
recunosc? –, mai ales, de trecătoare, fiindcă Valentin a iubit
femeile și FEMEIA, cu majuscule, ca în titlul romanului său
postum); plimbările în Herăstrău. Plănuiam să vizităm împreună
Barcelona și Roma...

Pe Valentin Iacob l-am cunoscut cu ocazia celui de-al doilea
Simpozion literar româno-britanic din cele șase organizate de
British Council în intervalul 1996–2001. La acest eveniment
anual, alături de opt-zece autori britanici, participau câteva zeci
de universitari angliști și scriitori români. Valentin a făcut parte
dintr-un grup selecționat de Dan Silviu Boerescu, alături de
Saviana Stănescu, Diana Manole și regretatul Florin Șlapac.
Prietenia noastră s-a înfiripat pe drumul de întoarcere de la
Băile Felix și a rezistat peste ani și ani. De altfel, Valentin Iacob
era înconjurat de numeroși prieteni al căror emul a și fost: Traian
T. Coșovei, Marian Drăghici, George Vulturescu, Ioan Es. Pop,
Ioan Groșan, Horia Gârbea, Daniel Bănulescu. La debut și la
scurt timp după aceea a fost prețuit la justa lui valoare de către
Ana Blandiana, Cezar Baltag și Doina Uricariu; favorabilă i-a fost
și critica de întâmpinare (reprezentată, printre alții, de
Alexandru Cistelecan, Iulian Boldea, Dumitru Chioaru, Alex.
Ștefănescu), propulsându-l spre binemeritate premii literare. În
ruptul capului nu înțeleg oculta, nejustificata obstinație cu care
criticii de la România literară și Luceafărul de dimineață i-au
trântit, în ultimii ani, ușa în nas, marginalizându-l pe nedrept.

În prietenia care ne-a legat, ne-am asumat, pe rând, rolul
de confident. Acest lucru ne-a ajutat să trecem peste multe
momente grele în viață. Ne-am susținut reciproc în lumea
literară, ne-am bucurat fiecare de succesele celuilalt. Împreună
mergeam la lansări, lecturi publice, târguri de carte și festivaluri
de poezie. Prins până peste cap cu activitatea de publicist, cu
interviuri și portrete dedicate artiștilor plastici publicate în
Formula As, Valentin s-a distanțat, la un moment dat, de lumea
literară; în schimb, pictorii, sculptorii, graficienii despre care a
scris, în timp, mii de pagini, au văzut în el, până în ultima clipă,
„unul de-al lor”. În ultimii trei-patru ani îmi arogasem, neoficial,
rolul de impresar al poetului, ne sfătuiam febril, zi de zi, care va
fi următorul pas pentru relansarea carierei lui literare. Valentin

era, în mitologia noastră subiectivă, „Sultanul”, iar eu „Vizirul”
însărcinat cu rezolvarea treburilor împărăției (sau, mai pe scurt,
Sulti și Vizi). Sfârșitul brusc, neașteptat, l-a prins pe val. După
traducerea poemelor sale în limba engleză (la Editura Eikon),
mai multe culturi l-au adoptat și promovat fără rezerve; a fost
tradus în turcă, iraniană și malaieză; i-a apărut un volum de
poezie în Germania, iar în maghiară a fost publicat de mai
multe ori în cea mai prestigioasă revistă literară din Ungaria
(tradus direct din limba română). Sultanul se pregătea să
cucerească noi teritorii, când, deodată...

La rândul lui, Valentin tradusese, în periodice, poeziile unor
autori turci. Volumul de poeme al germanului Gino Leineweber
a apărut la Editura Neuma în 2020. Anul trecut terminase o
piesă de teatru și o traducere nouă a Poveștii de iarnă de Sha-
kespeare, care va figura într-o ediție revizuită a Operelor Marelui
Will. Nu știu ce ar fi urmat, dar, din câte mi-a spus Petronia
Dumitrescu-Iacob, au rămas în calculatorul lui suficiente texte
pentru unul sau mai multe volume de Postume. Dar, în afară de
editarea postumelor, este necesară promovarea judicioasă a
Femeii-Planetă (printre fanii ei se numără deja Ioan Holban, Ioan
Cristescu, Ștefania Coșovei) și o reevaluare obiectivă a operei
antume, începând cu Balada Craiului de Tobă, un poem odini-
oară premiat de un juriu prezidat de Alexandru Condeescu, dar
trecut cu vederea de cronicarii literari – asta și din vina auto-
rului, care, preocupat de promovarea artei plastice românești,
nu s-a preocupat nicio clipă de promovarea propriei imagini.

Și iar îmi vin în minte alte crâmpeie de amintiri – cu Valentin
la bazinul de înot Floreasca; la nunta fiului meu, unde, între
două feluri de mâncare, discuta matematici superioare cu
fratele meu, Adrian; la nunta lui cu Petronia; la o întâlnire cu
Traian T. Coșovei la Hanul Berarilor; la un vernisaj Cristian
Paraschiv sau la cele ale Galeriei Rotenberg-Uzunov; la
degustările de vin organizate periodic la Institutul Cultural
Maghiar din București; la o prelegere însoțită de un recital
Eminescu – Nichita susținut de Eusebiu Ștefănescu în Rotonda
Muzeului Literaturii; umorul lui spontan, distilat în întrebarea
adresată unei chelnerițe la o terasă cu prețuri„de fițe”:„Aveți o
bere mai pentru intelectuali?”; relatările lui telefonice de pe
malul Vâlsanului, cu ultimele luni însorite și la propriu și la
figurat, petrecute în tihna casei de vacanță și a livezii de la
Bădiceni; discuțiile despre textele publicate în periodice – eu
adept al aticismului, cu un stil sec, prozaic, dar pus pe rele când
e vorba de polemică, iar el adept al asianismului, al stilului
elaborat, poetic, al verbului meșteșugit...

În jungla urbană în care trăim, cu nenumăratele ei crize
existențiale, ne refugiam din calea depresiei cu ajutorul râsului.
O jumătate de glumă, o aluzie, o privire cu subînțeles erau de-
ajuns ca să ne tăvălim de râs ca niște ghiduși buni de urecheat
de către educatoarele sau învățătoarele copilăriei noastre.
Valentin avea o minte brici (tobă de matematică-informatică)
ambalată într-un suflet de copil, unul poznaș. De câteva luni
încoace, de la plecarea lui, n-am mai prea avut motive să râd,
lumea și viața îmi par infinit mai triste.

Îmi place să cred că sufletul zbuciumat lui și-a găsit liniștea
în stele, că s-a contopit cu naratorul-protagonist al Planetei-
Femeie, autointitulat „povestașul planetei Nun”, și continuă să
țeasă povești nemuritoare în hiperspațiile imaginației sale
debordante.

���

George Volcenov, Horia G]rbea, Valentin Iacob la lansarea unui volum de Valentin Iacob
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Într-un amplu articol pe marginea surselor de energie,
inserat într-una din cele 3 cărţi publicate de grupul
Fizică70 am apreciat, fără echivoc, decizia Frau Merkel,

cancelar atunci al Germaniei, de a închide, în decurs de 10 ani,
toate centralele nucleare, drept cel puţin iresponsabilă şi cel mult
trădătoare. Căci o punea pe cea mai puternică economie euro-
peană la dispoziţia şantajului energetic rusesc. Iată că anii au
trecut şi ceea ce era de anticipat se întâmplă. Germania depinde
în proporţie de 50% de Gazprom şi, în momentul când Europa ar
fi obligată la o atitudine fermă şi unitară faţă de un act de război
dincolo de ceea ce a fost războiul rece, are mâinile legate.

Era singura opţiune posibilă de sanctionare a iraţionalului
război la urma urmei fratricid, declaşat de liderul Federaţiei Ruse
e pe plan economico-financiar. Nu insist asupra dimensiunii
politice a problematicii, pentru a nu dilua focalizarea (nu
focusarea!) pe latura energetică.

Germania şi Franţa sunt cei doi poli ai conceptului Europei
cu două viteze. Iar UE şi-a asumat decarbonizarea economiei
într-un ritm greu spre imposibil de susţinut. Pe de o parte, vis-à-
vis de stadiul actual, critic, al accelerării efectelor de seră, e
necesar. S-a întârziat nepermis de mult. Pe de alta, cum spu-
neam, viteza necesară de reparare a compoziţiei atmosferei,
dezechilibrează şi mai mult o staregie globală aflată în crize
suprapuse.

Pe acest fond, Germania şi Franţa sunt ţările europene cu
politici energetice opuse la extrem. Am văzut starea Germaniei.
Înainte de a trece la cea a Franţei, campioana folosirii energeticii
nuclere, în cifre, semnalez un articol foarte proaspăt, care oferă
o analiză complexă a ghemului de contradictii conceptuale:
https://www.dw.com/ro/pentru-unii-mum%C4%83-ue-energia-
%C8%99i-cearta-nuclear%C4%83-franco-german%C4%83/a-60
318281.

Şi acum la cifre. Prima centrală nucleară din Franţa, la
Fessenheim, aproape de Germania şi de Elveţia, a alimentat
Alsacia. Construcţia a început în 1970, funcţionarea comercială
în 1977. Deconectată în 2020. Actualmente Franţa dispune de
56 reactoare nucleare care produc energie. Acestea acoperă 70%
din energia consumată de ţară. Alte surse dau 80%. Pe locul 2 în
lume după USA. Prima generaţie de centrale nucleare, funcţio-
nale în anii ‘70, urmează a fi deconectate progresiv, până în 2035.
Funcţionează 2 programe în paralel. Prelungirea duratei de
funcţionare, prin ameliorare tehnologică, dar mai ales un ambi-
ţios program national de renaştere a industriei nucleare.
Conform căruia Franţa şi-ar propune construirea şi funcţiona-
lizarea a 14 noi reactoare, până în 2050.

Schimbarea strategiei globale de dezvoltare generează o
schimbare conceptuală majoră: energia generată prin fisiune
nucleară tinde a fi redefinită, la nivel european, ca energie verde.
Opoziţia la fel de energică a curentului ecologist, care ţine de
stânga globală (nu chiar globalistă, dar nici foarte departe) tinde
să fie depăşită de realismul riscului mai ponderal al modificărilor
climatice.

O nouă generaţie tehnologică a producţiei de energie prin
fisiune tinde să se lanseze. Ideea e folosirea aşa numitelor SMR =

Small Module Reactors. Suporterii tehnologiei subliniază pre-
supusele avantaje: siguranţa ameliorate in funcţionare, costurile
mai avantajoase de construcţie, perioada ceva mai scurtă a
construcţiei, la aceeaşi putere instalată totală. Comparaţia care
circulă, exprimată în limbaj popular, e între centralele clasice, de
mari dimensiuni, mari câto catedrală, faţă de o asemenea
microcentrală, care încape într-un camion. Sigur, pentru a pro-
duce aceeaşi cantitate de energie ar fi nevoie de foarte multe
camioane. Care ar putea fi construite şi în locuri inaccesibile
centralelor clasice mari. Cine sunt antisuporterii sistemului?
Evident, antisuporterii tehnologiei nucleare civile în general.
Problematica implementării acestei tehnologii e bine rezumată
în articolul: https://economie.hotnews.ro/stiri-energie-25154153
reactoare-nucleare-mici-smr-centrale-nucleare-energie-romania-
sua-tehnologie.htm.

Şi alt document informativ: https://ro.usembassy.gov/ro/
reactoarele-americane-de-mici-dimensiuni-smr-fisa-informativa/

Dar iată şi opinia opoziţiei la proiecte de gen:
https://www.greenpeace.org/romania/articol/6878/reactoa-

rele-modulare-mici-smr-si-criza-climatica/
Descrierea în amănunt e preluată dintr-un articol din Ştiinţă

şi tehnică.
Una dintre soluțiile eficiente pentru diminuarea emisiilor de

gaze cu efect de seră este reprezentată de centralele electrice bazate
pe fisiunea nucleară. Modernizate continuu de-a lungul timpului
ele au devenit extrem de sigure. De curând Departamentul pentru
Energie al SUA a anunțat aprobarea finală a unui nou concept:
reactorul modular de mici dimensiuni.

La începutul lunii noiembrie2021 găseam pe site-ul Amba-
sadei SUA din București un comunicat de presă care mi-a atras
imediat atenția. Citez acum doar un fragment din el: ”Compania
americană NuScale Power și Societatea Națională Nuclearelec-
trica din România au convenit să colaboreze în vederea ampla-
sării unei centrale cu reactoare SMR NuScale pe locul unei
centrale pe cărbune în curs de dezafectare, cel mai devreme în
2027-2028. Sursa de energie cu zero emisii de dioxid de carbon
va contribui la eforturile din planul României de a renunța
treptat la producția de energie pe bază de cărbune până în 2032;
în plus, consolidează parteneriatul strategic româno-american
în domeniul energiei nucleare de uz civil.”SMR este acronimul în
limba engleză a sintagmei ”Small Modular Reactors” (reactor
modular de mici dimensiuni).

Reactoare modulare de mici dimensiuni nu sunt chiar o
noutate, ele fiind folosite de mai multe decenii la bordul
submarinelor, portavioanelor și a spărgătoarelor de gheață.
Totuși, pentru a putea fi folosite în scopuri civile, a fost necesară
dezvoltarea unor soluții tehnologice care să fie fezabile din
punct de vedere economic. În principiu, un reactor modular de
mici dimensiuni, este un reactor, bazat pe fisiunea nucleară, care
generează puteri cuprinse între 10 și 300 MW (reactoarele de la
Cernavodă produc, fiecare, o putere electrică de circa 700 MW).
Dimensiunea lor scăzută le permite să fie construite în fabrici
specializate, după care să fie transportate, complet echipate, la
locul în care urmează să funcționeze, reducându-se astfel timpul

Reactoare nucleare mici
rAdu-ilArion munteAnu
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necesar pentru construirea centralei nucleare. Reactoarele
modulare de mici dimensiuni sunt ieftine (dacă le comparăm cu
centralele nucleare convenționale), sunt concepute astfel încât
să fie foarte de simple și să aibă un grad de siguranță extrem de
ridicat. Ele pot fi folosite atât pentru furnizarea de electricitate
în zonele izolate, cât și pentru producerea simultană de energie
electrică și apă caldă. Mai pot fi folosite în instalații pentru
desalinizarea apei de mare și pentru producerea de hidrogen.

NuScale a fost înființată în prima decadă a anilor 2000 și s-a
bazat pe o serie de cercetări finanțate de către Departamentul
pentru Energie al SUA. După încheierea finanțării guverna-
mentale o parte dintre cercetători au decis să meargă mai
departe. Ei au construit un model la scara 1/3 al unui reactor
modular de mici dimensiuni și, în 2007, lua ființă compania
NuScale.

În anul 2011 NuScale a reușit să aibă o finanțare inițială de
35 milioane de dolari. La acea vreme avea 100 de angajați. În
prezent, după ce a cheltuit aproape 800 de milioane de dolari
(dintre care 288 milioane de dolari au provenit din fonduri
guvernamentale), NuScale are circa 350 de angajați iar reactorul
modular de mici dimensiuni proiectat și construit de ea a primit
aprobarea finală a Comisiei de Reglementare Nucleară a Depar-
tamentului pentru Energie al SUA.

Un modul al reactorului nuclear realizat de către NuScale
este plasat într-un container care are un diametru de 2,7 m și o
înălțime de 20 m, care este introdus într-un container de pro-
tecție, cu diametrul de 5,6 m și o înălțime de 23,2 m. Spațiul
dintre cele două containere este vidat, astfel că nu este necesară
o protecție termică suplimentară. Fiecare modul poate produce
60 MW putere electrică.

Reactorul nuclear funcționează pe baza energiei termice
furnizate de barele de combustibil din miezul reactorului care
conțin circa 5% U235. Pentru a controla reacția de fisiune
nucleară sunt folosite 24 de bare realizate dintr-un aliaj compus
din argint, cadmiu și iridiu. Ele coboară automat în interiorul
miezului cu combustibil nuclear și au rolul de a absorbi o parte
dintre neutronii rezultați în urma reacțiilor de fisiune, astfel încât
energia termică rezultată să nu depășească o anumită valoare.

Această energie încălzește apa care circulă în jurul miezului
reactorului. Deoarece containerul reactorului este presurizat, apa
rămâne lichidă la temperaturi mult mai mari decât cele 100% de
grade Celsius, cu care suntem obişnuiţi la presiunea atmosferică
normală. Datorită fenomenului de convecție, apa fierbinte urcă
în container și trece printr-un schimbător de căldură elicoidal și
își cedează energia către un circuit exterior de apă, transfor-
mând-o în vapori supraîncălziți. În urma cedării energiei, apa
care trece prin schimbătorul de căldură se răcește și, tot datorită
fenomenului de convecție, coboară către baza reactorului, după
care se reia procesul pe care l-am descris mai devreme. Este de
remarcat simplitatea acestui mecanism. Vă rog să observați că el
nu necesită obișnuitele pompe de recirculare folosite în cazul
reactoarelor nucleare clasice.

Vaporii supraîncălziți, despre care vă vorbeam mai sus,
pleacă pe un circuit complet separat. Pe drumul lor antrenează
o turbină care, la rândul ei, pune în mișcare un generator electric.
În etapa următoare, aburii ajung într-o instalație de condensare
și revine la starea lichidă, după care, cu ajutorul unei pompe, sunt
trimiși din nou către schimbătorul de căldură din interiorul
reactorului nuclear. Ca să rezum, la fel ca în cazul reactoarelor
nucleare clasice, cele de mici dimensiuni nu sunt altceva decât
niște generatoare de aburi ultramoderne.

NuScale susține că reactoarele produse de ea sunt foarte
sigure. Specialiștii NuScale susțin că reactorul modular de mici
dimensiuni proiectat de ei folosesc un sistem simplu de
siguranță pasivă. În primul rând, dacă apa scapă din interiorul
reactorului, reacțiile de fisiune nucleară încetinesc foarte mult,
împiedicând ca acestea să o ia razna, cum a fost cazul centralei
de la Cernobîl. Motivul? În proiectul NuScale apa joacă și rol de
moderator, adică de încetinire a neutronilor rezultați în urma
reacțiilor de fisiune, singurii capabili să întrețină reacția de fisiune
în lanț.

În al doilea rând, dacă miezul reactorului nuclear se supra-
încălzește, riscând o repetare a accidentului de la Fukushima,
barele de control coboară automat, simultan cu automată a unui
grup de supape, care lasă apa din reactor să curgă în spațiul vidat
dintre containerul exterior și cel interior. Containerul exterior
fiind plasat într-un bazin cu apă, cea care iese din reactor se
răcește prin cedarea energiei către cea din exterior. În cele din
urmă, apa răcită aflată în spațiul dintre cele două containere
ajunge la un nivel mai înalt decât nivelul superior al miezului
nuclear, asigurând astfel menținerea sub control a temperaturii
reactorului.

Așa cum ați remarcat, în ambele situații de mai sus, nu este
nevoie de nici o comandă externă. Pur și simplu, felul în care este
conceput acest reactor modular de mici dimensiuni face ca el să
„se apere”singur în fața unor probleme majore, care au dat mult
de furcă în trecut în cazul reactoarelor clasice, care impuneau
folosirea unor sisteme de siguranță foarte complicate.

O centrală nucleară de tipul celei propuse de către NuScale
poate fi ușor adaptată în funcție de necesitățile zonei. Ea poate
fi compusă din cel mult 12 reactoare modulare de mici dimen-
siuni, care sunt amplasate într-o singură clădire, care este
construită din beton armat. Separat există un centru de
comandă și control, din care este monitorizată funcționarea
fiecărui reactor.

Pentru stocarea în condiții de siguranță maximă a combus-
tibilului uzat, centrala nucleară NuScale a conceput un bazin cu
apă, adânc de 20 m, construit din beton și căptușit cu oțel
inoxidabil. Aici barele cu combustibil uzat rămân cel puțin cinci
ani. După trecerea perioadei de stocare subacvatică, în mo-
mentul în care temperatura barelor a scăzut suficient de mult,
ele sunt introduse în butoaie din oțel omologate de către
Departamentul pentru Energie al SUA și sunt depozitate, pentru
o perioadă de până la 60 de de ani, într-o zonă special amenajată
aflată pe teritoriul centralei nucleare. După trecerea perioadei
de stocare din zona centralei, combustibilul uzat este preluat de
către o agenție specializată a Departamentului pentru Energie
al SUA pentru a fi stocat pe termen foarte lung. (Nu știu,
deocamdată, cum vor fi depozitate în România deșeurile radio-
active rezultate în urma funcționării reactoarelor modulare de
mici dimensiuni ale NuScale. Probabil că ele vor urma același
traseu ca deșeurile radioactive de la centrala nucleară de la
Cernavoda.)

Pentru viitor, NuScale își propune să folosească bare din
combustibil nuclear reciclat, obținute prin procesarea barelor de
combustibil nuclear uzat, reducându-se astfel semnificativ
cantitatea deșeurilor radioactive care trebuie să fie stocată pe
termen foarte lung. Procesul de reciclare este folosit pe scară
largă în Franța, de mai multe decenii. Barele din combustibil
nuclear reciclat vor conține un amestec de uraniu și oxid de
plutoniu.
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„Vremea securii, vremea sabiei
Scuturi despicate,
Vremea vântului, vremea lupului,
Până ce lumea cade.1”

Versurile acestea descriu, evident, Amurgul Zeilor
(Ragnarök), poate cea mai faimoasă și tragică pagină a
bogatei mitologii nordice. Ele provin din acea comoară

poetică și mitologică a lumii boreale, intitulată Edda, produs
literar comprehensiv, definitoriu pentru cunoașterea civilizației
scandinave. Importanța sa pentru cunoașterea credințelor nordi-
cilor este imensă, constituind un material atât artistic, cât și
istorico-religios, care consemnează tradițiile orale păgâne ale
scandinavilor, fiind consemnat la aproximativ 300 de ani după ce,
oficial, creștinismul ajunsese în Islanda.

Denumirea de „Edda” reunește două creații distincte, una în
proză, cealaltă poetică, consemnate în manuscrise islandeze din
sec. XIII. Edda în proză (Edda tânără) datează aproximativ din
anul 1220, avându-l drept autor pe Snorri Sturluson. Edda
poetică (Vechea Edda) se consideră a fi fost compilată în jurul
anului 1270, de către un autor încă necunoscut, având la bază
material mult mai vechi, din tradiția orală.

Identificarea autorului creației în proză apare într-un ma-
nuscris de la începutul sec. XIV - Codex Upsaliensis, care conține
o inscripție lămuritoare: „Această carte este numită Edda. Snorri
Sturluson a alcătuit-o conform ordinii înfățișate aici: mai întâi,
despre zei și Ymir, urmează Discursul despre poezie și denumiri
pentru multe lucruri, în sfârșit, Catalogul prozodic, pe care Snorri
l-a compus pentru regele Haakon și pentru ducele Skuli.”

În ceea ce privește etimologia cuvântului Edda (folosit pentru
prima dată în „Cântecul lui Righ”) s-au propus mai multe teorii:
conform uneia dintre acestea, ar însemna„străbunică”, înfățișând
legende și înțelepciune transmise din străbuni. O altă explicație
este legată de cuvântul Oddi - localitatea în care Snorri și-a
petrecut copilăria sau cuvântul óðr, care înseamnă poezie, inspi-
rație, în limba nordică veche. Latinescul credo, a fost avansat, de
asemenea, drept posibilă explicație, sub forma„Crezului poetic”.
Chiar și cuvântul sanscrit Veda (cunoaștere) a fost propus drept
inspirație pentru cuvântul Edda.

Primul istoric care atribuie Edda lui Snorri Sturluson -„auctor
Eddae” este Arngrim Jonsson în tratatul său de istorie consti-
tuțională intitulat „Crymogaea” (1609), probabil fiindu-i cu-
noscute un fragment sau copie de manuscris încă nedescoperite,
fie chiar Codex Upsaliensis.

Autorul Eddei în proză - cărturarul, istoricul și politicianul
Snorri Sturluson, s-a născut în 1179, la Hvammur, în Islanda (de-
cedat în 1241, la Reykjaholt). Descendent al marelui poet și erou
Egill Skallagrimsson (căruia îi este consacrată Saga lui Egil), Snorri
își petrece copilăria la Oddi, în căminul celui mai important
conducător local din Islanda, unde este familiarizat cu tradițiile
mitologice islandeze, dar și bazele artei politice. În 1199 Snorri se
căsătorește cu o moștenitoare bogată, începând o ascensiune
socială și financiară spectaculoasă. În perioadele 1215–18 și

1222–32 are activitate judiciară, în calitate de președinte al
Înaltei Curți a Islandei. Având încă doi frați, Snorri se lansează în
dispute majore cu alți potentați ai Islandei; curând însă, între cei
trei frați se instalează o competiție acerbă, viața eruditului
devenind un fel de conflict continuu. Ambiția, avariția și viclenia
lui Snorri au rămas la fel de faimoase ca și enormele sale
capacități intelectuale. Între 1223 și 1235 își concepe majoritatea
operei, la Reykjaholt. Anul 1218 este de mare importanță în
biografia sa, căci este invitat în Norvegia, de către regele Haakon
al IV-lea. Se implică puternic în politica norvegiană, devine chiar
vasalul regelui Haakon, căruia îi promite sprijin, pentru a aduce
Islanda sub coroana Norvegiei, în speranța obținerii, pentru sine
însuși, a titlului nobiliar de jarl. După 1220, relația sa cu regele
Haakon se răcește puternic, iar în 1241 Snorri este asasinat de
câțiva conducători islandezi, din ordinul regelui. În ciuda vieții
sale deosebit de tumultuoase, Snorri Sturluson este considerat
poetul național al Islandei și un mare istoric, comparabil cu
Tucidide sau Herodot.

Heimskringla este cealaltă operă majoră a lui Snorri, o
cronică a monarhilor norvegieni cu descendență mitică, din
însuși zeul Odin, până la regele Magnus Erlingsson (1184). Deși
cuprinde și material din vechile saga, Snorri întreprinde o vastă
muncă de culegător de folclor, acordând o deosebită atenție
poemelor transmise oral, încă de la momentul evenimentului
istoric pe care îl descriu. Atractivitatea scrierilor sale constă în
tonul critic, combinat cu un puternic simț al dramaticului.

Opera sa de căpătâi, Edda, un adevărat tratat de poezie
nordică tradițională, consemnează formalismul, tehnica și
tematica genului skaldic. Folosind ca fundal narativ legendele
nordice, Snorri înfățișează metrica variată a poeziei skaldice,
precum și tehnica metaforei standardizate, ca instrumentar
poetic specific.

Edda în proză este structurată în patru secțiuni: un Prolog, în
care este evidentă orientarea creștină a lui Snorri, care ne oferă
o versiune a Genezei și a legendei lui Noe. Urmează dialogul
intitulat „Păcălirea lui Gylfi” (Gylfaginning), având aproximativ
20000 de cuvinte, în care cunoaștem zeii nordici și cosmogonia
specifică spațiului scandinav. Partea intitulată„Discursul despre
poezie” (Skáldskaparmál) are aproximativ 50000 de cuvinte și
continuă narațiunea mitologică, amplificată cu explicații privind
utilizarea și tehnica metaforei. „Catalogul prozodic” (Háttatal),
cuprinde aproximativ 20000 de cuvinte, înfățișând complicata
prozodie skaldică, cu metrica sa specifică.

Deși, mai ales în partea sa de început, atunci când prezintă o
versiune a Genezei în viziune nordică, simțim puternic influența
creștină, Snorri reușește un adevărat tur de forță, înfățișând, cu
multă căldură, umor și autentică erudiție conturarea unei lumi
și a unor credințe apuse, dar ale căror urme nu s-au șters nici
până în prezent. Abordarea istorică privind originile divinităților
scandinave este de-a dreptul uluitoare și imposibil de probat -
Snorri este convins că zeii din Asgard sunt urmașii vechii
civilizații troiene, aceștia găsindu-și un nou cămin în zonele
boreale, după căderea Troiei.

EDDA - VOCEA ZEILOR
mirunA drăGHici
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Până în prezent, au fost descoperite șapte manuscrise care
conțin material eddic, șase dintre ele fiind de proveniență me-
dievală și unul din sec. XVII. Dintre acestea, trei sunt numai niște
fragmente, patru dintre ele alcătuind un tablou mai amplu al
operei, după cum urmează:

- Codex Upsaliensis, (1300-1325), manuscris din pergament,
conține material care nu se regăsește în celelalte versiuni, precum
și faimoasa inscripție privind autorul. În 1662, contele Magnus
Gabriel de la Gardie a donat Codex Upsaliensis bibliotecii Carolina
Rediviva a Universității din Uppsala, Suedia.

- Codex Regius, de asemenea manuscris de secol XIV timpuriu,
alcătuit din 55 de pagini de vellum, este cel mai cuprinzător, fiind
considerat cel mai aproape de opera originală. Timp de câteva
secole s-a aflat în posesia Bibliotecii Regale din Danemarca. În
perioada 1973 - 1997, câteva sute de manuscrise islandeze au fost
returnate Islandei, în 1985 fiind rândul lui Codex Regius, care se află
în prezent la Institutul Árni Magnússon pentru studii islandeze, din
Reykjavik.

- Codex Wormianus, manuscris din vellum alcătuit prin anii
1350, într-o mănăstire benedictină din nordul Islandei, se află în
Danemarca, în colecția de manuscrise Arnamagnæan. Cartea a fost
prezentată de către Arngrim Jonsson profesorului Ole Worm, iar
nepotul acestuia a dăruit-o marelui colecționar Arne Magnusson.

- CodexTrajectinus, o copie pe hârtie, alcătuită în cea de-a doua
jumătate a sec. XIII, se află la Universitatea din Utrecht.

Prima ediție tipărită este publicată de Peter Johannes Resen, în
limba latină, în anul 1665, sub titlul de „Edda Islandorum”, la Co-
penhaga.

Edda poetică a devenit cunoscută datorită episcopului
Brynjólfur Sveinsson, un faimos erudit și colecționar de manuscrise
nordice. La momentul descoperirii sale, în 1643, episcopul a crezut
că este o versiune a Vechii Edda, însă istoria a infirmat această
teorie, adevăratul autor rămânând necunoscut. În 1662, episcopul
Brynjólfur își donează cea mai mare parte a colecției de manuscrise
regelui Danemarcei, Frederick III, Edda poetică făcând parte din
donație. Acest manuscris a devenit cunoscut tot sub numele de
Codex Regius (Konungsbók), deși este diferit de manuscrisul în
proză, cu aceeași denumire. În 1971 manuscrisul a fost returnat
Islandei.

Codex Regius are 90 de pagini din vellum (45 de foi), deși 16 dintre
acestea au dispărut, după ce cartea a ajuns în Danemarca; cuprinde
29 de poeme mitologice și eroice, cu autori necunoscuți, compuse
aproximativ între anii 800 - 1100. Acestea se deosebesc mult de
complexa poezie skaldică, având forma unor dialoguri simpliste, cu
limbaj și construct arhaic. Codex Regius se pare că a fost scris cândva,
în perioada 1270-1280, de un singur scrib. Scrisul însumează carac-
teristicile sec. XII, fiind în prezent într-o stare îngălbenită, puternic
decolorată. Caligrafia este îngrijită, scribul evidențiind chiar și acolo
unde a modificat sau corectat textul.

Legătura actuală a manuscrisului datează din sec. XVIII, în format
octavo. Această dimensiune se obținea prin îndoirea unei foi de mari
dimensiuni, pe care erau înscrise mai multe pagini/ secțiuni ale cărții,
de obicei în număr de 16; acestea erau din nou împăturite, pentru a se
produce opt file. Fiecare filă a unei cărți octavo este o optime din
mărimea originală a foii. În manuscrisele islandeze, paginile nu au fost
niciodată numerotate. În legătura medievală originală, filele erau
cusute împreună și plasate între fâșii din piele. Acestea erau acoperite
cu plăci din scoarță de stejar, înfășurate, la rândul lor, în piele de focă
sau oaie.

Pe copertă se găsește însemnul heraldic al regelui Christian VII
(1780), iar paginile de vellum au suferit ușoare stricăciuni în
procesul de legare. Manuscrisul este alcătuit din cinci foi complete
și o foaie din care au fost tăiate trei pagini; între a patra și a cincea
foaie este una lipsă, cunoscută sub numele de Lacuna, existentă
încă din momentul în care episcopul Brynjólfur Sveinsson a
descoperit cartea. Pe prima pagină, mult înnegrită, se află mono-
grama acestuia.

Abia în 1787 apare ediția princeps tipărită a „Poemelor mitice
din Codex Regius”, iar în 1812 cea a„Poemelor eroice”; în 1818 este
publicată prima ediție completă.

Din nefericire, la sfârșitul sec. XVII, Islanda cunoaște o adevărată
frenezie a arderii de manuscrise, iar apariția unui colecționar
pasionat și tenace, precum Arne Magnusson a fost oarecum sal-
vatoare. În colecția sa, alcătuită între anii 1690-1728, sunt adunate
manuscrisele și fragmentele care aparținuseră episcopului Bryn-
jólfur, mult deteriorate. Faptul că în Islanda acelor timpuri nu
existau biblioteci, precum și condițiile climatice deosebit de aspre,
au condus la actuala stare de conservare a corpusului de ma-
nuscrise islandeze, mult inferioară celor de pe continent.

Din paginile Eddei ne întâmpină o mulțime de eroi și personaje
divine cu defecte, calități și preocupări absolut umane, aflați, ca și
noi, muritorii obișnuiți, în lupta cu destinul. Forțele sorții, acea
țesătură a Nornelor, care este, atât pentru oameni, cât și pentru zei,
cale și temniță, constituie cel mai profund reper narativ și ontologic
în paginile Eddei. Comparând cu panteonul altor civilizații, s-ar
putea spune că dimensiunea profund umană, cu întreaga ei
frumusețe, cu tragismul și absurdul care ne urmăresc, este cea mai
pregnantă la zeii nordici. Poate aici își are izvorul fascinația vechilor
cronicari și poeți, a celor ce le-au urmat și a noastră, a tuturor celor
care am aflat despre faptele, călătoriile, luptele, năzdrăvăniile și
dramele zeilor și eroilor pe care astăzi îi numim„vikingi”2.

���

1 Edda, povești din mitologia nordică, Snorri Sturluson, editura Herald,
2016, pag. 175
2 Termenul„viking/wicing” nu are conotație etnică, având mai degrabă
sensul de„pirat, jefuitor din Scandinavia”, cu referire la raidurile, jafurile
și cuceririle nordicilor de-a lungul a numeroase teritorii europene.
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13 iunie 1980. Dramaturg, prozator, poet,
eseist şi gazetar strălucit, cu un fişier de
bibliotecă în care sunt înscrise câteva duzini
de cărţi, Teodor Mazilu este un nume de
scriitor total, exprimat cu un puternic talent
şi o inteligenţă scânteietoare într-o operă ce-i
asigură un loc de prim ordin în literatura
română. În ansamblul genurilor literare în
care vocaţia polivalentă i se manifestă, dra-
maturgia îl relevă ca pe un comediograf de
excepţie, apreciat de Marian Popa ca fiind un
„moralist, în sens clasic, sceptic până la indi-
ferenţă şi glacialitate”. De-a lungul a aproape
patru decenii, piesele sale, în ciuda unor
perioade de absenţă de pe scenă, au prilejuit,
ori de câte ori li s-a oferit şansa, momente tea-
trale de referinţă, dovedindu-se a fi întâlniri
importante pentru regizori, actori și public.
Sunt puse în scenă în premieră absolută
următoarele titluri: Proştii sub clar de lună,
regizor Lucian Pintilie, Teatrul Bulandra, 1964,
Somnoroasa aventură, regizor Dinu Cemescu,
Teatrul de comedie, 1964, Tandreţe şi abjecţie,
regizor Cornel Todea, Teatrul Bulandra, 1970,
Don Juan moare ca toţi ceilalţi, regizor Emil
Mandric, Teatrul Mic, 1970, Frumos e în sep-
tembrie la Veneţia, regizor Sanda Manu,
Teatrul Naţional I.L. Caragiale, 1978, Cinci
romane de amor, regizor George Rafael,
Teatrul Nottara, 1978, Mobilă şi durere, regi-
zor Mircea Cornişteanu, Teatrul de Stat din
Oradea, 1979, Mobilă și durere, regia Ioan
Ierimia, Teatrul Național din Timișoara etc.
După o absență de opt ani, între 1970 şi 1978,
de pildă, vreme în care accesul lor la scenă
este stopat, Teodor Mazilu revine spectaculos
în actualitatea vieţii teatrale. Oricât de para-
doxal pare, el devine pe neașteptate unul
dintre cei mai jucaţi dramaturgi români ai
momentului. Acum Nicolae Scarlat relizează
un foarte bun spectacol cu Somnoroasa
aventură la Piatra Neamţ, Cristian Hadjiculea
altul cu Aceşti nebuni făţarnici la Naţionalul

ieşean, iar Aureliu Manea o tulburătoare
reprezentație cu O sărbătoare princiară la
Teatrul Naţional din Cluj. Chiar în stagiunea
(1979 – 1980) încă în desfășurare, seria spec-
tacolelor anterioare se completează cu alte
şapte premiere. Trei cu Mobilă şi durere şi
Proştii sub clar de lună şi una cu Aceşti nebuni
făţarnici. Este ceea ce m-a făcut să-i propun
lui Valentin Silvestru, dacă nu mă înșel la
mijlocul lunii aprilie, organizarea la Cluj a
unui colocviu-festival Maziliu, aducându-i ca
argument și faptul că teatrele din urbe îi joacă
trei piese. Bineînțeles, criticul a fost încântat
de idee şi m-a întrebat dacă sunt de acord ca
manifestarea să se numească Seminar de
creaţie Teodor Mazilu. Ce aş fi putut să am
împotrivă? Deși pe cea de a doua o socoteam
cam prețioasă, pentru mine denumirea de
Colocviu-festival sau Seminar de creație conta
mai puțin. Important era evenimentul în sine
cu dubla lui semnificație, prima fiind de ordin
teatral, impusă de valoarea spectacolelor, iar
a doua îl avea în vedere pe dramaturg care,
cum se știe, la 11 august va împlini cincizeci
de ani. Așa prezentându-se lucrurile, am
căzut pe loc de acord ca„producătorii”întâm-
plării în chestiune să fie ATM-ul (mai exact
secția de critică) și revista Tribuna (la care sunt
redactor și semnatar săptămânal al cronicii
teatrale). Firește, până să se ajungă în clipa
asta, adică în sala Filialei Asociației Scriitorilor
din Cluj, față în față cu secretarul său, D.R.
Popescu, și „împricinatul” Teodor Mazilu,
drumul nu a fost tocmai ușor. Când privesc
însă atâta lume umplând un spațiu dovedit
dintr-odată neîncăpător, și ce lume (Valentin
Silvestru, Harag Gyorgy, Aureliu Manea,
Mircea Cornișteanu, Mihai Măniuțiu, Dorel
Vișan, Sebok Klara, Dinu Kivu, Mircea Marin,
Kantor Lajos, Ion Lungu, Mircea Ghițulescu,
Constantin Cubleșan, Mircea Bradu, Szabo
Jozsef etc., etc.), nu pot decât să mă bucur că
ideea mea a fost una inspirată. Dar hai să
vedem ce se gândește și ce se va spune.

UN DRAMATURG
VĂZUT DE UN DRAMATURG

D. R. Popescu, moderatorul Seminarului,
după ce au fost vizionate spectacolele Mobilă
și durere, O sărbătoare princiară, și Acești ne-
buni fățarnici, invită participanții la discuții.
Cuvintele sale sunt, ca de obicei, la obiect,
rostite cu iubire și prețuire pentru un coleg de

breaslă: Ne-am adunat aici (și cu acest prilej
dați-mi voie să vă salut amical) oameni de
teatru, dramaturgi, critici și în primul rând cei
care sunt Teatrul, actorii și regizorii, ca să
discutăm un autor și câteva spectacole cu
piesele sale. În orașul de pe Someș s-a creat
deja o tradiție în ceea ce-i privește pe dra-
maturgi. Cu doi ani în urmă a avut loc aici un
prim colocviu al dramaturgiei românești,
colocviu soldat ulterior cu semnul unei cifre,
dacă socotim cifrele de la zero la zece... (n.n.
Se referă, desigur, la o altă „trăsnaie” pe care
am inițiat-o și anume Antologia spectacolelor
cu piese românești contemporane). Deci iubim
în continuare atât teatrele care le joacă tex-
tele, cât și editurile și revistele care le publică,
deși e bine să nu ne amăgim și să recu-
noaștem că mai avem de așteptat clipa roză
când această iubire se va materializa pe de-
plin și nu va rămâne una de circumstanță...
Dacă nu mă înșel, chiar nu demult a apărut o
antologie a dramaturgiei românești, unde am
avut neplăcuta ocazie să văd că Teodor Ma-
zilu nu există ca dramaturg. Nu este o
greșeală, nici măcar o gafă, ci este dovadă de
iresponsabilitate sau ce o mai fi... Fiindcă nu
avem așa de mulți dramaturgi în România
încât Teodor Mazilu să lipsească dintre cei o
sută sau o mie care sunt între coperțile
acestui volum... Țin să spun, de asemenea, că
unii colegi de ai noștri nu trebuie să se teamă
de faptul că începând cu Mazilu pe ei îi vom
scăpa dintr-un viitor clasament. Începem cu
el pentru că noi îl considerăm un dramaturg
important și are din fericire numai la Cluj-
Napoca trei spectacole care i se joacă... Teodor
Mazilu deţine în vârful creionului cu care scrie
un alfabet morse al său. În dramaturgie, şi nu
numai, trebuie să ai un asemenea sistem
propriu de comunicare, altfel te trezeşti
ditamai clasicul care fluieră melodii culese din
coşurile altora, - neavând nimic pre limba sa a
spune, neavând cuvintele sale, - fiind un
aparat de emisie doar, fără cap la cap.

Un dramaturg v[zut de un alt dramaturg,Patru m[rturii de regizori,
Teodor Mazilu despre Teodor Mazilu,O promisiune neonorat[

ion cocorA
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Sistemul replicilor şi al personajelor lui Mazilu
presupune o survolare a chingilor care în-
gheaţă verbele şi paralizează substanţa
hulitului cândva Eu, o eliberare a limbajului
de inhibiţiile interioare şi exterioare, dacă e
bine spus astfel, un spaţiu al libertăţii omului.
Sigur că şi proştii săi au clarul lor de lună sub
care nici o oprelişte nu-i împiedică să se dez-
lănţuie. Dar insistenţa lor sub pixul mazilian
întăreşte observaţia noastră de mai sus, n-o
subţiază. În fond şi prostia (de ce doar înaltul
sentiment zis iubire?) e scrisă în legile ome-
neşti, cum ar spune o romanţă. Mazilu e un
optician care printr-un personal angrenaj de
oglinzi ne arată limpezimea luminii după ce
ne-a purtat prin imperiul nu prea roz al crasei
sincerităţi a făţarnicilor săi nebuni, sau al
nebuniei făţarnice. Extremele nu trebuie să
ne sperie, ele fac corp comun în piesele lui
Mazilu, ca într-un vis, unde totul e posibil. Este
Teodor Mazilu un magician, un apostol al
visului? Da şi nu. Rămâne de văzut. Deo-
camdată să consemnăm doar părerea dia-
volului medic din Viena care din spatele
ochelarilor săi nespectaculoşi, de contabil,
găsea o relaţie analogată între modalităţile
producerii visului şi„viţului“, cuvântului zis de
spirit, ca forme de exprimare a celor mai
adânci adâncimi ale omului.

PATRU MĂRTURII DE REGIZORI

Harag Gyorgy: Sunt departe de a mă
simţi ca un personaj mazilian. De fapt, nici nu
ştiu cu care personaj din dramaturgia noastră
aş putea să mă compar. Mă aflu într-o stare
când mă văd obligat să iau o cotitură în ceea
ce priveşte munca mea regizorală. Când mă
simt constrâns să-mi reanalizez conceptul
despre teatru. Mă aflu, adică, într-un moment
neprielnic al artei pe care o practic. Cum să vă
spun? Eu caut unele răspunsuri. Întrebările mi
le-am pus, dar răspunsurile nu le-am găsit.
Îmi cer scuze, de aceea, pentru faptul că nu
pot să fiu nici măcar cu aproximaţie categoric
în afirmaţiile mele estetico-teatrale. Îmi amin-
tesc că acum doi ani, la Bârlad, am spus,
adresându-mă colegilor mei mai tineri, să nu
facă compromisuri şi să nu fie conformişti. Şi
iată că în cei doi ani care au trecut de la acea
confruntare a regizorilor m-am prins făcând

compromisuri multe şi chiar, hai să zicem aşa,
m-am demascat singur ca un conformist de
câteva ori. Conflictul meu personal se leagă
de ceea ce a spus dramaturgul strălucit, care
după părerea mea e Mazilu, despre relaţia
spectator şi spectacol, despre strategia omu-
lui de teatru care fără spectatori nu poate să
trăiască. Eu am asistat cu foarte mare durere
la spectacolele lui Aureliu Manea de pe scena
Teatrului Maghiar, spectacole la care publicul
nu a aderat. Şi poate prea tragic mi-am pus
întrebarea dacă merită să mai lucrez. Zic prea
tragic în sensul complex al cuvântului. Ceea
ce publicul aşteaptă, de exemplu, am văzut
în spectacolul Mobilă şi durere. Mircea Marin
a avut idei foarte bune şi frumoase, a realizat
momente adânci. Publicul nu a aderat însă la
ideile filosofice sau la straturile sociale mai
profunde, ci la replici, anecdote sau găselniţe
de actualizare. Şi la Teatrul Maghiar de Stat
am constatat aceeaşi problemă. Publicul
reacţionează la poante de cele mai multe ori.
Şi eu m-am prins adesea făcând gaguri. Într-
unul dintre spectacolele mele publicul
aplaudă cinci minute şi râde. E vorba de un
spectacol în care sună de treizeci de ori
telefonul şi se caută secolul XX. Iar la un
moment dat am băgat o replică. Se ridică
receptorul şi interpretul spune: „du-te tu!“
Cinci minute publicul aplaudă. Aceasta, pe de
o parte, m-a speriat. Şi, pe de alta, m-a bucu-
rat că, la vârsta mea, am înţeles că trebuie să
încep să fac altfel de teatru. Să găsesc poate
acea strategie care să mă apropie şi de public
şi de teatru fără compromisuri. Mie îmi place
la Manea gândirea lui ciudată, necotidiană. În
altă ordine de idei, nu mă interesează perso-
najele pozitive dacă sunt neadevărate. Nu
cred că e datoria unei piese să creeze nea-
părat personaje pozitive. Ele nu există nici în
Richard al III-lea la Shakespeare, nici în
Tartuffe la Moliere. Cred că esenţa pozitivă
este în totalitatea piesei sau a spectacolului
nu într-un personaj. Adică personajele lui
Mazilu sunt esenţializate, sunt contemporane
prin esenţă, nu pot fi indentificate direct, ca
după o fotografie, cu personaje ce se perindă
în jurul nostru.

Aureliu Manea: Efortul regizorului de a
înaripa teatrul, aspiraţia lui ca ritualul scenic
să devină uşor, chiar un zbor magic, trebuie
să se bazeze, în primul rând, pe efortul, aş
spune eu, fundamental, mai important decât
arta regiei, al dramaturgilor de a crea opere
de valoare. Ce-am fi noi astăzi? La ce nivel am
discuta dacă înaintea noastră n-ar fi existat
Eschil şi Shakespeare? Teatrul porneşte de la
cuvânt, cuvântul este primordial, regia tre-
buie să înţeleagă lucrul acesta, ca să nu
devină, cum zice Alvin Toffler, un subcult. Ea
are obligaţia de a nu rata conexiunea nece-
sară cu dramaturgia epocii. Este foarte
important ca regia românească să realizeze
această conexiune vitală. Ceea ce nu înseam-

nă că nu sunt de acord cu criticul Valentin
Silvestru când afirmă că arta regizorală este,
în ultima vreme, uşor desconsiderată. Mulţi
nechemaţi intră în teatru, fac regie neînţele-
gând calitatea de ales a regizorului, şi cali-
tatea ştiinţifică a actului regizoral. Regia este
o ştiinţă şi nu o întâmplare. Se pot face
spectacole a la Peter Brook, dar ca să fii Peter
Brook trebuie să ai nu numai talentul lui, ci şi
ştiinţa pe care o are el. Este foarte important
să se înţeleagă că regizorul e un savant în arta
teatrului, că el este cel chemat să conştien-
tizeze procesul creator, este catalizatorul
tuturor forţelor artistice care se întâlnesc în
spectacol. Trecând mai departe, vreau să
spun un lucru care reprezintă demult o cer-
titudine pentru mine. Şi anume: întâlnirea
regizorului cu un dramaturg nu poate fi
întâmplătoare. De aceea întâlnirea mea cu
dramaturgul Teodor Mazilu o definesc ca pe o
întâlnire revelatoare. La fel cum a fost la
începutul carierei mele întâlnirea cu Ibsen. Şi
aceasta nu numai pentru că Teodor Mazilu
este un autor de revelaţii teatrale, ci şi pentru
că întâlnirea cu teatrul său mi-a prilejuit, cred
eu, două din cele mai bune spectacole ale
mele: O sărbătoare princiară şi Aceşti nebuni
făţarnici. Întâlnirea cu Mazilu, cu alte cuvinte,
mi-a deschis ochii asupra sensului estetic,
filosofic şi etic al teatrului. Şi acum o să
subliniez substanţa etică a teatrului mazilian,
o substanţă ce are la bază o mare şi fanatică
iubire pentru om. O iubire afirmată, e drept,
prin reversul medaliei, dar care poate do-
bândi, transpusă în planul scenic, o dimen-
siune de adânci rezonanţe. De la acest adevăr
am şi plecat, de altfel, în construirea celor
două spectacole ale mele. O sărbătoare prin-
ciară şi Aceşti nebuni făţarnici sunt puse în
scenă la două teatre diferite, în două limbi
diferite, dar sunt spectacole cu aceleaşi me-
saje, spectacole care caută să afirme, pornind
de la starea emotivă, sufletească, morală a
autorului, omul şi încrederea în valoarea şi
frumuseţea lui. Am fost, de aceea, foarte
fericit că, aici, Teodor Mazilu a spus că în piesa
sa O sărbătoare princiară se rupe orice
legătură cu umanul. Acelaşi lucru am căutat
să-l demonstrez şi eu în spectacol. Am pornit
de la premisa că ceea ce se întâmplă în text
este greu de conceput: ceva mai cumplit nici
nu există. Încadrarea însă precis istorică a
spectacolului nu lasă să se întrevadă şi
posibilitatea unor conexiuni cu timpuri mai
recente. De exemplu, prin momentul muzical
wagnerian am intenţionat să sugerez o astfel
de posibilă analogie. Vreau, de asemenea, să
fac o mărturisire asupra procesului de creaţie
la Aceşti nebuni făţarnici. Asupra unui proces
de conştientizare prin metodele brechtiene
date actorilor. În etapele elaborării, actorul a
fost obligat să ia atitudine faţă de personaje,
să devină lucid de pericolul pe care ele îl
reprezintă. Aceasta fiindcă, la ora actuală,
părerea mea este că cel mai fertil teoretician
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este Brecht. Îmi simt comună cu el truda de a
conştientiza. Punctul meu de vedere asupra
spectacolului l-am exprimat în articolul
Clovnii periculoşi, tipărit în caietul program,
care are ca motto un citat din Nietzsche:
„comicul ca descărcare artistică a greţei faţă
de absurd“. Reamintesc că în gândirea specta-
colului am fost inspirat de o scenă din filmul
Circul de Chaplin în care o joacă de clovni
devine atât de nefirească încât pare că are loc
în zone ale morţii. Ceva funebru pare a însoţi
şi bufonia la Mazilu. Bufonii sunt reprezen-
tantul critic al adevărului esenţial asmuţit de
Shakespeare împotriva răului din om şi lume.
Bufonii au vorbit despre adevăr în momente
în care plasturele era aplicat peste gura omu-
lui şi când lacătul era semnul tăcerii cuvin-
telor. Bufonii au trezit tăcerea din moarte şi
au adus cu ei fulgerul viu al curajului pe
scenă. Iată însă că bufonada Aceşti nebuni
făţarnici nu mai seamănă cu înţelepciunea, ci
poartă în ea sâmburele dezagregării.

Mircea Cornişteanu: Nici Proştii sub clar
de lună, nici Nebunii făţarnici, Somnoroasa
aventură sau Mobilă şi durere nu beneficiază
de o construcţie riguroasă, de o gradaţie meş-
teşugită a conflictului dramatic, de o expo-
ziţiune limpede, de un punct culminant şi de
un deznodământ care să aducă liniştea în
sufletul spectatorului traumatizat de atâtea
neplăceri cotidiene. Personajele lui Mazilu nu
au evoluţie şi sfârşesc aidoma felului cum au
intrat în scenă. Nu-şi îmbunătăţesc cu nimic
concepţia despre lume. Ca om de teatru, ca
mulţi alţi posesori de mustăţi, cotleţi, bărbi,
bărbuţe, nu am reuşit să detectez în piesele
sale aşa numitele personaje pozitive, care să
încarneze în fiinţa lor tot ceea ce are omul mai
bun într-însul. Apar în schimb într-o măsură
excesiv de mare binecunoscuţii negativi: hoţi,
excroci, laşi, trândavi, slugoi, ticăloşi, turnă-
tori, cinici, femei de moravuri uşoare, bărbaţi
lipsiţi de orice fel de moravuri, mitocani,
golani, profitori şi încă mulţi alţii. Eroii lui
Mazilu exclud contradicţia despre aparenţă şi
esenţă ca sursă a comicului, ci încearcă s-o
suplinească prin concordanţa dintre aceşti
doi poli opuşi, provocând, astfel, mari bătăi
de cap esteticienilor. Ei, adică eroii lui Mazilu,
nu vorbesc ca în viaţă, ca tot omul, ci alătură
cuvinte, expresii sau noţiuni cu sensuri

nepotrivite în mod normal, dând naştere
unor exprimări ciudate, bazate pe aşa zisele
paradoxuri. Pe lângă asta, Mazilu foloseşte şi
expresii vulgare cum ar fi„sufrageria măsii de
viaţă“ sau „viaţă sexuală“ sau „poponeţ“ sau
„porc“ sau „ordinara“, expresii care frizează
bunul gust, cum se spune adeseori. Perso-
najele din piesele lui Mazilu se mişcă cu prea
multă uşurinţă în spaţiu, de pe pământ în cer
şi invers. Ele apar şi dispar brusc, fără o pre-
gătire prealabilă, de unde şi senzaţia de
nefiresc pe care o dau uneori. Pe lângă aceste
aspecte negative aş mai semnala unul şi
anume: multitudinea locurilor în care se
petrece acţiunea. Or, se ştie, desele schimbări
de decor întrerup mereu scurgerea naraţiunii
dramatice, îngreunează înţelegerea mesa-
jului piesei şi mai ales obligă la mari eforturi
pentru realizarea unei puneri în scenă co-
respunzătoare. Iar numeroasele cusururi,
lispuri, scăderi, neâmpliniri, defecte, greşeli,
sau cum vreţi să le mai spunem, dau o prea
mare ambiguitate înţelesurilor pieselor în
general şi prin aceasta o excesivă libertate,
cum spuneam, regizorilor, scenografilor şi
actorilor de a crea spectacole după cum îi taie
capul. Aşa s-a întâmplat cu Proştii sub clar de
lună din 1963 de la Teatrul Bulandra şi după o
scurtă pauză cu spectacolele din ’78, ’79, ’80,
cu O sărbătoare princiară la Craiova şi Cluj-
Napoca, cu Somnoroasa aventură la Piatra
Neamţ, ori de curând cu Aceşti nebuni fă-
ţarnici, aiureala aia japonistă, tot la Cluj-
Napoca, dar din alt cartier al oraşului. Arta
regizorală, cea scenografică şi cea actori-
cească au fost şi sunt greu puse la încercare
de teatrul lui Teodor Mazilu. Nu se ştie unde
vom ajunge dacă vom continua să punem
mereu în scenă piesele lui Mazilu, dar merită
să mai încercăm.

Mircea Marin: Prin montarea piesei
Mobilă şi durere mă aflu la prima mea întâlnire
cu dramaturgia lui Teodor Mazilu. Desigur, e
vorba de un autor pe care nu numai că-l
urmăream de mai mult timp, dar şi inten-
ţionam să încerc, cât mai repede posibil, să-i
montez o piesă. Şi mă interesa foarte mult
lucru acesta. După opinia mea, Mazilu dove-
deşte o originalitate remarcabilă prin modul
în care înţelege comicul. Căci aşa cum a sub-
liniat şi Cornişteanu, dacă în comedia clasică
comicul se năştea din conflictul dintre apa-
renţă şi esenţă, la Mazilu avem de-a face cu
altă situaţie. Acest conflict se şterge, perso-
najele sale îşi construiesc chiar un ideal moral.
Şi în afara lui nu cunosc altul. Îl cunosc doar
pe acela pe care şi l-au construit. În raport cu
acesta sigur că sistemul de valori se răstoarnă,
lumea se schimbă, relaţiile devin altele,
modalitatea de înţelegere a lumii şi a omului
se modifică. Mobilă şi durere m-a interesat,
deci, în sensul în care mi s-a părut că lumea
descrisă aici există ca atare. Am încercat să
înţeleg, cu alte cuvinte, joncţiunea dintre o

realitate imediată şi modalitatea în care
Mazilu a reuşit să o descrie. Ceea ce mi se pare
foarte grav este că această lume, aşa cum se
observă de la primele replici, de altfel, şi cum
se dezvoltă pe parcurs, este ticăloşită atât în
aparenţă cât şi în esenţă, că ea nu trăieşte sub
mască, ci la lumina zilei. Este prezentă în
permanenţă, nu se ascunde nicăieri, este
alături de noi, deseori ne păcăleşte chiar,
reuşind, cu un soi de bună dispoziţie şi veselie
foarte propice, să ne înşele şi, de ce n-am
recunoaşte, să ne devină simpatică. Asupra
acestui aspect mie mi s-a părut că ar trebui
atrasă atenţia publicului şi a oamenilor în
general. Pentru că un rău ce se descrie pe sine
ca un rău, decupat în mod evident ca un rău,
poate uşor să se infiltreze prin diferite forme,
uneori chiar atracţios, în fiecare clipă în viaţa
noastră zilnică și să devină periculos. Sigur, eu
cred că este foarte bine că se râde la ceea ce
se întâmplă în Mobilă şi durere. Pentru că în
final ghilotina care coboară deasupra perso-
najelor şi care nu este o ghilotină moraliza-
toare, apare ca o consecinţă a modului lor de
a gândi şi de a exista. Pe de altă parte, pe
public această ghilotină îl tulbură, îl deter-
mină să revadă de fapt în mintea lui întregul
spectacol de la început.

Mihai Manuţiu: Am să vorbesc doar
despre unul dintre cele trei spectacole pe
care le-am văzut. Despre unul la care am
meditat mai mult, pentru că a însemnat
pentru mine o lecţie, o lecţie adevărată. E
vorba de O sărbătoare princiară al lui Manea,
spectacolul pe care l-am văzut de mai multe
ori. Ca să fiu scurt, am să vă spun că acest
spectacol, alături de Play Strindberg de
Diirrenmatt, în regia lui Liviu Ciulei, sunt cele
două mari lecţii asupra grotescului pe care
le-am primit în teatru. Ciulei şi Manea mi se
pare că au creionat coordonatele esenţiale
ale grotescului cu toate nenumăratele lor
implicaţii umane şi inumane. Între aceste
două spectacole, şi pornind de la ele, cred că
se poate face foarte mult. Pentru mine, repet,
ele au fost două mari lecţii, două mari lecţii
egale ca valoare. Şi nu văd de ce afirmaţia
aceasta nu îi avantajează pe ambii regizori. Şi
aici ar fi trebuit să mă opresc. Dar mi se pare
că sunt, totuşi, puţin prea scurt pentru o luare
de cuvânt. Am să vă spun, de aceea, şi opinia
mea asupra spectacolului de la Teatrul
Maghiar cu Aceşti nebuni făţarnici. Cred,
într-adevăr, că dimensiunea cosmică a fost
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foarte bine surprinsă. Cred că este un
spectacol foarte reuşit, deşi are o mare hibă.
Şi anume: partea a doua şi a treia este o
pastişă a părţii întâi. Adică invenţia, care este
exorbitantă de-a dreptul în prima parte, se
opreşte aici. Aureliu Manea nu mai inven-
tează în continuare. Se mulţumeşte să
continue, să repete primul act. Dacă greşesc
îl rog pe Aureliu Manea şi pe ceilalţi admirabili
colaboratori ai spectacolului să mă ierte.

TEODOR MAZILU
DESPRE TEODOR MAZILU

În primul rând eu aș vrea să vă mulțu-
mesc pentru că ați partiipat la acest seminar
dedicat dramaturgiei mele. Nu am să fac
considerații originale, le-am făcut de foarte
multe ori, căci - după cum se știe - sunt un om
care mă destăinuie destul de ușor. Aș vrea să
fac numai câteva observații legatre de dra-
maturgia mea și de arta spectacolului.

Cine sunt personajele care populează
dramaturgia mea? Cu o definiţie foarte lapi-
dară şi bine cunoscută, marea lor majoritate
sunt nişte porci graşi din turma lui Epicur. Dar,
sunt nişte porci graşi înzestraţi cu şoricul
auto-caracterizării, această caracteristică tre-
buie reţinută. Ei au un fel de mândrie a
ticăloşiei lor, de aceea nu se sfiesc să şi-o
mărturisească. Ei n-au conştiinţa morţii şi a
vremelniciei, de aceea se dezvăluie cu atâta
dezinvoltură, ei cred că durata existenţei
universului este egală cu durata vieţii lor. Ei
au, la drept vorbind, şi o reală dragoste de
viaţă, o frenezie şi în această frenezie eroii mei
se întâlnesc temperamental cu eroii lui
Caragiale, adică toţi îşi apără dreptul la o viaţă
mai consistentă, pe seama altora, căci pentru
ei munca reprezintă supremul coşmar. Din
această frenezie a personajelor se naşte în
reprezentarea pieselor mele nevoia de ritm,
dacă ritmul spectacolului scade sensurile
devin oculte. Asta ar fi o observaţie. Perso-
najele mele vorbesc cu ceea ce ascunde
subconştientul lor, însă ele au un sub-
conştient franc, cu cărţile pe masă, şi asta dă
abjecţiei lor o alură de naturaleţe. Ele vorbesc
despre crime cum ai vorbi despre micul
dejun. Ele nu suspectează numai lumea în-
conjurătoare, ci se autosuspectează, se auto-
investighează, autopercheziţionează, ele sunt
proprii lor poliţişti. De pildă, în ultima piesă
Mobilă şi durere, această autopercheziţie este
foarte limpede, când Sile spune într-un mo-
ment de răscruce: „dacă e cineva în adâncul
meu care nu e de aceeaşi părere cu mine?“
Există o veşnică pândă şi cu ceea ce este afară
dar poate şi mai crâncenă cu ceea ce este
sufletul lor. Lumea obiectivă e întoarsă pe
dos, nu din nevoia mea de paradox, ci din
nevoia de a crea o altă lume la fel de reală.
Sunt dezumanizate aceste personaje? Unele
da, altele nu. Ele totuşi se păstrează într-o
anumită limită a umanităţii, sunt şi momente,

ca să spunem aşa, cehoviene, în care eroii
visează, să fie fericiţi, să se perfecţioneze, să
se smulgă din trecut. Sunt însă şi personaje
cu desăvârşire dezumanizate, cum sunt de
pildă cele în Sărbătoarea princiară. Aici orice
legătură cu umanitatea a fost ruptă.

La întrebarea ce fel de actori ar trebui să
joace în piesele mele, - care mi se pune ade-
seori, - eu am răspuns totdeauna: cei foarte
talentaţi. Greşesc actorii care nu au încredere
în această lume răsturnată pe care vor s-o
îmblânzească cu realismul - altfel demn de
tot respectul - din piesele clasice? Actorii care
joacă în piesele mele trebuie să aibă o
credinţă fanatică, neobosită, de la început
până la sfârşit, să nu lase să pătrundă în inter-
pretarea lor nimic din tiparul comediei cla-
sice. Sigur, eroii mei sunt sinceri, dar e vorba
de o altfel de sinceritate, sinceritatea apare ca
o formă de agresiune, de aceea până şi
declaraţiile de dragoste au ceva din duritatea
unui interogatoriu. Sinceritatea ca şi fideli-
tatea nu sunt valori în sine; femeile distrug
bărbaţii prin devotament, ele lucrează în
bandă, nu sunt egoiste - îşi împart egal prada,
acest sentiment de haită trebuie să fie întot-
deauna foarte clar.

Obiecţii mi s-au adus de multe ori în
legătură cu construcţia pieselor. Unii critici
susţineau că nu respect legile clasice ale
comediei. E adevărat, nici nu am susţinut asta.
Cehov spune că un pistol încărcat în primul
act trebuie neapărat să se descarce în actul
trei. Se poate, dar se poate şi altfel. Cons-
trucţia piselor mele este legată de sensurile
pe care vreau să le comunic. Toate piesele
mele încep aşa, într-o oarecare linişte, chiar
lâncezeală, cu cât înaintăm vedem că se
îngroaşă gluma.

Un lucru de care am fost nemulţumit de
multe ori e felul în care scenografii concep
decorurile. Din punctul meu de vedere
decorul înseamnă judecată de apoi şi spaţiul
moral în care personajele îşi duc destinul. De
pildă, în Proştii sub clar de lună, nu întâm-
plător ele îşi cară decorurile ca pe propria lor
cruce, îşi trag decorul după ele. A inventa
altceva, se poate inventa desigur şi altceva,
dar tot în direcţia sugerată de mine. In Mobilă
şi durere se dezvăluie o lume de paradis.
Toată această ticăloşie foarte prozaică se
manifestă în câmpiile paradisului şi astfel
ticăloşia lor iese mai pregnantă. Una e când
doi proşti discută sub umbra unui tei şi una-i
când discută într-un birou. Sau una-i biro-
craţia care se manifestă într-o pajişte şi alta
care se manifestă, la modul știut, în fața unei
mașini de scris. A nu ține seamă de această
indicație, înseamnă a răpi ceva din farmecul și
din sensul piesei.

Acum, câte ceva despre relaţia dintre
autor şi regizor. S-a discutat adeseori despre
fidelitate ca formă de trădare. E adevărat, dar
poate să existe şi o fidelitate care poate să fie
chiar fidelă, nu înseamnă neapărat că aba-

terea de la fidelitate ajută la dezvăluirea
sensului mai profund. Dar, s-ar putea ca
autorul, şi asta am descoperit-o aici, să aibă
propriile lui prejudecăţi în legătură cu piesele
sale, aşa cum părinţii pot avea despre proprii
lor copii. Dimensiunea comică pe care Manea
a intuit-o în Aceşti nebuni făţarnici nu a stat în
preocuparea mea, dar el are dreptul s-o facă,
mai ales când o face atât de bine. La specta-
colul lui Manea se vede că el este obsedat de
a găsit straturi mai adânci şi mai vechi ale
răului, nu numai ale răului contemporan, de
aici atmosfera de ritual şi de magie. Eu cred
în caracterul popular al pieselor mele, de
aceea cred că ele pot fi reprezentate şi ca un
carnaval, ca un bâlci, ca o sărbătoare. Această
senzaţie de carnaval, vesel şi multicolor, am
avut-o în spectacolul lui Mircea Marin, de la
Teatrul Naţional din Cluj. Mobilă şi durere
poate fi interpretată şi ca un roman picaresc;
personajele parcă pornesc la o cruciadă, pe
care neapărat trebuie s-o câştige, să-i dis-
trugă pe păgâni şi să instaureze în interesul
lor, legea lor morală.

O altă problemă care ne este specifică
nouă tuturora este problema adeziunii pu-
blicului, adeziune de care, eu personal, n-am
de ce să mă plâng. Nici o sală goală, nici o sală
plină nu sunt argumente de ordin estetic.
Publicul nici nu trebuie linguşit, nici nu tre-
buie timorat printr-un intelectualism excesiv.
Strategia atragerii lui rămâne o problemă de
prim ordin.

O PROMISIUNE NEONORATĂ

27 iunie 1980. Ieri am primit o scrisoare de
la Teodor Mazilu: „Draga Cocora, Prea multe
poze cu pălării strică. Public-o pe asta. Te rog.
Trimite-mi urgent șpalturile că vine uraganul
vacanței. Mă bazez pe prietenia și disciplina ta
de fier. Cu dragoste”. Într-adevăr, atunci când
a plecat din Cluj, amândoi aflându-ne încă
sub impresia evenimentului, i-am promis că
imediat ce vor fi transcrise de pe banda
magnetică discuțiile din cadrul Seminarului
le voi pune la punct și i le voi trimite să le
citească. Îl asigurasem, pe de altă parte, că
numărul monografic din Tribuna, planificat
să apară cu ocazia zilei sale de naștere, 11
august, adică la aniversarea a jumătate de
veac de existență, în mod sigur va fi sub ochii
lui. Din păcate, cred că nu voi putea să-mi
onorez promisiunea. Cu tot efortul depus de
doamna Ani, dactilografa revistei, copierea
înainta anevoios. Dactilograma seminarului,
după calculele ei, nu era exlus să depășească
peste o sută de pagini. În plus, uitându-mă
peste câteva file, nu mi-a fost greu să-mi dau
seama că mă așteaptă o muncă titanică
pentru a le pregăti de tipar. Lucru normal,
dacă se are în vedere faptul că s-a vorbit liber.
(Va urma)
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De dou[ ori Botond Nagy

Se joacă la Teatrul Maghiar din
Cluj două spectacole regizate
de tânărul Botond Nagy: unul

din 2019 (Nora de Ibsen) și recenta pre-
mieră - Călător sub clar de lună, după ro-
manul lui Antal Szerb.

Nora e un spectacol halucinant, mo-
dern, angoasant și poetic în același timp.
Regizorul mărturisește că într-o dimineață,
la cafea, a avut revelația că Nora are un coș-
mar din care se trezește. „Pentru mine tea-
trul înseamnă revoltă, spermă, sânge și la-
crimi” – mărturisește Botond Nagy, vizua-
lizând în spectacol coșmarul despre care
vorbea, colaborând cu creatori de visual de-
sign, grafică digitală, light designer, nelipsind
cântece interpretate live sau coordonatori
de mișcare scenică. Actorii sunt invadați de
desene, personajele se multiplică, se ridică
într-un soi de levitație bizară, apar și dispar
subit, cu mișcări dintr-o coregrafie specială.
Muzica urmează sinuozități viscerale, de la
horror la poetic, instaurând o sinestezie
omogenă și un cromatism delirant. Uneori
avem impresia că personajele zac în acvarii
imunde, că se zbat în spatele unui zid de sti-
clă opacă. După coșmarul coroborat techno,

revenim la o realitate în care Nora se eli-
berează, se demachiază, părăsind ipostaza
de păpușă, fugind din cușca de sticlă, spre a
se redescoperi pe sine. Spectacolul lui Bo-
tond Nagy transpune lumea lui Ibsen în co-
ordonate moderne, fără a știrbi mesajul,
într-o demonstrație vizuală copleșitoare.

E magie sau talent ca să torni în creuze-
tul stilului tău orice text care te interesează.
Ceea ce Botond Nagy reușește și cu roma-
nul lui Antal Szerb – o carte perenă despre
timp, tinerețe, iubire, uitare, moarte. Szerb
Antal (1901-1945) a fost scriitor, traducător
și istoric literar. Nu și-a negat originile evre-
iești, de aceea în 1945 a fost bătut până la
moarte de către gardieni într-un lagăr de
muncă forțată. În 1937 a scris romanul psi-
hologic Călător sub clar de lună, când fas-
cismul pregătea coșmarul din umbră, de
aceea angoasa eroului devine premonito-
rie. Mihaly e„sufocat de nostalgie acută”, de
nostalgia tinereții. Vrea să fie din nou tânăr?
Ar dori destinul lui Faust? A trăit în casa
Ulpius, alături de Eva și Tamas, care apoi a
murit. A iubit-o pe Eva, iar acum e un„călă-
tor pe pământ”. Știe că„te poți plictisi foarte
tare de viață”, dacă grupul tinereții s-a

destrămat. Ervin s-a călugărit și Mihaly e
convins că o să fie mereu o victimă. Cine ar
putea exorciza în el amintirea prietenilor?
Poate că iubirea e polaritate, că„mă poți iubi
numai dacă simți între noi o distanță”
(spune Eva). Tot ea îi îndepărtează tendința
sinuciderii, deoarece „fiecare trebuie să-ți
caute propria moarte”. Finalul instaurează
continuarea vieții:„dacă omul este în viață,
încă se mai poate întâmpla ceva”.

Botond Nagy nu se dezminte. Trece
povestea prin filtrul stilului său, lăsând in-
tact mesajul, păstrând personajele. Din nou
lumini stroboscopice, muzică psihedelică,
coridoare metalice, jocuri de lumini, poarta
morților, pian, viori, oniric, un concert de
viori și, deodată, cineva interpretează cu-
noscutul cântec din filmul lui Thomas Vin-
terberg (Another Round). Uneori mi se părea
că citesc din cărțile lui Sándor Márai. Asoci-
ații, simbioze explozive, nivel factual cu re-
laționare coerentă – totul acreditează un
spectacol unitar, în care joacă impecabil
Bodolai Balász, Pethὃ Anikό, Váta Loránd,
Bács Miklόs, Viola Gábor, Tὃtszegi Zsuzsa,
Szucs Ervin, Albert Csilla.

AlexAndru JurcAn
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Una dintre primele premiere ale Teatrului Bulandra, la
început de an și sub noul directorat al luiVlad Zamfirescu,
un actor care a excelat în multe piese contemporane,

americane și nu numai, deschide o direcție nouă și cred eu,
proaspătă și binevenită, în acest teatru care a fost cantonat, cu
puține excepții (e. g. piesele lui Yasmina Reza) în actualizări ale
clasicilor sub directoratul regretatului Alexandru Darie.

Dar, așa cum o demonstrează marele succes al Netflixului,
publicul este flămând de noutate și de opere care să reflecteze și
să interpreteze multiplele fațete ale experienței umane pe care o
trăiește, cu cât mai surprinzător, mai original, mai incorect din
punct de vedere politic și mai profund, cu atât mai bine. De ce să
vorbim despre prezent doar indirect, din spatele unor măști,
adaptând la nesfârșit piesele lui Shakespeare, Cehov sau Caragiale
la ziua de azi, și să nu mergem, din când în când, cu curaj, direct
la sursă?

Cină cu prietenii este, în esență, o tragi-comedie domestică,
despre căsătorie, divorț și ce impact are acesta asupra prieteniei
dintre cupluri. O temă veche de când lumea, presupus minoră,
dar care afectează, de fapt, întreaga populație a planetei. Putem
să o privim de sus? Cine nu este sau nu a făcut parte dintr-un
cuplu? Cine nu are sau nu a avut prietenii complicate?

Originalitatea autorului David Margolis, care a fost recunos-
cută cu premiul Pulitzer în anul 2000 pentru această piesă, este că
ia piesa de bulevard, sau, în cazul New Yorkez, de Broadway, cu
tematică presupus minoră, și o face altfel. Contrar tehnicii clasice
de spunere a unei povești, nu avem un suspans dramatic care
culminează cu un climax neașteptat și nici nu avem o evoluție
clasică a personajelor, ci doar o sondare în profunzime a unor
tipuri umane. Piesa începe cu deznodământul, vestea divorțului
cuplului carismatic Tom și Beth (Vlad Zamfirescu și Ana Ioana
Macarie), în casa cuplului solid dar mai nesărat care le-a făcut
cunoștință, Karen și Gabe (Andreea Bibiri și Șerban Pavlu), și
continuă cu o serie de scene care explorează anatomia acestor
relații, atât în trecut, cât și în viitor, dezvăluind, ca niște straturi
arheologice, profunzimea și complexitatea sentimentelor și
trăirilor din spatele trăncănelii despre verzi și uscate dintre cupluri.
Căsătoria este o vocație, pare a fi mesajul lui David Margolis, pe
care nu o au toți cei care se căsătoresc. Sunt oameni care prețuiesc
stabilitatea și profunzimea relațiilor ce cresc ca niște rădăcini în
pământul rutinei, și oameni care tânjesc după sentimente și sex
intens dar de scurtă durată, după schimbare și noutate. Tipuri
umane primordiale, the hunters and gatherers, exploratorii și
colonizatorii. Cele două tipuri nu se schimbă, oricât ar încerca să
se conformeze presiunilor sociale, și mai devreme sau mai târziu
natura umană iese la suprafață. Nu există o evoluție a person-
ajelor la Margolis, ci o reconfirmare a esenței acestora. Desigur,
majoritatea oamenilor poartă în ei aceste două tendințe contrarii,
dar în viața fiecăruia apare mereu momentul adevărului când
trebuie să alegem una sau alta, când de fapt ne definim ca
persoană. O altă temă a piesei, care din nou ne afectează pe toți,
este înaintarea în vârstă, îmbătrânirea și toată tristețea pe care
ne-o provoacă. Curajul cu care trebuie să o traversăm, singuri sau

în cuplu. Șerban Pavlu și Andreea Bibiri încheie Cina cu prietenii
cu o scenă memorabilă, de mare sensibilitate și virtuozitate
artistică care se petrece în patul conjugal, disecând tocmai acest
lucru.

Regizorul Andrei Juncu semnează un spectacol atât profund
și emoționant, cât și plin de umor și delectabil care merită
neapărat să fi văzut. Un spectacol calibrat perfect și fără stridențe,
bazat pe traducerea excelentă a Irinei Velcescu. Mi-a plăcut în
mod special scenografia inventivă a lui Nina Brumușilă care a
creat cele șapte spații de joc din fiecare scenă cu ajutorul unor
platforme circulare mobile. Cei patru actori au fost la înălțime,
fiecare în cheia lui, atât comică, cât și tragică. Totuși, Vlad
Zamfirescu a venit pe scenă cu ceva în plus, un voltaj și o carismă
de adevărat star, convingându-mă că este un Ion Caramitru al
generației sale, și actor, și regizor, și director de mare teatru.

De fapt, după moartea lui Alexandru Darie și a lui Ion Cara-
mitru, doi titani ai scenelor noastre, teatrul bucureștean este
într-un moment de ajustare și reinventare. Așa cum spunea noul
director interimar al TNB, un alt mare actor, Mircea Rusu, la
conferința de presă de luni, 7 februarie 2022, există oameni care
sunt de neînlocuit, mari personalități care definesc o eră și nu pot
fi clonate de succesori, și atunci singurul drum deschis este
înainte, spre altceva. În cazul Bulandrei, cred că ar fi o idee bună
să dedice o scenă pieselor contemporane și o alta pieselor clasice,
pentru ca spectatorii să aibă de ales, în funcție de preferințe, între
vechi și nou.

În final, aș dori să menționez că spectacolul cu Cina cu
prietenii, mi-a adus aminte de o piesă românească cu o tematică
similară scrisă cu 20 de ani înainte și jucată la Teatrul de Comedie
din București în stagiunile 1977-80, preț de 108 spectacole cu
Iurie Darie, Stela Popescu, Vasilica Tastaman, Ștefan Tapalagă,
Iuliana Țicău și Valentin Plătăreanu, și anume Ciripit de Păsărele,
scrisă de Dinu Grigorescu, tatăl meu. Așa cum sugerează titlul, și
acea piesă explora dramele și sentimentele din spatele ciripitului
dintre oameni (actualul Twitter) și punea față în față două cupluri,
unul în divorț, celălalt în pragul divorțului dar reușind să se
salveze în extremis, numai că în acea piesă apărea pe scenă și
personajul amantei și al avocatului despre care doar se vorbește
în Cina cu prietenii. Din păcate, criticii români ai epocii au fost
mai refractari la nou decât cei americani, și au privit de sus
subiectul intim, din care lipsea un comentariu politic sau o mare
tragedie în final. Când locuiam la New York, un alt dramaturg
român, Saviana Stănescu, mi-a mărturisit că nu s-ar fi lansat
niciodată dacă rămânea la București, tocmai din cauza marii
rezistențe la noutate și experiment. La urma urmei, fiecare autor
contemporan este ca un muzician care vine cu propriul lui sound.

Notă: Pentru fanii lui David Margolis din România și al pieselor
de acest gen, aș dori să recomand și The Eastern Standard, pe
care am citit-o în timp ce am studiat pentru doctoratul meu în
teatru american contemporan, o piesă care explorează tot despre
dinamica dintre cupluri și care mi-a plăcut chiar mai mult.

Cin[ cu prietenii §i o nou[ direc\ie la Teatrul Bulandra
AlexAndrA Ares
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P aracliserul, realizat cu entuziasm şi mare profesionalism
pe scena Teatrului Dramaturgilor Români, readuce în
atenţia publicului dramaturgia filosofică a lui Marin

Sorescu, scriitor refractar la toate conformismele din epoca cen-
zurii comuniste datorită capacităţii extraordinare de a transpune
şi transmite spiritul românesc pe canavaua unor teme esenţiale,
cu un ochi de oltean hâtru şi pus pe şotii. Pe bună dreptate socotit
singur printre poeţi (şi printre dramaturgi!), Marin Sorescu nu
poate fi comparat cu nimeni şi nimeni nu poate fi comparat cu el.

Paracliserul este un lung monolog care devine un dialog cu
sinele şi noi. La primul strat al înţelegerii este vorba despre un par-
acliser izolat într-o mănăstire nedefinită şi totuşi familiară nouă, în
deplină singurătate, singura lui companie fiind icoanele sfinţilor şi
ctitorilor, personajele biblice, pietrele, liliecii care coboară din turlă
ca nişte vulturi, lumânările care se aprind, se consumă şi se sting ca
vieţile noastre. Treptat, suntem angrenaţi într-un joc teribil, bazat
pe un amalgam de trăiri transformate în concluzii despre viaţă şi
moarte, despre efemeritate şi eternitate, despre pustiul vieţii şi ab-
surdul morţii. „Setea muntelui de sare”, titlul volumului în care au
apărut Iona, Paracliserul şi Matca, semnifică setea de cunoaştere
profundă, decaparea misterului existenţial.

O atmosferă clasică, arhaică de pe vremea când lumânările
erau lumânări, şi când preoţii nu sfinţeau portbagajele şi nici nu
se căţărau pe macarale pentru o publicitate ostentativă, şi când
cuvântul sacru avea un conţinut real reprezintă motorul acţiunii
acestei piese axate pe vizitarea lăcaşului sfânt, pustiu ca un veri-
tabil deşert, la orele nopţii în care sfinţii se odihnesc. Vedem cu
ochii noştri un altar, ctitorii, scene biblice, invazia păsărilor, iar cu
ochii minţii atât cât ni se permite. Încercăm să vedem invizibilul
pe care Marin Sorescu stăpâneşte dumnezeieşte în teatrul său răs-
colitor, clasic şi modern, simultan, provocator prin înalta calitate
literară, dificil ofertant şi percutant filosofic, lingvistic, dramatic.

Este meritul TDR pentru opţiunea repertorială şi pentru re-
alizarea succesului scenic. Decorul (Anca Cernea), deşi aproape
că lipseşte, este fabulos prin acel amalgam de proiecţii care dau
viaţă unor spaţii încremenite în timp. Coloana sonoră îşi face da-
toria prin discreţia ei religioasă.

Claudiu Bleonţ face un salt incredibil din D’ale Carnavalului,
unde este un magnific Crăcănel, în acest pustnic mănăstiresc. Ac-
torul ne face să vedem ideile, paradoxul, misterul vieţii cel de toate
clipele şi nonsensul care pare mai important decât sensul vieţii.

Tânărul regizor Marcel Ţop dovedeşte o maturitate surprinză-
toare prin maniera spectaculoasă în care prezintă acest pelerinaj
al gândirii de paracliser, reuşind numeroase momente de senzaţie:
spargerea singurătăţii, strivitoare la un moment dat, descoperirea
icoanelor, frescelor şi aspiraţia urcării şi, de fapt, a vizitării sufletu-
lui uman şi a creierului de unde ţâşnesc tot felul de reflecţii ale
omului simplu şi complex, totodată. Densitatea textului este
drenată spre înţelegere prin modalităţi spectaculoase datorate

proiecţiilor video de o mare frumuseţe vizual-plastică (Sebastian
Gherman).

Un spectacol profund emoţional şi intelectual aplaudat în-
delung la final. A fost inspirată proiecţia chipului surâzător şi re-
flexiv al lui Marin Sorescu pe care am avut prilejul să-l cunosc mai
bine în ultimii ani de viaţă în împrejurări pe care le descriu în volu-
mul meu, „Portrete vivante”. Omul emana o linişte interioară
deplină care ascundea însă o tensiune creatoare din care s-au năs-
cut marile piese.

Spectacolul lui Marin de la TDR este absolut necesar mai ales
tinerei generaţii care l-a cunoscut din manualele şcolare şi din pos-
teritatea lui triumfătoare.

*
Marea este spaţiul existenţial metaforizat unde omul se luptă

pe viaţă, dar şi mediul care îi oferă, atât cât se poate, resurse pen-
tru a se hrăni pe el şi pe familia sa. Iona este omul însuşi, pescarul.
Textul promovează stilul beckettian-sorescian de confesivitate a
unicului personaj care se luptă cu peştele (ne gândim la Ernest
Hemingway care se confruntă cu peştele, fiind învins de el).

Lari Giorgescu, actor foarte talentat din mai noua generaţie,
provenit (ca şi Claudiu Bleonţ) din acvariul Teatrului Naţional,
având toate datele personajului sorescian, etalează cu agilitate şi
profunzime psihologică condiţia omului aflat faţă în faţă cu reacţi-
unea oceanului de fapte.

Regizorul Victor Ioan Frunză abordează o manieră inedită de
interpretare a monologului sorescian adăugându-i protagonistu-
lui Iona doi muzicieni homerici (Adrian Nour şi Lucian Maxim),
personaje mute care par să anuleze la prima vedere singurătatea
pescarului plutitor în imensitatea, pustietatea oceanului planetar
(şi cosmic, în ultima instanţă), dar ei personifică fantasmele sin-
gurătăţii, tumultul valurilor şi interiorul agitat exteriorizat.

Ataşăm la cele scrise mai sus şi câteva informaţii din preze-
ntarea spectacolului de pe site-ul TDR şi anume că„elementele de
decor şi recuzită au o valoa re simbolică şi sunt reduse la strictul
necesar tocmai pentru a putea oferi spectatorului o deschidere
mai mare către imaginar, profunzime şi sens. Întreaga echipă s-a
pus în slujba textului cu gândul de a-i respecta dimensiunea
suprarealistă, de a o aduce la o expresie teatrală cât mai simplă şi
mai accesibilă publicului. Caracterul de «spectacol-concert» face
ca toate acestea să fie posibile”.

Dou[ seri de vis
cu Marin Sorescu la TDR

Lari Giorgescu în IONA
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Dincolo de prietenia şi de originea comună ploieşteană
care mă leagă de comediograful Mihai Ispirescu, dar
şi de faptul că amândoi am debutat în anii ’70 - el, în

1977; eu, în 1978 -, prietenie care mă face deseori sentimental şi,
poate, uneori, prea subiectiv, după spectacolul cu comedia satirică
Magnificul, reprogramată de Teatrul„Nottara”duminică, 20 martie
2022, am reflectat exact ca doamna Ileana Lucaciu, notoriu
critic teatral, asupra vulgarităţii personajelor şi în ultimă instanţă a
întregului eşafodaj regizoral al piesei care nu a adus din păcate en-
tuziasm publicului.

Chiar mi-am pus întrebarea de ce cronica de la acest specta-
col, pe care am publicat-o în martie 2020 în revista Rinocerul, a fost
pozitivă aproape fără rezervă, pentru ca impresia la cel de al doilea
spectacol vizionat de mine să o contrazică pe prima? Un spectacol
creşte pe măsură ce se joacă, dar acest spectacol nu numai că a
bătut pasul pe loc, dar parcă a făcut un pas e înapoi. Vulgaritatea
mi s-a părut foarte stridentă. Şedinţa şlehtei primarului şi a con-
silierilor săi mafioţi ce pun la cale un furt din fondurile europene,
care m-a dus iniţial cu gândul la prima scenă din „Revizorul” de
Gogol şi pe care am admirat-o ca atare, de data aceasta mi s-a
părut foarte statică, lungă şi chiar plată, ratând impactul comic ce-
l are un început de piesă care îşi pune întotdeauna amprenta
asupra spectacolului. Am apreciat iniţial scena conjugală dintre
primarul imoral şi nevasta lui şi mai imorală, dar nepermis de
geloasă, dar în momentul în care primarul a dorit să îşi dea jos pan-
talonii, şi nu o singură dată, ca să ne demonstreze asaltul lui erotic,
ceea ce era evident, vulgaritatea a devenit deranjantă. Crâşma miz-
eră unde avea loc şedinţa şi unde se adunau la băut şi furat mai
marii oraşului mi s-a părut la a doua vizionare a piesei o soluţie de
primă mână care părăseşte absurdul şi misterul cu care ne-a obiş-
nuit Mihai Ispirescu în piesele anterioare ce i-au adus notorietatea.
Toată degringolada nu poate părăsi această opţiune de fundal re-
gizorală de a aduce pe scenă personaje de ultimă speţă cu care
ne-au obişnuit multe seriale şi care, din nefericire, par a deveni un
brand de ţară, la o populaţie tot mai erotizată, tot mai analfabetă,
în ciuda literaturii şi umorului pe care ni le oferă telefoanele mobile
la scară naţională. Părăsirea rafinamentului specific scrierii dra-
maturgului Ispirescu este o eroare fundamentală. Este adevărat că
satira în această piesă este o revoltă comică paroxistică împotriva
acestor jefuitori pe care i-a adus la putere o revoluţie care a amen-
dat la sânge privilegiile fostei nomenclaturi şi l-a împuşcat pe tar-
torul ei. Aceşti jefuitori nu numai că nu sunt împuşcaţi, dar nici
măcar arestaţi cum se cuvine, anii grei de puşcărie transfor-
mându-se, prin subterfugii juridice, în tot felul de eliberări care de
care mai spectaculoase. O populaţie de amante vizitează aceste
specimene în diverse camere sau apartamente roz, dar nu despre
aceasta este vorba în piesa Magnificul.

Într-adevăr, aşa cum observă doamna Ileana Lucaciu, lipseşte
umorul declarat, explodat prin replică, care să aducă aplauze la foc
automat, dar înfierarea în chip proletar a lipsei de umor a dra-
maturgului aflat la o venerabilă vârstă şi carieră scriitoricească este
nedreaptă. Construcţia piesei este fragmentară, dar fiecare piesă
trebuie luată în specificul ei şi judecată ca atare. Fragmentele se
răsfrâng asupra cursivităţii întregului şi nu dau timp spectatorului
să intre în atmosfera dramatică sau umoristică a partiturii. Tocmai
pentru aceasta, din punctul meu de vedere, regia trebuia să fi fost

mult mai inovativă şi să nu renunţe sub nicio formă şi cu niciun
preţ la ceea ce este specific lui Mihai Ispirescu, rafinamentul come-
diografului care a scris „Petrecere într-un pian cu coadă” şi unde
coada pianului a devenit coada de la casa de bilete, cel care a scris
„Trăsură la scară” şi „Aprilie, dimineaţă”, spectacol din care Mircea
Diaconu şi alţi actori au plecat direct în Revoluţia din 1989. Pe de
o parte, autorul nu merita o cronică funerară la aniversare, iar pe de
altă parte, montarea scenică trebuia obligatoriu să găsească for-
mula aristocratică de prezentare a acţiunii respective.

Eu cred, mai bine zis simt, că piesa trebuia citită în cheia biblio-
tecii despre care vorbeşte autorul, mafioţii doresc să fie singuratici,
nesupravegheaţi la cârciuma unde pun la cale banditismul; ei lasă
vorbă că sunt la bibliotecă; existenţa în cadrul acestui aşezământ
cultural a unui restaurant de lux ascuns de ochii lumii, unde se pot
imagina tot felul de aranjamente distractive, muzicale, striptease,
femei gonflabile etc., şi renunţând la îmbrăcămintea ponosită în
favoarea unei costumaţii moderne, specifice zilelor noastre de azi,
ar fi determinat o cu totul altă viziune regizorală evacuată din
metafore simpliste şi soluţii insuficient de atractive. Comicul putea
să rezulte mult mai bine din mişcare, din atitudine, din imaginaţie.
De exemplu, piesele celui mai jucat comediograf din anii ’80, Tudor
Popescu, au căpătat grandoare tocmai prin amplificare regizorală.
O sală de şedinţe indicată de autor, unde avea locul şedinţa mo-
notonă de partid, a fost adusă de Tocilescu într-un spaţiu verde
care crea un labirint unde alergau personajele besmetic, fiind an-
ulat staticul şedinţei şi chiar al piesei în întregime. Ca să nu mai
vorbesc despre„Concurs de frumuseţe”, cea mai agresivă comedie
românească la adresa dictatorilor Nicolae şi Elena Ceauşescu, care
se petrecea în vila lor de protocol, pe care regizorul a externalizat-o
şi nu s-a sfiit să ceară Teatrului de Comedie să amenajeze o piscină
adevărată în scenă, ceea ce s-a şi întâmplat; hazul era gigantic, ac-
torii cădeau în piscină la propriu. Când piesa a fost montată la
Teatrul Naţional după 1990, în spiritul strict al textului, deşi fusese
cu doi ani înainte un triumf, a devenit o piesă oarecare. Dacă l-am
fi judecat pe Tudor Popescu după această montare, concluzia pos-
terităţii ar fi fost cu totul alta...

Personal, nu aş fi făcut niciodată o cronică de înmormântare a
unui spectacol prezentat la o aniversare! (D.G.)

PS: Cât privește aserțiunea că piesele lui Mihail Ispirescu nu au fost
achiziționate de mai multe teatre avem toate motivele să credem că
nu e vina autorului (autorilor) ci numai a celor ce judecă textele.

O cronic[ nedreapt[ la o aniversare
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Tocmai îmi ziceam că m-am înde-
părtat de planeta Proust, când – de-
odată – o colegă m-a servit cu o

mămăligă ce semăna cu cea făcută de
mama, așadar madlena proustiană, traves-
tită în mămăligă, m-a purtat pe tărâmuri
revolute, dominate de Bergson, maestrul
reîntoarcerilor în timp. N-a fost suficient:
domnul Netflix propune filmul lui Percy
Adlon din 1980, adică Céleste. Este vorba de
menajera lui Proust, Céleste Albaret, care a
stat cu scriitorul bolnav din 1912 până în
1922. Cine nu și-ar dori o Céleste? Ade-
vărată mană cerească, dăruită cu răbdare,
devotament, blândețe, sacrificiu, empatie.
Ce ne plac demitizările! Să intrăm în culisele
unor vieți (celebre), să reconsiderăm, să lu-
minăm, să înțelegem.

Trebuie să mă laud că am fost la mor-
mântul lui Proust la Paris, în cimitirul Père-
Lachaise. Erau flori proaspete și bilețele cu
citate din opera lui. Reciteam cu emoție…
„Atunci când iubești, nu mai iubești pe ni-
meni”. „Lucrurile cele mai neașteptate
capătă deodată o valoare extraordinară,
atunci când o ființă pe care o iubim ni le as-
cunde”. Sau: „pe măsură ce-i cunoaștem,
oamenii sunt ca metalele scufundate într-
un amestec care le alterează…îi vedem
cum încetul cu încetul își pierd calitățile
(uneori defectele)”.

Nu pot uita că marele Gide a refuzat
manuscrisul lui Proust. N-ar fi prima întâm-
plare de acest fel. Poate fi invidie, superfi-
cialitate ori ceva idiosincrazie. Mulți refuzau
să citească opera unui…dandy. După ce
Proust a primit râvnitul premiu Goncourt,
unele spirite s-au potolit, dar alții scriau cu
răutate proustituție și goncourtizan. Proust a
fost fiu de burghezi extrem de înstăriți.
Tatăl era un doctor faimos în epocă. Scri-
itorul a moștenit o sumă uriașă, dar... la 9
ani avusese deja primul atac de astm. Nu le
poți avea pe toate, vorba mamei. A murit
din cauza unei bronșite, care s-a declanșat
când a vizitat expoziția pictorului său
preferat, adică Vermeer.

Un regizor – Patrick Mimouni – s-a con-
sacrat operei lui Proust, neavând curajul să
ecranizeze În căutarea timpului pierdut. În
2018 a publicat Les Mémoires maudites, juifs
et homosexuels dans l’oeuvre et dans la vie
de Proust. A explorat opera lui Proust timp
de zece ani. În 2021 a publicat cartea Proust

amoureux, vie sexuelle, vie sentimentale, vie
spirituelle. Să nu uităm că Proust și-a re-
cunoscut homosexualitatea doar după
moartea mamei sale.

Am văzut filmul lui Volker Schlondorf
din 1984 – Un amour de Swan, cu Alain
Delon, Jeremy Irons, Ornella Muti. Mi s-a
părut o sinteză tematică inteligentă a ope-
rei proustiene. Regizorul reconstituie sa-
loanele vremii și mizează pe actori de
absolută excepție. Uneori muzica de pian
se suprapune peste șoaptele crescânde.
Auzim o sonată și privim prin sticlă vier-
muiala din salon. Charlus scotocește trecu-
tul Odettei, smulge informații, anchetează,
se auto-torturează, într-un masochism
atroce. Ieșirea de la Operă devine un eveni-
ment memorabil. Trăsurile se îndepărtează,
iar Charlus-Delon tânjește după un suflet,
deși e conștient că singura realitate e dur-
erea unui Diogene care așteaptă în butoiul
său spiritul vreunui Godot.

Să revenim la Céleste Albaret. Ea trăia
la țară. S-a căsătorit cu șoferul de taxi Odi-
lon și s-a mutat la Paris. Proust era clientul
lui Odilon. Având nevoie de o menajeră-
secretară, Odilon i-a prezentat-o pe ne-
vastă-sa. După moartea scriitorului, Céleste
a fost asaltată de ziariști. Toți doreau detalii
despre marele dispărut. Céleste a dictat
timp de 70 de ore despre anii petrecuți în

casa lui Proust. Cui a dictat? Jurnalistului
Georges Belmont. A apărut o carte, bine-
înțeles. Cum scriam la început, regizorul
Percy Adlon a folosit cartea pentru filmul
său Céleste, în care joacă Jürgen Arndt în
rolul lui Proust, iar Eva Mattes e Céleste.
Acum Jürgen are 90 de ani. Da, i-a reușit
rolul. A studiat, cred, poze cu scriitorul.
Vedem în film mănușile albe și, mai ales,
degetul sprijinit pe bărbie. Actrița Eva Ma-
ttes prestează un rol ofertant, convingător.
Spaimă, admirație, anxietate, uluire, obo-
seală, muncă, așteptare – totul în registru
veridic și emoționant. Sigur că nu mi-aș fi
dorit să-l aud pe Proust vorbind nemțește,
dar nemulțumitului i se poate lua…opor-
tunitatea acestui film. El scrie noaptea... în-
cepe seara și continuă până dimineața.
Timpul e esențial, crede el. Ce face Céleste?
Așteaptă toată noaptea. Poate e nevoie de
ea. Clopoțel, sonerie, ceainic, aburi. Tic-
tacul neliniștit, percutant. Soțul Odilon
sosind târziu, dormind cu capul pe masă.
Céleste ațipind și căzând de pe scaun. A
sunat? Nu e voie să mergi în camera lui an-
tifonată cu plută dacă nu te cheamă. Totul
trebuie să fie aseptic. Se dezinfectează
corespondența. Sunt destule prosoape?
Tusea lui prelungită. Crizele. Cratița pentru
încălzire. Fugi, Céleste! Nu uita de baia de
picioare. Pe patul lui culegi manuscrisele,
hârtii diferite, unele cu părți rupte. Le lipești
într-un evantai. Ca o albină, culegi mierea
ficțională. Ai devenit dependentă, Céleste!
Moliile au atacat unele pagini?„Au fost mo-
mente când simțeam că sunt mama lui” –
spune ea. Proust îi povestește uneori întâl-
nirile mondene. „Iar ai fost la camera aia?”
se îngrijorează ea.„Da, am văzut un bărbat
biciuit de alt bărbat... eu trebuie să culeg
totul...” Pentru operă, firește. Camera tre-
buie să fie ca un frigider. Îl dor genunchii.
Obsesia mamei. Cafea, frișcă, tuse. Veioza.
Invită o orchestră acolo. Savurează César
Frank. Apoi îi dictează ei ceva corecturi.
Criza. Nu vrea injecții. Sosește fratele
Robert. Masca de oxigen. Nu vrea să mear-
gă la o clinică privată. „Doar pe Céleste o
vreau!”. Apoi moare. Tăcere. Ce face Cé-
leste? Adună ultimele hârtiuțe/manuscrise
și i le înmânează lui Robert, apoi ia foarfe-
cele și taie o șuviță din părul lui Proust. O
închide în palmă, ca pe un talisman rar.
Spre eternitate.

Proust, Céleste §i camera antifonat[ cu plut[
AlexAndru JurcAn
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Cel mai recent film al lui Joel Coen (prima producție din
care Ethan Coen nu mai face parte) reprezintă o
capodoperă, datorată, în principal, imaginii cinemato-

grafice de un profesionalism desăvârșit, dar și teatralității preg-
nante (ai impresia că te afli într-o sală de teatru avangardistă). Dacă
cinematograful este o artă a imaginii sublimate, pe care cine-
matografia europeană a impus-o, de-a lungul timpului, prin regi-
zori ca Andrei Tarkovski, Michelangelo Antonioni sau Ingmar
Bergman, acest film american cu totul și cu totul atipic pentru stan-
dardele obișnuite ale Hollywoodului, în epoca digitalizării și block-
busterelor, confirmă statutul cinematografului dintotdeauna, îl
readuce în actualitate ca atuu indiscutabil. Și a fost o provocare și
un risc pentru Joel Coen să aleagă în plină pandemie acest subiect
despre violență și trădare, o piesă a lui Shakespeare, așadar, nimic
actual, nimic fierbinte la zi (aparent) pentru un film care nu are
cum să se înscrie în linia de interes a spectatorilor americani, cu
atât mai mult cu cât piesa fusese deja ecranizată în 2015.

După premieră (24 septembrie 2021, la New York), criticii ame-
ricani au fost în delir, recompensând filmul cu note maxime. S-a
vehiculat ideea că este cea mai bună ecranizare realizată până în
acest moment și că, probabil, nu va putea fi eclipsată vreodată.
Spre exemplu, Peter Bradshaw, în The Guardian, subliniază faptul
că filmul are un impact imediat de la primele imagini și conține scene
unice, superbe. […] Este o lume în alb-negru, de violență și durere,
care zgârie retina. Robbie Collin, în The Telegraph, spune: Dintre
toate piesele lui Shakespeare, Macbeth ar putea să fie cea mai
ecranizabilă, cu adaptări distincte de-a lungul timpului: Orson Welles,
Akira Kurosawa, Roman Polanski și, mai recent, Justin Kurzell, cu
Michael Fassbander și Marion Cotillard. Coen face ceva diferit, din
nou, cu toate că noutatea ar fi un cuvânt greșit pentru că întregul film
este ca un ritual.

Joel Coen a dorit să ofere spectatorilor Shakespeare în cel mai
autentic mod cu putință și a reușit, deși, cu redutabile excepții, nu
se poate spune că ecranizările pieselor sale au impresionat vreo-
dată. Reușita lui Coen ține de respectarea fidelă a parfumului po-
etic din replicile originale (chiar dacă a păstrat din piesă doar ceea
ce era de impact major, dar nu a adaptat textul dramatic limbaju-
lui contemporan). Impresia este de altă lume, sufocată de ambiții
colosale, cu mirosul sângelui proaspăt, dar cu gravitatea mistică,
oarecum, a unor sensuri ascunse pe care numai poezia le poate
oferi. A contat și faptul că, în afara cuplului regal (Denzel Wash-
ington și Frances McDormand), restul actorilor fac parte din Royal
Shakespeare Company sau au experiență în teatrul shakespearean,
cum e Kathryn Hunter, extraordinara interpretă a celor trei vrăji-
toare și a bătrânului. Un alt pariu câștigat a fost decorul teatral;
nimic în film nu este filmat în natură. Cea mai mare parte este în in-
teriorul castelului din Scoția unde frapează minimalismul, stilizarea
aproape de perfecțiune a formelor geometrice filmate cu o pre-
cizie matematică: cercuri, semicercuri, romburi, linii drepte, curbe,
frânte, dreptunghiuri sau spirale. Toate trăirile personajelor sunt
secondate de materia încremenită a pereților, scărilor, tavanului,
ferestrelor, care le potențează. Fluidele sunt însă expresia an-
goaselor și temerilor date de conștiință: sângele de pe mâna lui

Lady Macbeth îi provoacă somnambulism, o boală pe care
medicul Curții nu o poate vindeca, iar apa în care își vede Macbeth
viitorul aduce groază. În scenele de exterior de pe câmpul de luptă
sau de pe drumuri nocturne, se remarcă un spectacol neliniștitor,
dar și poetic, al perspectivelor: fie de sus în jos (Ross îl privește pe
copilul Fleance culcat în lanul în grâu și spectatorul nu știe dacă îl
va lăsa în viață), dar, cel mai adesea, de jos în sus: personajele
privesc spre un cer întunecat, traversat, deseori, de corbi. Așa se și
termină filmul, de altfel: Ross îl aduce pe Fleance pe cal, traversează
o cărare și de undeva, din perspectiva fundalului, apare un stol de
corbi care umplu ecranul. Dar semnificația cea mai subtilă a aces-
tui balans sus-jos e în ambiguitatea imaginii cercului de lumină:
privit de jos în sus este luna; de sus în jos e imaginea reflectorului
pe scena de teatru care evidențiază monologul lui Banquo. O sin-
gurătate neliniștitoare, în ambele cazuri.

Filmat, în mod atipic pentru Coen, în 36 de zile, filmul e ca o
respirație continuă a unei neliniști colective. Jocul actoricesc de
mare forță al lui Denzel și al lui Frances se integrează perfect în at-
mosfera de suspiciune, spaimă și dezgust a celor participanți la
acțiune. Nimic nu este în plus, nimic nu lipsește. Șoaptele sunt
exemplar integrate în zgomotul care predomină, dar, în ciuda
crimelor și trădării, se menține tot filmul o eleganță a limbajului, un
rafinament al nuanțelor verbale care scot în evidență faptul că pro-
tagoniștii sunt oameni care se confruntă cu demonii timpului, dar
și ai lor. Oare a fost vreodată altfel? Va fi vreodată altfel? Așa pare
că ne provoacă acest film de zece stele conștiința …

rAlucA fArAon

Macbeth în pandemie

Tragedia lui Macbeth (2021)

Regie și scenariu: Joel Coen

Imagine: Bruno Delbonnel

Muzica: Carter Burwell

Cu: Denzel Washington, Frances McDormand,

Bertie Carvel, Alex Hassell, Kathryn Hunter
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O retrock[rie
dumitru unGureAnu

S-a întâmplat pe 25 octombrie 2020, an care va fi
consemnat în istorie drept al pandemiei de Covid -19
(sau altă formulă lexicală derivată, mai accesibilă

jurnalistic). Asociația Promusic events, cu sprijinul Guvernului
României, prin Ministerul Culturii (la acea vreme condus de nu
contează cine, probabil vreun militant loial răsplătit de partid cu
un post călduț – a se vedea cazul recent de la ICR Paris), a strâns
„50 muzicieni rock”pe scena de la Arenele Romane din București
„într-un eveniment live (fără public) și distribuit pe rețelele
sociale și un DVD” (sic!). Precizarea e importantă, deoarece se
putea deduce că e vorba de altceva, nu de„retro rock” (titlu scris
cu litere italice mici, fără ghilimele). Ce să facă muzicienii strânși?
Iată ce aflăm din genericul filmării, întins deasupra unei explozii
virtuale (secvența este atât de celebră în rândul amatorilor de
rock din toată lumea, că te cuprinde jena să o vezi furată):„Refac
Hit-uri ale anilor ‘60 ‘70 ‘80”.

N-aș vrea să par cârcotaș, dar mă împiedic în stridenta gre-
șeală de ortografie – hituri se scrie fără cratimă și fără majusculă!
Oricine poate afla asta din dexonline.ro, nu și redactorul de
specialitate, angajat la TVR și plătit din banii abonaților să se
plimbe prin toată lumea. Apoi, cifrele ‘60, ‘70 și ‘80 sunt puse
într-un dreptunghi triplu colorat, trimitere standard la steagul
României. Ce rost va fi având tricolorul acolo? Nu e niciun mister
pentru orice om cu mintea scutită de hărmălaia patriotardă. Și
nu-ți trebuie cine știe ce abilități de investigator să sesizezi că
„evenimentul” în cauză – altfel meritoriu și bun de „refăcut” în
alte condiții – pare să fie un „șmen” tipic șou-bâț-ului băștinaș,
perfecționat în a scoate bani și din piatră seacă.

Pentru gloria rockului românesc, voi nota aici trupele care au
lansat melodiile supuse retrorockării (și titlurile lor aproape uitate
azi): Chromatic – Racul, broasca și știuca (1968); Sideral Modal
Quartet – Ești a mea (1970); Olimpic ‘64 – Cîntic de haiduc (1970);
Catena – Dorința (piesă mai cunoscută sub titlul Hopatina) (1973);
Progresiv TM & Roșu și Negru – Zburătorul (1978); Domino –
Prefață (1981); Semnal M – Mai avem multe de făcut (1981); FFN
– La ceasul când stelele încep să apună (1981); Post Scriptum –
Mireasma nopții (1982); Rodion G.A. – Stele și lumini (1982);
Holograf – Păsări de fum (1983).

Am folosit mai sus cuvântul„retrorockării”. Nu e pluralul de la
„retrorock”, în care accentul ar fi pe i-ul penultim. L-aș propune ca
flexiune pentru verbul a retrorocka (neconsemnată în vreun
dicționar al limbii române). Ce fenomen, ce proces natural, ce
stare sau acțiune (socială) să definească verbul a retrorocka? Mi se
pare evident: iei o piesă celebră din repertoriul unui interpret
consacrat și o cânți cum te pricepi, străduindu-te să-i dai ampren-
ta stilului personal, dacă ai vreunul. Dacă nu, o adaugi pe lista de
bonusuri la vreo apariție specială (disc sau concert cu public, dar
nu plătit de primărie!) și o numești „omagiu lui...”, specificând
numele. Fenomenul e binecunoscut în arealul muzicii pop-rock
sau de alt gen. (Numai „celebrii” Led Zeppelin au „preluat”
compozițiile altora și le-au vândut ca proprii, fiind obligați prin
hotărâre judecătorească, după vreo opt ani de procese, nu doar
să plătească daune grase, ci și să specifice limpede la fiecare
interpretare a pieselor furate cine le-a compus!)

Și pop-rockerii noștri procedează la asemenea gesturi de
curtoazie (dacă nu trădează mai degrabă lipsa de inspirație!). Nu
e ceva rușinos. Piesele reușite rezistă oricărui tratament aleatoriu
al talentului năvalnic. Iar câtă vreme publicul o cere, a refuza să
cânți un hit e chiar gest impardonabil și puțini interpreți își
asumă riscul huiduielii. Dar când Guvernul vine și sprijină
inițiative de birou, greu de crezut că sunt altceva decât șușanele.
Să-l învinovățim pe Prim-ministrul de atunci, inenarabilul Șică,
chitarist ocazional? Hai să nu fim răi!

Ascultător detașat, m-a bucurat conținutul muzical. Dar pe
măsură ce piesele curgeau dinaintea arenei goale, m-a cuprins o
tristețe de nestins nici măcar în zațul unei tescovine triplu
distilate. Și mi-am adus aminte de o întâmplare de-acum trei
decenii, când crainicul radio Paul Grigoriu (mare iubitor de rock)
a contribuit cu emisiunea sa de la miezul zilei (pesemne fără să
vrea, dar ulterior s-a trezit director!) la spargerea unei greve a
ceferiștilor. Fapt taxat de publicistul Tudor Octavian într-un
savuros pamflet, ca fiind o„grigorie”.

Evenimentul pus în scenă cu sprijinul Guvernului aduce a...
retrockerie. Revin asupra cuvântului, ca să elimin o silabă ro la
unirea vocabulelor retro și rock (e cam indecent să comiți, fie și
ironic, o... rorofonie!). Împreunarea naște familia de cuvinte
definitorii pentru rockul românesc de partid și de stat: a
retrockeri, retrockereală, retrockerie, retrockeri (rockeri retro!)
ș.a.m.d.

Aveți libertate la căutat variante. Eu aștept DVD-ul ediției
2021!
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Laleaua de la Por\i
rAmonA műller

România a fost binecuvântată cu
locuri minunate. Unul dintre
monumentele naturii unice în

Europa este Defileul Dunării.
Defileul Dunării începe de la intrarea

fluviului în țară, la Baziaș, și ține până la
Gura Văii. Între Orșova și Drobeta Turnu
Severin, în zona barajului Porțile de Fier, la
granița dintre România și Serbia, apa a
descătușat forțe impresionante, creând
un peisaj de o frumusețe copleșitoare.

La circa 30 de kilometri de Orșova,
între localitățile Ogradena și Dubova,
Cazanele Dunării sunt parte componentă
a Parcului Natural Porțile de Fier. Locul are
ceva magic. Traseul de pe Ciucarul Mare
oferă priveliști uimitoare de la înălțime.
Fluviul și-a croit drum prin mozaicul
rocilor și prin crestele montane orientate
diferit – unele paralele, altele perpendi-
culare pe Dunăre. Cazanele Mari și Caza-
nele Mici sunt două sectoare de îngustare
puternică a cursului Dunării. Pereții de cal-
car, înalți de peste 300 de metri, prind
cursul apei în spirale fluviatile cu o lățime
ce nu depășește 250 de metri. Apoi, brusc,
zona se lărgește sub forma unor ceaune,
golfuri mari cu deschidere de peste 800
de metri. Înainte de construirea barajului,
Dunărea curgea vijelios în zonele înguste
prin cataracte, peste stânci ieșite din albie.
Aveai impresia că fierbe ca într-un cazan.
Austriecii, care erau interesați să ajungă la
gura de vărsare a Dunării, au numit astfel
această zonă, Cazanele Dunării. Ca să se
poată naviga acum 70-80 de ani, s-a con-
struit o cale ferată pe malul sârbesc, de pe
care se pilotau vapoarele. Nu puteau trece
vasele mari. După ridicarea barajului de la
Porțile de Fier, nivelul apei a crescut cu
circa 60 de metri și s-a domolit viteza
curenților de curgere.

În Cazanele Mari, Dunărea este măr-
ginită de pereţii abrupţi ai Ciucarului Mare
(318 m) pe malul românesc şi Strabacul
Mare (768 m) pe malul sârbesc.

Pornim pe traseul ecoturistic din
DN57, de la ultimele case din Dubova, la
ieșirea spre Moldova Nouă. Urmează o
pantă serioasă pe care o urcăm timp de 20

minute. Configurația terenului devine
ceva mai lină, apoi ajungem pe Platoul
Ciucarul Mare. Dincolo de luminișuri ob-
servăm pe malul sârbesc o creastă mare,
albicioasă, spectaculoasă. Localnicii îi
spun Bela Reka. Trecem de un aliniament
de arbori, apoi totul dispare. Ne aflăm pe
marginea peretelui de calcar al Cazanelor
Mari. Senzația este magnifică. Priveliștea
îți taie răsuflarea. Dunărea este la picioa-
rele noastre. Parcă aș coborî pe scările pla-
toului să o ating. Dunărea albastră a lui
Strauss aici devine de un verde senzorial.

Urmăm marginea platoului în sensul
de curgere a Dunării, pe poteca ce duce
spre stânga. Calcarul din zona pe care o
străbatem seamănă cu o sită, cu pâlnii ce
măsoară în diametru 15-20 metri. Acestea
sunt dolinele care capătă în sezonul uscat
un colorit aparte datorat vegetației.

Marcajul ne conduce la patru puncte
de belvedere. Ultimul punct de belvedere
oferă o panoramă asupra Golfului Dubova
şi asupra Cazanelor Mici. Cei 5 kilometri se
străbat în două ore.

La o plimbare cu barca, printre crăpă-
turile stâncilor se poate observa o floare
care răsare pe versanți. Este vorba despre
laleaua galbenă de Cazane, unică în lume,
al cărei habitat îl reprezintă versantul estic
al Masivului Ciucarul Mare. Înflorește în
luna aprilie, îmbrăcând pereții stâncoși
alături de levănțică și liliac sălbatic. Fiind
protejată prin lege, amenda privind ru-
perea ei ajunge la 15 000 de lei. Se spune

că o fetiță, fiind alungată de acasă de către
mama vitregă, s-a rătăcit. Înspăimântată și
înfometată, copila a început să plângă.
Lacrimile ei s-au prăvălit peste stânci și
s-au transformat în lujere galbene de
lalea. În Serbia, planta a dispărut de apro-
ximativ 10 ani. În prezent mai există doar
1 000-1 500 de fire mature de lalea sălba-
tică galbenă, iar acestea se găsesc în
România. Lacrimi nevinovate transfor-
mate în bulbi de lalea povestesc despre
strânsorile dunărene și despre visurile me-
andrate de o parte și de alta a fluviului.

După zecile de poze și numeroasele
momente de contemplare a Munților
Almăjului și a malului sârbesc, panorama
Golfului Dubova mă duce cu gândul la
fiordurile norvegiene. Culmile împădurite,
parcă aruncate în apă, alternează cu
abrupturile și pereții de cretă. Marcajul ne
readuce pe cărarea inițială prin pădurea
de foioase, formând un circuit.

Zona Cazanelor este fascinantă. Din-
colo de geografia locului este imposibil să
nu te întrebi ce forțe au dus la străpun-
gerea Carpaților? Câte milenii înșurubate
în meandrele fluviale între chipurile lui
Decebal (pe malul nostru) și cel al lui Tra-
ian (pe malul sârbilor) au fost necesare
pentru a forma cea mai spectaculoasă
regiune a Dunării de la izvor la vărsare?

Ciucarul Mare este locul unde Dună-
rea a bătut și Porțile de Fier s-au deschis. O
lalea galbenă, unică în lume poate des-
chide orice poartă.

Am văzut deunăzi un acordeonist interpretretând la un colț de stradă ”Valurile Dunării”
de Ivanovici. Și gândul m-a dus la destinul omului, la existența lui care, asemenea mișcării
burdufului acordeonului, se dilată și se contractă după cum îl lovesc valurile vieții.

Mihail Mataringa
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Amintiri §i pohte copil[re§ti
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De ce mă voi fi simţind descoperită atunci, când un val
de duioşie îmi dă târcoale? Romantismul de la în-
ceputul adolescenţei mele se asociase cu sfioşenia şi

tăcerea. Aş putea și acum să tac la nesfârşit, dar mi se pare nepoliti-
cos. Este adevărat că, după atâţia ani de frământări, consider că cele
mai minunate și frumoase femei sunt cele care tac, dacă îşi permit
luxul. Sunt oameni în preajma cărora nu pot decât să tac. După
cum sunt alții, ce mă fac să devin prea vorbăreaţă pentru gustul
meu. Și uite așa (Și la mândra, măi!), am descoperit în timp că sunt
mereu alta, depinde lângă cine stau. Unii mă fac să mă simt fru-
moasă şi ocoşă (înțeleaptă), alţii îmi induc starea ciudată de stupize-
nie şi urât.

Prima care mi-a apreciat simţul umorului a fost doamna în-
văţătoare Melania, primul dascăl ce s-a apropiat cu răbdare de
mine. Asta s-a întâmplat în clasa a patra.Tovarășa, cum ne adresam
pe vremea aceea unei învățătoare ori profesoare, devenise a treia
învățătoare, fără să fim noi elevii vinovați. În clasa întâi, o avusesem
pe blânda tovarăşa Rozica, pe care mi-o amintesc prin prisma pre-
miului doi. Tovarăşa Maria, distantă și rece, m-a cantonat în clasa a
doua şi a treia în premiul trei. Tovarăşa Melania m-a ambiţionat şi
m-a adus cu pricepere la nivelul premiului întâi. Cum să nu îi port
respect şi să nu o iubesc? Consider, un har sau chiar o artă, să faci
un om să dea tot ceea ce are mai bun. Când ne grăbeam să între-
băm ceva, forma de adresare, ”tovarăşa învăţătoare”se transforma
într-o formă nostimă, ton’ ţătoare. Toate aceste lucruri, de care îmi
aduc aminte cu drag, se întâmplau cam prin vremea când de-
venisem„Regina broaștelor”. Nu voi insista pe acest episod cunos-
cut deja, ci voi aminti motivul pentru care am fost poreclită așa.
Este vorba de o căciuliță croșetată, din lână aspră de oaie, de către
mătușa Anica. Mătușa amintită era sora mamei, mamicii Cornelia.
Desigur că, pe bunica respectivă, care a murit atât de tânără, lăsând
orfană o fetiță de un an și ceva, o chema tot Florica. Mama vitregă
a mamei a fost tot Florica, așa că eu am fost aleasă să le port nu-
mele. Un nume pe care nu l-am prea simpatizat când eram copil,
nici atunci, nici mai târziu, mai bine m-ar fi botezat, Floare. Pe mă-
tușa Anica, mama căciulii buclucașe, vreau să o aduc în atenție, pe
ea și amintirile legate de dânsa. Ca o bunică bună, mereu ne făcea
toate poftele când mergeam la dânsa. Avea o singură fată, pe care
evident o chema tot Florica, de parcă s-au terminat numele la dis-
pensarul din Ulmeni.

Când fac la biserică lista de pomeniri, am patru Florici, bunica
bună, cea vitregă, Florica, vara mea primară și mai nou mătușa Flo-
rica, fiica mătușii Anica. Dar să mă întorc la mătușa Anica și la micile
ei delicii culinare. Acum, ce s-ar putea potrivi la căciula, ce m-a în-
coronat Regină a broaștelor, ce altceva decât, o ratotă cu cărnaț
afumat. Pe vremea când colesterolul nu ne conducea viața, câtevă
ouă, atent bătute, nu puteau face să ne stea mâncare în gât. În-
ceputul acestui fel de mâncare era pe lespedea (tigaia) pe care, mă-
tușa Anica o ținea deasupra șporului. O picătură de oloi, dacă era
oloi de casă, presat din semințe de floarea soarelui de pe holdele
șulmedhene, era și mai bine. O ceapă mică, tăiată fideluță va da vi-
itoarei ratote mai multă savoare. Ceapa era expulzată din uleiul, ce
îi va păstra ampreta și în care mătușa Anica va frige câteva feliuțe

de cărnaț afumat. Desigur rânza prozaicilor puteau să suporte și
câțiva soldăței de slăninuță afumată și prăjită până devenea cro-
cantă. Dar, sclifositelor cu nasul în cărți li se părea mult chiar și fe-
liile ochiose de cârnaț.

Apoi mătușa adăuga ouălele bătute, ca plăcinta rătotoasă să
crească afânat. Puțină poprică roșie (boia) presărată îi dădea culoare.
Alături, în blidul lor așteptau pepenii morați. În timp ce gătea, mă-
tușa Anica mereu glumea. Cu cine să semene mama cea hâtră? Cu
cine altcineva decât cu femeile... familiei sale.

La începutul lui martie, în copilăria mea, se iveau primii vestitori
ai primăverii. Zăpada dădea semne de oboseală. Ştreşinile înce-
peau să îşi picure copertina de zăpadă, sania stătea tristă lângă
găbânaş. I se rupsese un leţ (scândură) sub greutatea copthiilor.
Derdeluşul nostru, nu prea mare, era în ţinţirim. Ţinţirimul este unul
din locurile de veci, aflat lângă Someş. Noi profitam de faptul că
era poziţionat pe o cocoaşă. Deranjam liniştea morţilor cu ţipetele
noastre de bucurie, când alunecam la vale. Dar iarna se pregătea să
plece din țințirim. Soarele începuse să îşi arate puterea, după o iarnă
lungă și grea.

Se apropiau zilele: „1 Martie” şi „8 Martie”. Începea şi agitaţia
elevilor Şcolii Generale din Ulmeni. Ca în fiecare an, urma să
cumpărăm mărţişoare de ziua femeilor din viaţa noastră. Atunci se
găseau în prăvăliile din comună mici mărţişoare: potcoave, ghiocei,
trifoi cu patru foi, hornari, flori din plastic, care aveau un aer cam
trist. Dar învăţasem lecţia. Cineva ne explicase că acele flori sunt
nişte chiciuri, deci am renuţat la ele. Era o bucurie să primeşti şi să
oferi un mărţişor. Banii pentru mărţişoare erau fie din straiţa cu care
am umblat la corindat, fie primiţi de la bunica. Nu fac parte dintre
cei ce se pricep să scoată bani din piatră seacă. La noi acasă nimeni
nu a cerut nimic cu împrumut. Dar, nici nu a plecat vreun oaspete
cu mâna goală, nici flămând, primul lucru când intra în casă era să
fie poftit la masă.

O surpriză plăcută făcută mamelor a fost în prag de 8 Martie,
când ne-am întors cu blidul cu salată de boeuf, preparată la orele de
practică, unde am învăţat secretul maionezei care, în acea vreme,
necăjea gospodinele. O maioneza tăiată, dacă nu știți, echivala cu
o intrare ratată în U.E.! Ori chiar mai rău, rămâneai pe veci fată
bătrână! Și, pentru că luna martie este luna femeii, le-am poftit la
masă și pe cele dragi, plecate din viața mea. Pentru cele ce mai
rezistă asaltului vieții și pentru femeia, care e femeie, vorba tângui-
torului, ”La mulți ani!”.
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Într-un roman de succes de prin anii
‘70 – anii aceia miraculoși, în care
România oferea mexicanului CM

fotbalistic numit El Mundial prima și, după
părerea mea sinceră și dezinteresată, cea
mai valoroasă, mai spectaculoasă și, ipso
facto, mai adevărată generație de aur din
soccerul carpato-dâmbovițean al tuturor
timpurilor trecute și, mai ales, viitoare –
într-un astfel de roman, prin urmare, go-
lanii care, pe atunci, își împărțeau incredibil,
dar adevărat zilele și nopțile aferente între
stadioane și biblioteca Academiei, găsiseră
fără să controbăiască cine știe ce o frază
care suna cam așa: Nici un bărbat nu poate
avea toate femeile din lume, dar nu strică
să-ncerce!

Parafrazând eu circumstanțial lubrica
zicere, voi spune la rându-mi patru, banca
de la fereastră: Nici un fotbalist nu poate
rata toate ocaziile dintr-o repriză, dar nu
strică să-cerce și în cealaltă – mai știi de
unde sare autogolul?! Iar dacă și în atare
condiții – perseverând corespunzător, adi-
că – se dovedește că șansa norocului este
hotărâtă să surâdă cu gura până la urechi
tot echipei adverse, oricine va ghici că aici
avem de-a face fie cu o definiție lirico-
sentimentalo-fidelă a jocului de fotbal, în
general, fie cu o cronică nemiloasă a me-
ciului Italia – Macedonia de Nord din semi-
finala Campionatului Mondial din vara care
se apropie. Sigur, Italia – de patru ori cam-
pioană mondială, de alte două ori euro-
peană și, pe deasupra, cîștigătoare a unei
medalii de aur, plus două de bronz la fe-
lurite ediții ale Jocurilor Olimpice – a mai
dat-o de câteva ori în bară, ratând inex-
plicabil prezența la alte turnee finale de
competiții mondiale, continentale sau olim-
pice. Dar când acum, la baraj, întâmplarea,
sau destinul, sau, mă rog, sorții rătăciți
aiurea prin urne i-au fost destinat drept
adversară formația reprezentativă a unei
țări care, până acum trei ani, nu dispunea
nici măcar de ceea ce în limbaj diplomatic
se cheamă nume constituțional, victoria
peninsularilor părea o ecuație cu o singură
necunoscută și anume: cu câte goluri vor
pleca în desaga lor balcanică de la Palermo
foștii noștri (nu foarte vechi) adversari
într-ale calificărilor. În consecință, gazdele
au plimbat cu spor, dar fără rost mingea de

colo-colo de-a lungul și de-a latul terenului
lor îndeajuns de propriu, au trimis în zadar
coțofana prin toate colțurile porților for-
mației venite la tăiere, pe lângă fragmen-
tele barelor exterioare, brațelor oțelite ale
portarului și, mai cu seamă, prin spațiile
dimprejurul buturilor, lăsându-le macedo-
nenilor de nord satisfacția modestă de a
expedia balonul doar de două ori în di-
recția cetățeanului Donnarumma, dintre
care o dată exact în locul pe care fotbaliștii
îl numesc cu genul lor de umor fără haz „în
ațe” și anume după scurgerea celor 90 de
minute de joc, pe când portarul italian se
uita după vrăbii – glumă care s-a transfor-
mat dintr-o neputință stranie, într-un 0 – 1
de culoarea azurie a unei povești jenante și
istorice..

Asta a arătat cu degetul cât de util este
să citești din când în când câte o carte, din
care poți să afli tot felul de lucruri, cum ar fi
acela că dacă diavolul de pretutindeni se
ascunde în detalii, adevărul din fotbal nu se
ascunde nicăieri, ci stă expus la vedere în
axiome de genul: acesta este un joc in-
ventat de copii și care ar trebui să-și păs-
treze pentru totdeauna inocența și cură-
țenia de fond, chiar dacă el a fost furat
mignonilor într-o clipă de neatenție de
niște adulți lipsiți de onestitate sportivă,
pentru a face dintr-însul o confruntare
nemiloasă, ce seamănă mai mult a in-
dustrie capitalistă decât a competiție
sportivă. Din când în când, jocul se răz-
bună, amintindu-ne tuturora frumoasele
sale origini. Atunci, jucătorii și spectatorii
realizează că fotbalul s-a urâțit din mo-
mentul în care niște iubitori de arginți au
inventat ierarhiile – locale, naționale, con-
tinentale, mondiale... – pe cât de, aparent,
animate de fair-play, pe atât de sângeroase
și lipsite de scrupule, în fond, cu câștigători
știuți dinainte și cu victime și ele ante-
cunoscute după criteriul grosimii pungilor
ori, mai modern, după numărul de zerouri
al conturilor bancare vehiculate prin sei-
furile cluburilor tutelare. Ei, și atunci când
un David temerar până la limita inconș-
tienței răpune cu sărăcăcioasa-i praștie pe
Goliath-ul cel dinainte victorios, în loc să ne
mirăm cu sprâncenele arcuite până în
creștet, s-ar cuveni mai curând să ne
bucurăm infantil că fotbalul a redevenit,

dintr-o confruntare sangvină, jocul de
odinioară, în care importante erau fru-
musețea și surpriza, nu neapărat cârpă-
nosul rezultat final.

Dar dacă deschiderea cărților se vă-
dește o îndeletnicire peste măsură de
dificilă, uneori e suficientă răsfoirea unui
ziar pentru a deveni noi toți niște bipezi
mai înțelepți decât eram când credeam că
cele două picioare, denumite academic
membre inferioare, ne-au fost donate întru
folosință de Cel de Sus exclusiv pentru a
trimite cu ele mingea de fotbal la vinclu sau
pentru a executa o măiastră deposedare
prin alunecare. Vă dau un exemplu, chit că
un poet – cam proletcultist de felul lui, deși
talentat în tinerețe – ne învățase că
exemplele-s făcute pentru cei mai puțin
dotați din punct de vedere intelectual.
Întrebat de un reporter cum explică faptul
că, dintr-un excelent servant al lui Cristiano
Ronaldo în linia de atac a lui Real Madrid,
cel care în ultimul timp se dovedește a fi
genialul atacant Karim Benzema (vezi cele
două recente kattrick-uri din meciurile cu
P.S.G. și Chelsea), acesta a răspuns ca un
Dalai Lama al fotbalului: „Înainte jucam
pentru Ronaldo, acum joc pentru Real
Madrid”. Dumnezeule mare, și cum joacă!
Cu tot talentul și cu toată măiestria pe care
le presupune evoluția unui ingeniu și cu
încă ceva pe deasupra. Un ceva care nu
este adeseori doar viteza, ci și magia pe
care o exercită asupra portarilor din
echipele adverse pe care îi vrăjește și-i
oprește să dea în mingea aia nenorocită pe
care o au la picior cu mult înainte ca
Benzema să fi ajuns să o intercepteze și s-o
trimită în poartă. Aduceți-vă aminte, în
această ordine de idei, cum a plecat el de
la mijlocul terenului și a ajuns în fața unor
goalkeeperi fascinați de cursa francezului
și incapabili să trimită balonul la niște
coechipieri aflați la câțiva metri de ei.

...Vă sugerez să încercați un exercițiu de
imaginație: care ar fi fost traiectoria fot-
balistică a lui Karim Benzema dacă, timp de
câțiva ani de zile, feluriți antrenori sau
poate el însuși nu l(s)-ar fi sacrificat în
ipostaza de servitor al unui oarecare Cris-
tiano Ronaldo. Așa, ca formă de joc. Sau de
joacă.

���
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AdriAn costAcHe

Dacă memoria mea mai are
fidelitatea de odinioară, atunci
G. Călinescu trebuie să fi fost

criticul care spunea că pentru un critic
literar autentic e necesar ca el însuși să
experimenteze scrisul, creând ficțiune!
Chiar dacă ar eșua în ceea ce ar scrie!
Evident, marele critic s-a ținut de cuvânt
și a experimentat, fără să eșueze. A scris,
cum bine se mai știe, romane balzaciene
cu elemente de modernitate, drame cu
teme istorice, căci reprezentarea lumii ca
spectacol îl fascina, poezie marcată de o
vaga estetică parnasiană (Laudă lucru-
rilor). Făcând o analogie, problema această
pare să se pună și pentru autenticul și
pasionatul profesor de literatură, mai ales
pentru cel de liceu: pentru a se împlini că
profesor, pentru a înțelege în profunzime
mecanismul creației literare, pentru a-și
asuma fenomenul în chiar mecanica lui
interioară a trebuit că el însuși să „expe-
rimenteze“, creând!... Ceea ce s-a și în-
tâmplat/se întâmplă și azi cu cele câteva
zeci - sau poate sute - de profesori de
română de liceu (din cei circa zece mii câți
figurau în total la un moment dat în evi-
dențele Ministerului). Unii au scris critică
literară, supusă de cele mai multe ori
cerințelor didacticii, alţii au scris romane,
iar cei mai mulţi au scris și scriu mai ales
poezie. E de bănuit că aceste producții li-
terare nu au scăzut niciodată sub un
anume nivel estetic (și o spune unul care
vreme de 5-6 ani a citit zeci de asemenea
volume, recenzând multe dintre acestea
în revista săptămânală „Tribuna școlii/
Învățământului/), chiar dacă un anume
manierism sau un livresc excesiv a însotit
uneori creațiile unor dintre acesti profe-
sori-scriitori. Dar, oricum ar sta lucrurile,
adunați la un loc ei ar putea alcătui o
„uniune a creatorilor” sui-generis, sub-
stanțială că valoare.

Câteva nume îmi trec acum prin
minte, nume ale căror cărți le-am recenzat
cu mai bine de două decenii în urmă:
Daniela Oatu, profesoară azi în Vaslui,
Elena Câmpean, profesoară în Bistrița-
Năsăud, la Colegiul Național „Liviu Re-
breanu” amândouă membre azi ale Uni-
unii Scriitorilor, Nicoleta Milea, apreciată
comentatoare literară, poetă si redactoare
a revistei Neuma, Romulus Sălăjean,

profesor pensionar acum, Cornel Basa-
rabescu autorul unei recente și frumoase
antologii de poezie, pensionar și el,
Romulus Iulian Olariu, un foarte inte-
resant eseist și un poet talentat, trăitor în
Timișoara, tentat de a experimenta re-
sursele ultime ale cuvântului.

De altfel, R.I. Olariu a publicat 21 cărți
(poezie, eseu), între altele Autoportret cu
violoncel, versuri, E.F.“C..B.“, Târgu-Jiu,1997;
Traiecte inițiatice în proza românească,
ibidem - eseuri, 2000; Solirarii - eseuri,
MJM, Craiova, 2011; Surdină cosmică -
versuri, ibidem, 2018.

Un text poetic, propus de autorul
însuși, ne poate da seamă de aventura
profesorului-scriitor: CALI-GRAFUL „E tot
mai frig în scriptoriu,/ ațipești; brusc, vezi
himere, / răsună trist oratoriu-n/ cărți călă-
toare. Trec ere./ Porți mănuși fără degete,/
sufli des în vârfuri ce dor; /mâna ta dreaptă-
i erete/ (mereu poartă toc, cioc în zbor). Ai
deprins caligrafia,/ de la Maestru, fiind mic;
/te bântuie reveria, /vine îngerul păzitor,
/adastă pe umăr, un pic,/ cum mireas(m)a
de sicomor!”.

Reflexivă/ blagiană/ în structura crea-
tivă interioară, Elena Cîmpan a publicat și
ea 14 volume de versuri. Profesoara din
Bistrita-Năsăud cultivă o poezie carac-
terizată prin concentrare şi surpriză ima-
ginativă. Am întâmpinat laudativ primul
ei volum intitulat Dilem(n)e, dar am citit
mai apoi şi alte texte. Între altele, autoare
mi-a propus pentru aceste însemnări
două texte, unul din volumul Postume
antume, Lime, 2008, iar altul din vol.
Poeme cu fluturi, Scoala ardeleană, 2021
(În paranteză fie spus şi alte titluri de
volume surprind: Dulcele meu amar, Pia-
nul şi alte poeme, Lăcrămioare de zăpadă)
Am reţinut ultimul text: Două duminici:
„Sunt două duminici, nu-i așa?/ Una care se
vede/ Și alta care nu se vede.../ Da, așa e, și
le poți purta/ Pe amândouă deodată.../
Sunt două duminici, nu-i așa? /Una care
vine / Și alta care pleacă.../ Da, așa e, și le
poți aștepta / Pe amândouă deodată.../
Sunt două duminici, nu-i așa?/ Una a mea
și alta a ta.../ Da, așa e, și le poți păstra/ Pe
amândouă la tine...”

Cazul lui Mihai Pompiliu Constan-
tinescu, autor şi el al unui număr impre-
sionant de volume de poezie – nu mai

puţin de 18 - la care se adaugă și con-
tribuții de istorie literară -, poet prodigios,
așadar, e cumva unul aparte, fiind un
autor pe care nu-l interesază se pare decât
performanţa de a scrie și a scrie mereu! E
un autor aparte, fiindcă dintr-un orgoliu
excesiv, refuzat o dată de uniunea crea-
torilor ca membru al ei, deşi cel care-l
recomandase era Alex Ştefănescu, el a
renunţat apoi la ideea de a-și mai pregăti
un dosar pentru a deveni membru, me-
ritat, cred eu, al Uniunii Scriitorilor (Poate
și fiindcă, în aglomerația inflaționistă de
cărți de poezie de azi un critic „autorizat“
cu greu își va găsi timp pentru a citi tot ce
ajunge la el, eventual şi cărţile lui P.M.C,
dacă acestea ajung totuşi la un asemenea
critic. Despre el am scris nu doar la debut
(nu ca un „critic autorizat”, fireşte!!!),
autorul preluînd în ultimul volum, într-o
postfață cu„aprecieri critice”, câteva dintre
afirmaţiile mele în postura de recenzent:„
Autorul valorifică un imaginar al cotidia-
nului printr-o tehnică a analogiilor şi con-
textualităţilor adesea surprinzătoare” (Poe-
zia ca rezervă, Tribuna învăţământului,
decembrie, 2003. Sau:„Una peste alta. M.P.
Constantinescu nu pare a-şi fi încheiat
aventura lirică trăită cu discreţie, intensitate
şi statornicie” (Un manierism creativ, Tri-
buna învăţământului, sept., 2019).

Am reţinut în acest final de prezentare
un text concis care explică o tot mai
evidentă apropiere a poetului de lirica
reflexivă, marcată uneori de o sintaxă
poate prea previzibilă: „Când vei pleca la
drum,/ porneşte gol ca la naştere, Pe par-
curs îmbracă-te/ cu haine ale lumii şi alte
cuvintele înţelese./ Spre sfârşit te vei în-
toarce / la starea iniţială, / când hainele
devin inutile/ şi vei încerca să vezi / dacă ai
găsit adevărul gol-goluţ/ asemeni celui
căutat” (Când vei pleca, Labirintul. Și
totuşi..., 2021”.

Profesori-scriitori, scriitori-profesori.
Se vor găsi confrați care să spună: ce-i
asta, domnule, scriitorul e sau nu e scriitor
și nimic mai mult! Da și nu! Literatura de
azi e mai mult decât inspirație, talent... E
și cultură!... Sau poate mai ales!...

Profesori-scriitori

���
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Aceste
volume se aflã

in atent, ia
cronicarilor nos,tri
pentru eventuale
recenzii extinse.

Mult,umim
autorilor

s,i editorilor.
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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 monas-
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-
cenţi 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
dramaturgie contemporană românească
veţi putea citi în paginile consacrate teatru-
lui, veţi afla despre cele mai noi apariţii
editoriale prin recenzii ale celor mai recente
și valoroase 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-
terviuri.

Credem cu tărie în importanţa și în
necesitatea culturii, în rolul ei formator
esenţial. Răspândind 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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