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O altă oră albastră

AndreA H. Hedeș
evista NEUMA a împlinit, cu acest număr, doi ani de existență. Avem ocazia de a
scrie un editorial în prag de 2020. Apariția primului număr era flancată de două
evenimente: moartea Regelui la sfârșitul lui 2017 și intrarea în Anul Centenarului, 2018.
Doar aceste evenimente și sunt suficiente pentru a marca timpurile pe care le trăim.
Timpuri care nu au însemnat doar aceste două repere ci, la o scară mai mare, trecerea
omenirii dintr-un mileniu în altul, iată, fără sfârșitul lumii, trecerea unei jumătăți a Europei,
cea de Răsărit, dintr-un regim în altul, trecerea țării noastre printr-o agonizantă perioadă
de tranziție, fenomenul de globalizare, care a adus cu sine o mai acut și mai global simțită
criză economică, o reașezare a echilibrului mondial, revoluția IT, un fel de revoluție
industrială la puterea 100, transformare pe care unii o numesc Apocalipsa IT și, paradoxal,
propun ca metodă de salvare fuziunea om-inteligență artificială. Toate acestea, masive
schimbări de paradigmă, s-au derulat cu o viteză și intensitate necunoscute omenirii în
secolele, chiar mileniile anterioare. Aceste schimbări care au forjat lumea în care trăim
acum, o lume în continuă schimbare, în care parcă singura certitudine este tocmai
aceasta, schimbarea, iată, panta rhei, a prins în interstițiile sale cele câteva generații care
coexistă, cu mentalități diferite, în funcție de cât și cum au reușit să se adapteze la
tensiunile acestei vieți. De aici și decalajul de gândire, de percepție, de perspectivă dintre
actanți. Acestor ingrediente din melting pot-ul timpurilor pe care le trăim li se adaugă
fenomenul încălzirii globale, negat de unii, susținut cu fervoare de alții. Ce se poate
observa este că totul este interconectat. Vrând nevrând, trăim în satul global. Orice piesă
care alege ieșirea din angrenaj atrage, după sine, un efect mai complex decât cel de
domino, vezi Brexit, despre care nici britanicii nu știu prea bine ce efecte va avea cu
adevărat și nu sunt mulți comentatorii care au riscat vreo analiză. Rămânând la toate rece,
ceva, un resort care face ca totul să continue, să ticăie, să își găsească făgașul, fie că îi
spunem evoluție, Creator, spiritul lumii sau forța vieții. Ca într-un caleidoscop, piesele
lumii noastre se rearanjează într-un nou model. Totul este forjat, remodelat implacabil.
Calotele glaciale se topesc, urșii polari își pierd habitatul tradițional, dar au început să
apară pizlly, un hibrid apărut pe vale naturală, fără intervenție umană, din cauza faptului
că cele două specii de urși, grizli și polar, au ajuns să străbată aceleași teritorii, în căutare
de hrană. Un fenomen care era excepție se preconizează că va deveni regulă iar ceea ce
azi numim hibrizi ar putea forma în viitor o specie adaptată la noile condiții de viață. Un
curent oceanic ce influența bariera de corali era pe punctul de a se stinge, totuși, s-a
constatat că circuitul acestuia s-a redesenat, lucru despre care nu se credea că ar fi posibil.
În zone aride ale Africii s-a găsit o soluție neașteptată și totuși la îndemână, salvatoare
pentru mediu și pentru oameni: arborii de îngrășământ, arborii miracol care regenerează
solul refăcând cernoziomul și sub a căror umbră se pot cultiva plante pe diferite niveluri
(arbori de cafea sau cacao, bananieri, porumb, etc), adică agrosilvicutlură, un concept de
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neimaginat până nu demult. Un exemplu poate mai banal este acela că la Cluj, oraș din
inima Transilvaniei, ne bucurăm de pescăruși, păsări marine prin excelență. Natura are
niște resorturi nebănuite și o maleabilitate, adaptabilitate la cele mai fine sau mai bruște
dezechilibre. Nici omul, ca parte a întregului, nu știm dacă drept coroană a creației ori
călcâi al lui Ahile, nu se află în afara acestor exerciții de echilibru. S-a observat faptul că
numărul nașterilor copiilor de sexe diferite este întotdeauna echilibrat, atunci când există
un dezechilibru de o parte sau de alta a genurilor, anul următor duce la nașterea de copii
din genul rămas în urmă din punct de vedere numeric. Mai mult, noile generații sunt cele
etichetate drept Generation X, Y sau Z ori Millennials, sau generația digitală, generații
luate foarte în serios mai cu seamă de campaniile de marketing și de marile companii
interesate de schimbul de generații pentru a ști ce și cui să vândă dar și de sociologi, mai
mult dincolo însă, decât la noi.
cesta ar fi, în câteva linii nu într-o descriere aprofundată, contextul în care am
pornit la drum. E firesc să ne întrebăm: și literatura? De la tăblițele de lut la tablete,
de la cuvântul sacru la cel scris pentru loisir sau plaisir, de la cei aleși la cei mulți, literatura,
parte a măreței tapiserii care este cultura, pare să fie subiectul unei mișcări de pendulare,
o mișcare amplă, pornită in illo tempore și care acum revine la punctul inițial, de echilibru,
de unde a fost inițiată. Trecând prin marea operă de iluminare a maselor, prin popularizarea sa, ca mare șansă oferită oricui de a avea acces la carte, la învățătură, la
cunoaștere, la lumina culturii, literatura va redeveni, lent și probabil, sigur, o preocupare
a unui cerc restrâns.

A

ntorcându-ne privirea la noi, acasă, observăm că, mai mult ca niciodată, românul e
poet. Mai puțin cititor. Deși pare că toată lumea scrie poezie, romanul este cel care
pare să aibă sânge albastru în ochii publicului și pare a fi preferat și de către traducătorii
de carte românească, din motive mai puțin literare și mai mult pragmatice. Povestirile
au, întrucâtva, soarta recenziilor: nici concentrat de parfum ca poezia, nici operă de
serioasă anvergură ca romanul sau ca un așezat studiu literar. Totuși, cititorul e furat de
ele, indus (fericit) în eroare de această situare nici pe drum, nici pe lângă drum. Situația
e chiar mai complexă în cazul revistelor literare. Acestea, după cum le spune și numele,
sunt reviste literare, nu almanahuri, ceea ce restrânge foarte mult cercul celor interesați
de existența lor, deși aceasta este vitală pentru ființa acestui neam. Am căutat o abordare
lipsită de morgă, cu respect față de tradiție și față de istoria literaturii, dar cu privirea spre
noile generații, spre noii cititori. O formulă dinamică, ușor nonconformistă, o reunire a
umanioarelor într-o eră a digitalizării, a vizualului și a conceptului de fastfood aplicat la
orice. O întreprindere curajoasă pe apele tulburi ale postmodernității vâslind împotriva
curentului în locul despre care Principesa Ileana ar fi spus că este țara în care succesul nu
are succes. Să nu fi aflat Principesa că există oriunde conjurații ale imbecililor?

Î

e spune că Guerlain s-ar fi inspirat pentru a crea celebrul L'heure bleue, într-o seară,
la ora la care asfințitul își stinsese flamboaiantele culori, iar luna încă nu răsărise.
O perioadă în care se instalează un crepuscul de un albastru aparte: l'heure bleue. Acest
crepuscul a adus cu sine și o adâncă, albastră melancolie pentru artistul parfumeur. Un
sentiment nedefinit a ceva ce trece, pierzându-se iremediabil pentru a lăsa loc unui viitor
cu totul nou, sesizat cu neliniște. Din acest sentiment ar fi fost creat, la 1912, parfumul.

S

lipele astrale sunt acele momente în care pare că întreg universul concurează la
nașterea unor evenimente decisive ce aduc schimbări la scară mare.

C
E

xistă clipe astrale și există ore albastre. Printre ele, de la începuturi, însoțitoare
fidelă a umanității, a pășit cu delicatețe și literatura, înnobilând viața.
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HoriA GârbeA
-a spus că statisticile sînt, pentru
realitate, ceea ce este costumul
de baie pentru o femeie: dezvăluie mult, dar ascunde esențialul! Dacă însă dăm credit cît de cît statisticilor va trebui să acceptăm că 97 la sută
dintre români nu au cumpărat decît o carte
sau niciuna pe an în ultimul cincinal. Nu
s-au luat în calcul cărțile luate odraslelor de
vîrstă școlară. Deci numai 3 la sută din
populația României a luat - pe bani - mai
mult de o carte pe an pentru sine. Ar însemna vreo șase sute de mii de „mai cititori“.
Esențialul pe care îl ascunde statistica este
că totuși, în țara noastră, se tipăresc mult
mai multe cărți. Pentru că orgoliul de autor
este mare.
A fost cîndva o modă a cititului. A
existat și o modă a scrisului. Acum există o
modă a publicatului. Autorii își scot cărți și
le schimbă între ei, le dăruiesc fără reținere.
Eu, care sînt reticent față de ideea de a oferi
cărțile mele unor persoane care nu-mi sînt
apropiate, mă simt stingherit uneori, la cîte
o manifestare publică, la care cam o treime
dintre cei prezenți îmi dau volumele lor și nu
pot spera la reciprocitate.
Am aflat de la o poetă care frecventează asiduu concursurile și festivalurile de
umor, care sînt peste 100 pe an în toată
țara, că umoriștii nici nu concep să-și vîndă
marfa, ci își dăruiesc între ei hazul (discutabil, ca orice valoare). M-am convins și eu
cît de generoși sînt umoriștii cu harul lor.
Fiind la un festival de literatură, am locuit,
împreună cu mulți autori, într-un hotel în
care erau găzduiți și niște componenți ai
unei echipe de handbal-juniori. În restaurant, la micul dejun, în lipsa altui public, o
venerabilă doamnă, autoare de epigrame,
s-a apucat să recite cîteva vecinilor de
masă, echipați în treninguri. Aceștia, prea
politicoși ca să-și facă cruce altfel decît cu
limba în gură, au înghițit, înainte de antrenament, alături de omletă, cîte o porție
de umor versificat. Dacă după aceea au
pierdut meciul, s-ar putea ca păcatul să
apese conștiința autoarei.
Iată dar încă o modă: a genurilor
minore. Acestea par la îndemînă. Dar nu
sînt. O epigramă bună se scrie la fel de rar
ca o tragedie, chiar dacă numărul primelor
îl întrece de mii de ori pe cel al tragediilor.

S

Tot o statistică, bat-o vina, arată că, din
1989 pînă azi, s-au scris peste 15 mii de
volume de poezie, fără a mai număra
antologiile colective (altă modă a ultimilor
ani!). Înmulțind 15 mii doar cu un tiraj
minimal de o sută de exemplare, rezultă cel
puțin un milion și jumătate de bucăți.
Unde or fi ele și în ce proporție vor fi fost
nu zic citite, dar măcar deschise? Asta statistica nu ascunde deocamdată.
Și asta nu-i nimic! O altă modă contemporană este postarea poemelor pe
rețelele publice. Acest procedeu e nobil în
măsura în care cruță pădurile. A aduna un
volum de măcar 60-80 de pagini nu e la
îndemînă pentru mulți. Iar azi timpul chiar
nu mai are răbdare. Dacă vreun tramvai
sau alt vehicul va precipita sufletul liric al
autorului spre Hades? Înainte ca proiectatul
volum să ajungă la avizii lui cititori? Atunci,
îndată ce daimonul i-a șoptit un poem,
autorul îl postează în eterul virtual. Tot
statistica elementară arată că nu există
text, fie și cea mai kitsch, mizeră, agramată
încropeală să nu primească un număr de
„like-uri“ (care sînt gratis) și foarte puține
sau deloc palme virtuale pe obrăjorii
umflați de orgoliu. Aici autorii de proză – cît
de succintă – probabil că lăcrimează amar
și își jură că pînă mîine vor mai scrie măcar
50 de pagini ca să se răzbune pe imposibilitatea de a avea spațiu virtual de
manifestare. Am aflat că un poet a primit
pentru textele sale peste o mie de like și, la
apropiata lansare, a vîndut o singură carte.
Modele vin și trec, dar în urma lor rămîne un noian de hîrtie necitită, așa cum,
după o viitură, malurile se acoperă de
lucruri trebnice și ne-trebnice purtate o
vreme pe valuri. Dacă în mulțimea aceasta
de obiecte prefăcute în aluviuni s-ar ascunde, pe fundul unei cutii luate de apă, o
bijuterie de preț sau manuscrisul celei mai
mari invenții mîntuitoare de boli, ele ar
trece desigur neobservate.
Lecția este destul de aspră, concluzia
amară: cel care scrie prostii intră în legiunea
celor ignorați. Cel care scrie o capodoperă
n-are aproape nicio șansă de a fi remarcat,
scos la iveală, centimetrul de cotor al cărții
sale să sară în ochii cititorului care-l aștepta. Dintre cele 15 mii de volume de
poezie cu care ne-au copleșit cele trei

decenii de libertate, cîte vor fi fiind la nivelul
excelenței? Să fim generoși și să admitem
că ar fi vreo 50. În acest caz, fiecare dintre
ele se va afla într-un teanc cu alte 299 de
volume, cu care seamănă perfect la dimensiuni, culoare, design. Diferența ar sta în
versurile închise în el. Dar moda și facilitatea publicării îl vor trage în grămada
lipsei de șanse.
Victimă acestei situații este și cititorul.
Va trebui să aibă un noroc chior sau un fler
extraordinar să pice pe capodoperă. Dintr-o
mie de volume de versuri, doar trei, în cel
mai fericit caz, ar fi lozurile cîștigătoare.
Moda publicării nereținute îl afectează și pe
el. Doar e libertate și fiecare are dreptul să
se exprime. Păi nu de aia am murit noi la
revoluție?
Un mare poet, care era foarte generos
cu recomandările și laudele, era uneori tras
de mînecă de confrați și i se spunea, pe
diferite tonuri, că întrece măsura lăudînd
poeți. Aceia nici n-ar trebui să scrie!
- Dar ce să facă? riposta poetul. Să
umble noaptea și să dea în cap la oameni?
Lasă-i să scrie.
E și ăsta un punct de vedere. Dar –
indiferent cîți urmează terapia socială a
scrisului, la modă – tot se găsesc destui să
dea în cap oamenilor.
După ce impulsul dat de trend duce la
publicare, sau chiar înainte, oamenii simt
că e nevoie de o competiție care să-i scoată
din rînd. E firesc față de cele arătate chiar
de mine mai sus. Și atunci vin concursurile.
Iată, de pildă, cele de umor, de care vorbeam. Fiind o sută, rotund, ele satisfac
vanitatea a cel puțin 300 de inși anual, care
devin laureați. Numai că – vai! – și aici
înscrierea în modă duce la uniformitate.
Din cei 300 e puțin probabil ca mai mult de
3-4 să aibă cu adevărat spirit. Și dacă au, se
amestecă fiecare cu cîte 99 de nechemați,
care, la rîndul lor, sînt numai niște chiori în
ținuturile orbilor.
Greu cu moda, greu și cu statistica și,
mai ales, greu cu literatura, care se face în
paralel cu mimarea ei și cam cu aceleași
rezultate. I-am spus unui prieten care se
apucase să scrie teatru că genul pe care îl
practică el și dramaturgia sînt cele mai
grele. Încă nu i-am citit piesele de teamă să
nu observ că am avut dreptate.
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Gheorghe

Grigurcu

„Fiinţa obosită e prozaică“

 
Sunt cazuri în care nu cutezi a mărturisi un lucru din neatenție, lehamite, pudoare. Dar îl găsești sub condeiul altcuiva.
Te simți consolat. Subiectul a ajuns la cunoștința universului.
 
A-ți face un program, ca și cum ai băga
timpul ca o ață în urechea acului.

 
Simțămîntul pe care-l încerci la pierderea
unei ființe dragi îți pune în problemă ființa.
Ești concomitent absent însoțindu-i absența
și prezent prin durerea cu care te identifici.
 
„Uriașul orgoliu voalat al lui Flaubert
răzbate în Salammbô: are formatul, are afișele lui Hugo, are chiar același tip de literă
din titlul Contemplațiilor. Păstrează față de
noi o oarecare răceală: suntem vinovați, în
ochii lui de o abatere a lui Sainte-Beuve! Din
toate părțile, simt în ele unele ascunzișuri.
În taină, își croiește drum spre orice, leagă
relații, își aranjează o rețea de cunoștințe
utile, în timp ce, în ochii lumii, face pe scîrbitul, pe leneșul, pe sihastrul. Mai deunăzi,
îmi arătase o scrisoare de la Tourbey, prin
care îl invita la cină: «Lumea dorește să vă
vadă». Îmi spusese că n-avea să se ducă la
cină, că nu se sinchisește să vadă acea lume,
care este principele. Dar s-a dus; am aflat ieri
de la Sainte-Beuve“ (E. și J. de Goncourt).
 
Ființa obosită e prozaică, ființa odihnită e lirică.
 
Metafora cum un embrion din care ar
putea crește o ființă – în altă lume.
 
Imiți în neștire, fiindcă altminteri n-ai
putea trăi. Eventualul episod de originalitate de care ai parte, un soi de broșă a vieții.

 
„Pe fondul întregii vanități personale,
femeile însele păstrează întotdeauna și un
dispreț impersonal…pentru «femeie»“
(Nietzsche).
 
Trece mereu neobservat, inclusiv din
motivul că se observă mereu pe sine însuși. Mărit sub lupa propriului ochi lăuntric, puțin vizibil pentru semeni.

 
„Primarul unui mic oraș din vestul Franței a decretat în mod oficial obligația pentru cetățenii săi «de a fi bucuroși» pentru o
săptămînă în octombrie, interzicînd muzica tristă și cărțile care se termină rău.
Totul cu ocazia unui festival local, care are
loc în comuna Essarts-en-Bocage. Căci
cine ar putea eradica, cu adevărat, tristețea?“ (Dilema veche, 2019).
 
Senectute. Dată fiind slăbiciunea progresivă a ființei, ajungi la o poziție de defensivă nu doar față de lume, ci și față de
tine însuți. Neîndoios e postura ta cea mai
dificilă.
 
În urmă cu 3000-4000 de ani, prima
împerechiere cu scop, a rasei Ogarilor Englezești, căutați pentru viteză, cu cea a cîinilor Mastiff, vestiți pentru protecție.
 
Teroarea originalității.„Asta chiar e nebunie! Ambers Luke din Brisbane, Australia, și-a tatuat ochii și a orbit, dar spune că
nu regretă. Tînăra de 25 de ani susține că
preferă să aibă ochii vopsiți, cu o culoare
bleu pe albul lor, decît să vadă. Nu e supărată că a orbit și nici pentru faptul că a
îndurat suferințe îngrozitoare în timp ce
i-au fost tatuați ochii. Ea și-a făcut în total

200 de tatuaje în ultimii șapte ani. (…)
Visul său este să aibă corpul acoperit în
proporție de 100% cu tatuaje“ (Click,
2019).
 
A iubi viața nu înseamnă, n-ar trebui să
însemne o atitudine ermetic personală, un
hedonism egoist, ci o deschidere emoțională, neocolind durerea, deopotrivă înspre
semeni, animale, plante, obiecte. O integrare a creaturii în Creație, prin mijlocirea
Creației înseși. A-i ocoli prin indiferență entitățile nu înseamnă a-L ocoli pe Creator?
Întrucît exclusiva celebrare a acestuia, frigiditatea ascetică rupînd legăturile cu
lumea nu-mi pare de bun augur.
 
„Filosofia nu este înțelepciunea profană a lumii cum a fost ea numită prin opoziție cu credința. Ea nu este înțelepciune
lumească, ci este cunoașterea nelumescului, nu e cunoaștere a maselor exterioare, a
existenței empirice și a vieții, ci ea este cunoaștere a ceea ce este etern, a ceea ce
este Dumnezeu și a ceea ce decurge din
natura Lui“ (Hegel).
 
Înconjurat ești de Dumnezeu cum de
văzduh, cu toate că nu-ți dai seama de
acest fapt, așa cum nu ești conștient în fiecare clipă că respiri.

 
Se menționează două tipuri ale singurătății: singurătatea mortifer (bolnăvicioasă) și singurătatea salutifer (mîntuitoare). Nu cumva ele se asociază? Deoarece redempțiunea are nevoie de o jertfă.
 
Lauda onestă,„cea mai dulce dintre muzici“ (Xenofon), lingușirea, de-a dreptul
„ștreang îndulcit cu miere“ (Diogene cinicul).
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Retorica unor clerici, pur și simplu ticsită de numele divin, cu toate că în viață El
este atît de tulburător discret. O ostentație
care nu știu cui folosește. Cutez în umilința
mea a presupune că nici nouă, nici Lui.
 
„Și doar dacă iubirea nu fuge, teroarea
se retrage, se diluează treptat. Întrucît iubirea tremură pentru că cere, și doar dacă
va reuși să nu ceară nimic, nici măcar neantul, se descoperă în condiția ei statică, în
afara trecerii timpului, fără nici o proiecție
nici asupra viitorului și nici asupra trecutului. Fără umbră deci“ (Maria Zambrano).
 
Exeget laborios. Caută nuanța nuanței
și ecoul ecoului, dar evită a se rosti pe sine.
 
Scriptor. Gînduri pe care nu le-ai putut
dezvolta, acum doar un maldăr de însemnări cvasiindescifrabile, aidoma unui prunc
avortat.
 
„Răul e vulgaritatea“ (Montherlant).
 
„Motanul Paul este vedeta gării South
Parkway din Liverpool, de aproape zece
ani. Toți navetiștii care trec zilnic pe aici îl
cunosc pe miorlăitorul Paul, care a fost
numit așa după actorul Paul Newman. Recent, motanul a fost numit în funcție de șef
de departament la Relații cu Clienții, primind și o legitimație. Șeful de gară Allan
Rowe este foarte mîndru de prestația felinei și spune că unii navetiști se opresc pe
peronul gării și îi arată în glumă biletul de
îmbarcare: «angajații gării sunt foarte încîntați de noul lor coleg. Practic, motanul
Paul face parte din familie și este mascota
gării. El e plătit cu mîncare, mîngîieri și îmbrățișări și e foarte fericit»“ (Click, 2019).
 
Un ins interiorizat n-ar putea fi un bun
actor, pentru că ar avea senzația, fapt ce
l-ar descumpăni, că joacă teatru (id est e
nesincer) cu sine însuși.
 
Stilul: o spiritualizare a limbajului.
 
Senectute. Lumea mea în cea mai mare
parte, ce zic, aproape în totalitate, a dispărut. Dar ce numesc lumea mea? Cea de
care mă despart măcar trei-patru decenii,
altfel spus o distanță ce-mi îngăduie să am

o paradoxală intimitate cu aceasta. Dar
acum? Acum am intrat într-o lume nouă,
improvizată, care, aflîndu-se prea aproape,
îmi rămîne străină.
 
Nu cumva cultul unui Dumnezeu prea
abstractizat, despărțit de anvelopa creaturilor Sale constituie o cale spre erezie?„Cînd
L-ai văzut pe aproapele tău, pe Dumnezeu
L-ai văzut“ (Sfîntul Clement Alexandrinul).
 
„Cele mai multe păcate ale noastre
sunt imponderabile și inefabile ca poezia.
Acesta-i probabil motivul pentru care Judecata din urmă se va amîna la infinit. Cum
ar putea Judecătorul să le facă față cu cîntarul?“ (Blaga).
 
Din spusele lui Blaga: „N-am citit prea
mult în viața mea. Am căutat să citesc
numai lucruri esențiale“.
 
„În Shanghai a fost inaugurat de curînd
un zgîrie nori inspirat de Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși. Asta în vreme
ce, la noi, Coloana a început să se înnegrească, pradă intemperiilor și delăsării autorităților“ (Dilema veche, 2019).
 
Senectute. Coșmarele îți apar nu atît în
somn, cît în acea stare echivocă, tranzitorie
între veghe și somn, în care îți dai seama,
prin transluciditatea sa chinuitoare, că ființa nu se mai poate decide între sine și
lume, ratînd astfel ambele căi.
 
„Vorbeam astfel despre orice, amestecînd lucrurile adevărate cu lucruri imaginare, pînă ce toată conversația căpăta un
fel de independență aeriană, plutind detașată de noi prin odaie, asemenea unei păsări curioase, - de a cărei existență exterioară de altfel, dacă pasărea ar fi apărut
într-adevăr între noi, nu ne-am fi îndoit
mai mult decît de faptul dacă vorbele
noastre n-aveau nici o legătură cu noi înșine. Cînd ieșeam din nou în stradă, aveam
senzația de a fi dormit adînc. Visul continua însă parcă mereu și priveam cu uimire
oamenii vorbind între ei cu seriozitate. Ei
nu-și dădeau oare seama că se poate vorbi
cu gravitate despre orice, despre absolut
orice?“ (M. Blecher).
 
Nu poți crea decît limitîndu-te. Creația
depinde de inteligența intuitivă cu care accepți limita în cauză.
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„Suntem o parte care trebuie să imite
întregul“ (Simone Weil).

 
Starea propice scrisului, atunci cînd ai
norocul să vină, aidoma unui episod oniric
din care, deși ești conștient că dormi, nu te
poți trezi cu ușurință.
 
E important și aspectul grafic în care
apar aforismele, scurtele însemnări de jurnal. Dacă sunt înghesuite, fără nici un spațiu „de respirație“ între ele, nu cumva
aceasta împiedică receptarea lor distinctă,
excluzînd graba? Așa cum se întîmplă în
cîte o revistă…
 
În tot mai mare măsură îmi trezește interesul nu ceea ce s-a petrecut ori se va
putea petrece, ci ceea ce nu s-a petrecut și
nu se va putea petrece. Nu un imaginar, ci
reversul fidel al existențialului.
 
Pe ce lume trăim. „Scandal de proporții! Prim-ministrul libanez Saad Hariri, de 49
de ani, a avut o aventură în 2013 cu fotomodelul sud-african Candice van der
Merwe. Bărbatul care este însurat și are trei
copii i-a făcut cadouri generoase frumoasei blonde și i-a virat în cont 16 milioane de
dolari. Însă Fiscul sud-african a intrat la bănuieli și contul a fost blocat. Așa a început
scandalul! (…) Supărată că «darul exorbitant» i-a fost blocat, Candice van der
Merwe a deschis proces în 2015 împotriva
Ministerului de Finanțe sud african. (…) Ea
cere daune din partea autorităților sud-africane de 65 de milioane de dolari pentru că
«i-au fost aduse prejudicii de imagine și i-a
fost compromisă relația pe care o avea cu
Saad Hariri». Conform declarațiilor tinerei
blonde, «relația cu Hariri a fost încheiată în
mod brutal și injust, ceea ce a dus în mod
inevitabil la pierderea unor sume mari de
bani»“ (Click, 2019).
 
Moment negru. Ne așteptăm moartea,
cu toții, desigur, dar dacă, așa cum crede
cîte o babă dintr-un sat, aceasta nu va mai
veni?
 
Visurile diurne reprezintă dublura vieții, visurile nocturne au viața ca dublură.
 
„Prin toate cîte suntem înseamnă infinitul; toate cîte nu suntem îl implică și îl
cheamă“ (Monseniorul Ghika).
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Cît de mult aș fi dorit să fiu mentorul
celui ce-am fost mai cu seamă în prima
tinerețe! Cît de ininteligibile îmi apar
acum stîngăciile, slăbiciunile sale, cît de
elementare erorile sale! Oare nu l-aș fi
putut scuti pe novicele derutat de multe
dintre ele? Dar oare vîrstele ulterioare,
inclusiv cea finală, nu s-au clădit chiar pe
suma acestor premature insuficiențe,
enigmatic solidă temelie a unor dezolări
aparent mai reprezentative?
 
„Ca toate marile fiare, ursul face
parte din simbolurile inconștientului
htonian: lunar și deci nocturn, el depinde de priveliștile interioare ale pămîntului-mumă. Este deci foarte explicabil că anumite popoare altaice îl consideră drept strămoșul lor. Remarca lui
Una Harva își capătă astfel întregul sens:
«Sternberg menționează că există în
valea Amurului mai multe triburi care-și
trag originea dintr-un tigru sau un urs,
pentru că strămoșul lui ar fi avut în vis
relații sexuale cu aceste fiare.» Pînă de
curînd mai existau cimitire de urși în Siberia“ (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant).
 
Moment negru. Gustul zădărniciei
poate șterge totul în viață, cu excepția
propriului său gust.
 
O tentativă de-a concilia efemerul cu
eternitatea, reprezentată de acele clipe
în care, insistînd asupra lor, te străduiești
a le prelungi, a socoti printr-un subterfugiu al sensibilității mobilizate că nu ar
avea sfîrșit. Aidoma unor pete de culoare dintr-o pictură pe care o contempli.
 
„Fără iubire și chiar fără simpatie, un
bărbat poate să aibă legături cu o femeie; o femeie, fără nici un sentiment
pentru bărbat, nu poate să aibă legături
decît cu un adînc dezgust“ (G. Ibrăileanu).
 
Moment negru. Fiecare zi e o narațiune aparent deschisă, în care crezi că
ai putea interveni, dar la capătul zilei îți
dai seama de caracterul său fatal. Astfel
ești mai puțin și totodată mai mult decît
tu însuți. Fatalitatea îți amplifică ființa,
înscriind-o în misterul său.
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Thanas
Medi

Thanas Medi este un scriitor albanez de origine aromână, născut în 1958, la
Saranda (Albania). A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură albaneză în 1988,
iar până în anul 1994 a lucrat ca profesor în localitatea Lunxheri din județul
Gjirokastra, ulterior emigrând în Grecia. Astăzi locuiește împreună cu familia sa în
Atena. De-a lungul vremii a publicat poezii și povestiri în reviste și gazete, însă în
2011 publică primul roman la editura„Toena“ din Tirana,„Hjia e mallkuar“ (Umbra
blestemată), volum premiat, care îi deschide drumul spre succes. Cu cel de-al
doilea volum „Fjala e fundit e Sokrat Bubës“(Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba),
publicat în 2013, tot la editura„Toena“ din Tirana, obține premiul național de literatură „Cele mai bune lucrări literare din 2013“, acordat de Ministerul Culturii din
Albania. A mai publicat romanul„Koha e djegur“(Timpul ars), la editura„Onufri“ și
are în pregătire și alte titluri ce urmează a vedea lumina tiparului.

Prezentarea și traducerea: oAnA GLAsu

Lacrima de pe mâna mea
(traducere după originalul
„Loti mbi dorën time“ – de Thanas Medi )

Că aștepta ceva de la mine, asta vedeam în ochii lui împăienjeniți. În lumina
care ieșea din găurile adânci, ca niște scorburi vechi, plină cu supărare, singurătate
și deziluzie. E un om necizelat, se spunea despre el în sat, cel mai nestilat dintre toți,
neghiob, necioplit, născut doar ca să pască vitele. Ca să iasă din casă foarte devreme dimineața și să se întoarcă pe înserate, noaptea târziu. Ca să culeagă cimbru, păducel și salvie, pentru câțiva bani. El nu călca niciodată prin clubul satului,
nu știa să se așeze la masă și să cinstească pe cineva, nu le avea cu dansurile și
cântecele, iar când mergea la câte o nuntă, alegea un colț de unde îi privea pe ceilalți. Lui, dacă îi spuneai să facă ceva, făcea. Nu știa să se certe cu oamenii, să bârfească, întotdeauna ținea capul plecat când treceau femeile, ca nu cumva să se
rușineze vreuna. L-au însurat alții. Cine să-i fi dat lui nevastă?! Unui consătean de-al
nostru îi păruse rău la un moment dat și îi găsise o femeie, rămasă fată bătrână,
dintr-o zonă îndepărtată, uitată de lume. I-a băgat-o în pat, cum s-ar spune. Toți
așteptau ca fata bătrână să-l lase, să fugă dincotro venise încă din prima noapte,
să-l părăsească, să nu accepte ca el să-i savureze frumusețea trupului, să prefere
un urs cu care să se culce, decât cu el. Dar asta nu se întâmplase nici atunci, nici mai
târziu.
- Cum poți măi femeie, în ce te-ai băgat, - o întrebau colegele de muncă, la colectiv, - cum te înțelegi cu el?
Ea doar zâmbea, fără a răspunde și totuși, la un moment dat, deschisese gura:
- Este om bun, nu are suflet rău!
Întemeiaseră o familie. Aveau două fete și un băiat. Băiat, sprijin pentru bătrânețe. De aceeași vârstă cu mine, prietenul meu cel mai bun din copilărie, fratele
meu de cruce. El, tatăl lui, ne făcuse frați. La sfârșitul clasei a șaptea, ne-a înțepat
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buricul degetului arătător cu un spin, ne-a arătat cum să apropiem buzele, unul de sângele celuilalt, apoi ne-a zis:
- Sunteți frați de sânge acum, iar eu sunt bucuros pentru că
m-am ales cu al doilea băiat!
De când se căsătorise muncise pe rupte. Râuri de sudoare
vărsase ca să își întrețină familia, iar copiilor să nu le lipsească
nimic. Să nu le crape buza și nici să li se lungească ochii pentru
ceva sau să întindă mâna cuiva. Precum copiii lui nu se îmbrăca
nimeni, nu se comporta nimeni, nu învăța nimeni. Îi lăsase pe
toți cu gura căscată.
- Bravo, Lucan, - se șoptea pe la colțuri, - cine s-ar fi așteptat
de la el, bine se spune,„Mărăcinii fac trandafiri“...
Trandafirii lui crescuseră cu de toate, le oferise tot ce avusese
mai bun. S-au școlit, s-au căsătorit, apoi cu schimbarea timpurilor și venirea democrației, au emigrat. Au luat drumul străinătății,
ca toți de altfel. Eu eram printre puținii care aleseseră să rămână
în sat. Primii care plecaseră fuseseră copiii lui, fetele în America,
băiatul pe care îl făcuse pentru a-i fi sprijin la bătrânețe, mai
aproape, în Grecia. La Salonic. O imensă pustietate se abătuse
prin părțile noastre, toți plecau și niciunul nu se mai întorcea.
Singurătatea deplină călcase și pragul bietului Lucan. Soția îi murise, copiii îl lăsaseră, nu mai avea pe nimeni care să-și fi întors
privirea și către el. De acum, toți păreau niște trandafiri înghețați,
rămași pe undeva prin lume. Degeaba aștepta o vorbă caldă de
la ei, o vizită oricât de scurtă, un telefon, un„Tată!“ spus la ureche.
Îl uitaseră de parcă nici nu existase vreodată. Îl renegaseră, de
parcă le era rușine că sunt copiii lui, sânge din sângele lui. Îl șterseseră din memorie pentru totdeauna, iar el afla mai multe de la
alții, despre ei. Despre băiat, fratele meu de cruce, toată lumea
vorbea cu admirație. Îi mersese bine în străinătate. Își construise
o casă cu două-trei etaje, pentru el și copii. Mare, aranjată, încât
îl invidiau și grecii.
- De ce mai stai pe aici, - îl luau cu vorba de la spate oamenii,
- uite unde e Salonicul, la o aruncătură de băț. Du-te la băiat, s-o
găsi și pentru tine o cămăruță, ce-o să facă cu toată casa aia
mare!
Și Lucan i-a ascultat. Umpluse geanta cu nuci, rodii și smochine pentru nepoții pe care încă nu-i văzuse, se îmbrăcase
obișnuit și coborâse în oraș de unde luase autocarul de dimineață
spre Salonic. Era bucuros. Una-două controla pașaportul cu viza
obținută în regulă, privea hârtia pe care cunoscuții îi notaseră
adresa fiului, apoi își amintea câte un cuvânt în greacă, învățat pe
când fusese soldat în Bureto. Își imagina și își încălzea sufletul la
gândul mult așteptatei îmbrățișări a nepoților. Parcă simțea
brațele lor în jurul gâtului său. Și parcă îi sunau în ureche vocile lor,
strigându-l, „Bunicule!“, cuvânt care lipsea sufletului lui, rămas al
nimănui. Era fericit pentru că nu va mai fi singur, va fi înconjurat
de oameni de acum încolo. De oamenii lui. Din sângele lui.
- Mă iubește băiatul, - își făcea curaj singur, - este bun, mă va
ține la el. Cine știe cât a muncit, încât n-a avut timp și pentru
mine până acum...
Capul îi rămăsese în sus, ceafa îi înțepenise când ajunsese
spre amurg, în fața casei fiului. Pe trotuar, în fața ușii principale,
cu sonerie, pe care trebuia să apeși ca să fii auzit din interior. Studia totul pe îndelete. Balcoane pe toate părțile, multe camere,
multe lumini de care întunericul se temea să se apropie. Stătea
departe, acolo unde vântul serii risipea frunzele toamnei, împingându-le adânc, tot mai departe. Întinse mâna timid, apăsă
lung soneria până ce cei din casă, alarmați, ieșiseră: fiul, nora, copiii. De-o parte și de alta a pragului îl priveau crispați pe omul
ciudat venit din trecut, de nu se știe unde!..
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- Cine e ăsta, - întrebaseră cei doi micuți, nepoții lui, - ce vrea
de la noi?!
- El ne mai lipsea! – zâmbi acru nora.
- De unde ai apărut aici, - vorbi și fiul lui, fără a se mișca un milimetru din loc, - cum ai găsit casa?!
- Întrebând, - îi răspunse, - se spune că întrebând, nimerești
și Istanbulul!
- De ce ai venit?
- Să vă văd, mi-era dor!...
- Bine, - îl întrerupse fiul, - acum că ne-ai văzut și ți-ai alinat
dorul, întoarce-te de unde ai venit! Și nu te amăgi să vii din nou.
În casa asta nu e loc și pentru tine!
- Să vă las o geantă cu rodii și smochine, să le mănânce copiii!...
Auzise ușa cum se închide și parcă simțise palme aruncate
peste față. Cerul îi căzuse pe umeri. Cerul Salonicului în asfințit.
Îi tremurau încheieturile picioarelor și cu greu se stăpânea să nu
cadă pe jos. Plecă. Se lăsă purtat de vânt. Să îl ducă unde voia, așa
cum făcea cu frunzele căzute, rămase prin noroaie, călcate în picioare...
Pentru o perioadă se închisese în casă. Nu avea cum să dea
ochii cu cineva și ce să răspundă când va fi fost întrebat: „Cum
de ți-a făcut fiul tău asta?“. Băiatul pe care te sprijini la bătrânețe.
Vându tot ce găsi mai bun și, o săptămână la rând, bătu drumul
cimitirului, rugându-și nevasta să nu-l lase, să-l ia și pe el acolo cu
ea. Îmbătrânise deodată, riduri și fire albe peste tot, vorbea singur, li se plângea păsărilor și fluturilor, pietrelor și pereților reci ai
casei: „Ce-am făcut, de ce nu mă vor? Pentru ei am muncit eu
toată viața ca un catâr?!
- A plecat cu sorcova, Lucan, - se spunea, - stai să vezi când va
pleca cu totul într-o zi!
N-a plecat de tot. Cu toate umilințele, îi revenise cheful de
viață. Lăsase totul în urmă și își amintise de un vis mai vechi, ofilit înainte de a fi înflorit și reînnodat în acea perioadă când „ea“
rămăsese văduvă. Îi omorâse trăsnetul bărbatul și era singură.
Era cu niște ani mai tânără decât el și locuiau în același cartier.
Trecea zilnic prin fața porții sale. O privea și uita unde pășea, iar
dacă exista femeie care să-l zăpăcească mai rău decât se simțea
și părea, aceasta era „ea“. Satul mirosise cum stau treburile și începuse să discute:
- Lucan caută să se recăsătorească, a pus ochii pe Eftimia!
O oprise într-o zi pe stradă și îi spusese:
- Eu singur, tu singură, n-ai vrea să ne căsătorim?
Nu-i venea să creadă Eftimiei! Cum să fi decăzut în așa
măsură, încât să devină nevasta lui. Își zgâriase obrajii de
supărare, intenționase să-l alunge cu pietre și scosese un par de
la gard ca să i-l înfigă în cap.
- Să mă mărit cu tine? Eu?, - îi strigă în față, - ce crezi măi,
smintitule, te-au lăsat mințile și cauți să te iei de lume?
Lucan nu renunțase. Nu exista o partidă mai bună decât Eftimia, care era și aproape, și politicoasă, și fără obligații. O
adevărată doamnă, cum fusese odinioară, cum o vedea în visul
său. Și chiar dacă era un vis ofilit, el totuși se ținea după ea. Pe cât
refuza ea să-i vadă și umbra, pe atât îi intra mai mult la suflet, lui.
Nu-l interesau damnările, înjurăturile și blestemele ei și îi spunea
mereu, de departe:
- Eftimia, ascultă-mă pe mine, este mai bine pentru amândoi!
De ce să stai singură, să te mănânce pereții casei, am bani suficienți, stai liniștită în privința asta.!
Își storsese mintea, aceea puțină pe care o avea, cum să facă
să o cucerească pe Eftimia. Ba chiar îl învățaseră alții,„Trebuie să
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te întreții puțin, să te îmbraci mai bine, deoarece femeile preferă
bărbații dichisiți“, iar el îi ascultase, punându-și pe el o haină mai
bună. Și se îngrijea să arate mai bine. L-au sfătuit apoi, „Rupe
câte o floare și oferă-i-o, chiar dacă la noi florile sunt mâncate
de măgari, femeile se înmoaie și se lasă cucerite cu atât de
puțin“. Iar el nu a întârziat să îi asculte. I-a umplut curtea din fața
casei cu trandafiri, nalbă și maghiran. L-au sfătuit să-i cumpere
mașină, întrucât așa sunt femeile din ziua de astăzi, „Tu ai bani,
de ce îi ții deoparte, cumpără-i o mașină dintre acelea aduse din
afară, la Dures“, și i-a ascultat. I-a cumpărat Jeep cu roți înalte ca
să poată urca drumurile muntelui, așa cum erau drumurile pe
la noi. I-l aduseseră pe comandă și i-l lăsaseră în fața casei. Nu
avea habar să șofeze, dar era dispus să învețe cât pentru a coborî
în oraș, ca să se însoare cu Eftimia.
- Ți-am cumpărat mașină, - îi spuse Eftimiei cu prima ocazie
când se întâlniseră pe stradă, - ce mai dorești?
- Avion n-ai cumpărat,- i-o întorsese ea, - du-te de aici!
Ar fi putut face și asta Lucan, doar ca să o ia de nevastă, să fie
împreună. Nu încetase să încerce să o convingă. Dădea ocol
casei ei de cum se înnopta. Se apropia de fereastră și arunca câte
un ochi dincolo de geam și o privea. Cum cosea vreo haină,
gătea sau privea la televizor. Nu se îndepărta de la fereastră nici
atunci când ea pleca să se culce, stingând luminile și înăuntru
rămânând doar întunericul. Greu, apăsător. De multe ori adormea acolo, sub fereastră, până când într-o zi, a răcit. S-a îmbolnăvit și s-a ales cu o tuse gravă ca a acelora despre care se
spune că nu o mai duc mult...
- E gata și Lucan, - se spusese, - se duce și ăsta, e bolnav de
plămâni, are nevoie de doctor!...
Rămăsese pe drumuri, umbla când în sus, când în jos. Nespălat, netuns, nebărbierit, cu hainele ajunse cârpe, mușcate
parcă de câini. Oamenii îi vorbeau, dar el nu le răspundea. Îl
apropiau pentru o cafea, dar el se îndepărta. Câțiva binevoitori
se arătaseră dispuși să-l ducă la doctor, să-i ia medicamente, dar
răspunsese cu hotărâre, închizând orice cale:
- Încă n-am murit, aveți o grijă mai puțin!
Era obosit, copleșit, amărât, supărat pe toată lumea. Dar mai
mult și mai mult, cu mine... Iar că cea mai mare durere o avea cu
mine, înțelesesem în ziua când ne-am întâlnit intempestiv, față
în față. Chiar lângă locul unde, cândva, mă făcusem frate de
cruce cu fiul său, iar el mă numise „al doilea băiat al lui“. Era o
adâncitură de teren, o depresiune înconjurată de garduri, unde
odată jucaserăm „Turnurile“. Îl mai văzusem, ajungea des pe
acolo, prin acea zonă. Părea că dorește să păstreze vii câteva lucruri apuse, să înnoade câteva fire rupte. Ne-am oprit la un mo-

ment dat, ne-am încrucișat privirile, deopotrivă mirați, de ce nu
făcuserăm asta mai de mult. În clipa aceea, mi-am amintit că eu
cu Lucan nu mai schimbasem o vorbă de ani buni. Nici măcar o
dată nu-l mai privisem cu atâta concentrare în ochi. Iar când se
întâmpla ca el să își manifeste deschis dorința de a schimba priviri cu mine, ca într-un fel de îmbrățișare a ochilor, eu plecam,
mă îndepărtam. Îl evitam, nu voiam acea îmbrățișare, nu aveam
nevoie să știu ce se zbate înăuntrul ochilor lui acoperiți de
sprâncene. În adâncul cavităților lui scorburoase nu puteam
privi rana lui sufletească și atunci fugeam. Numai că, de data
aceasta, din locul în care mi-am amestecat sângele cu fiul lui, nu
m-am mai îndepărtat.
L-am privit lung, fără ezitare și, pe lângă durere, dezamăgire,
singurătate, am întâlnit și acea amărăciune adresată mie. Am
înțeles imediat că dorea ceva de la mine. Ceva ce îi lipsise de
mult, ceva ce căuta, dar nu găsea. Era un lucru pe care nu i-l
putea oferi oricine și oricât ar fi făcut-o alții, sufletul lui rămânea
rece. Iar din ochi nu i-ar fi dispărut acel deșert nesfârșit, uscat...
Ne-am despărțit fără să ne fi vorbit. Am luat cu mine puțin
din pustiul lui și mai mult din îndoiala care mă va fi urmărit continuu de atunci înainte: ce dorea acest om de la mine?! Mi s-a
părut firesc să-i întind o mână de ajutor. Am convins-o pe soția
mea să-i fim aproape atât cât putem și cum putem, iar ea se
arătase binevoitoare. Îi ducea câte o farfurie cu mâncare caldă,
îi spăla hainele, îi mătura casa, treburi la care el nu se pricepea.
Mai rar, dar îl vizitam și eu. Îl găseam la fel întotdeauna. Puteam
numai să-i încălzesc trupul, nu și sufletul. Sufletul nu se schimba,
continua cum fusese, un pustiu uscat. Nu încetam nici eu, singur,
să caut și să-mi explic ce ar fi putut dori mai mult de la mine...
Până când, sosise acea după-amiază sumbră de iarnă, când
soția mea intrase cu fața căzută în casă și îmi dăduse vestea, pe
care nu o așteptam:
- Moare, te cheamă pe tine!...
Am plecat într-un suflet. L-am găsit întins, aproape stins, neputând să plece fără ca eu să mă fi dus. Mi-a făcut semn să mă
așez la capul lui și am stat. Mi-a cerut mâna și i-am dat-o . Apoi
a întins-o pe a lui. În mâna lui mai era foarte puțină viață. M-a
privit drept, direct. La fel am făcut și eu. Pustiul uscat al ochilor
lui se umezise într-atât, încât avea lacrimi... Lacrima strânsă în
colțul ochiului s-a desprins și a căzut pe mâna mea, precum un
suspin de adio, o durere neconsolată, un dor nestins... iar eu,
chiar în acel moment, m-am luminat complet în legătură cu ce
așteptase el atâta de la mine. Era vorba despre ceea nu îi oferise
propriul său fiu. Ceea ce prietenul meu din copilărie îi renegase:
puțină dragoste.
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Hũ’u Thinh

Nguyen Hũ’u Thinh s-a născut la 15 februarie 1942 la Duy Phien, Tam Duong, Vinh Phuc,
Viet Nam. Este președintele Uniunii Scriitorilor din Vietnam. Principalele volume care fac parte
din opera sa: Ecouri triumfale, antologie, 1976; Drumul spre oraș (imnuri lungi, 1979); Din tranșee
în oraș (poezii scurte și imnuri lungi, 1985); Atunci când s-a născut micul Hoa (poezii pentru copii,
1985); Scrisoare de iarnă (volum de poeme, 1984); Balada mării (1994), Huu Thin - Poeme alese
(1998); Puterea trainică a pământului (baladă, 2004); Pact cu timpul (volum de poeme, 2005). A
fost distins cu Premiul pentru poezie acordat de Ziarul pentru Literatură (1975-1976), Premiul
Uniunii Scriitorilor din Vietnam pentru volumul de poeme Scrisoare de iarnă (1995), Premiul pentru Literatură ASEAN (1999), Premiul pentru Excelență acordat de către Ministerul Apărării (1994),
Premiul National pentru Literatură și Arte, etapa I (2001).

Un glas cântând în junglă

Cuvinte de salut

Cântec în junglă, cânți în mijlocul munților Trường Sơn
Bolnavul de malarie cântând pentru bolnavul de malarie
Drumuri desfundate, poteci încă pârjolite
Copacii răcoresc oamenii, oamenii se răcoresc unii pe ceilalți

Deseori sunt împroșcat cu sudoare
Imaginează-ți, te rog, o viață murdărită cu pământ
Lucruri uitate cu ușurință, lucruri lăsate pe dinafară
Acesta sunt eu - imaginează-ți nestingherit

Muzica se aﬂă înăuntrul instrumentului, instrumentul nu are nimic
Jungla se leagănă deodată în fața coardelor fragile
Oamenii sunt emoționați, plini de speranță,
își strâng
Mâinile, încă sunt mâinile noastre, totuși ne gândim că ar ﬁ mâinile altora

Sunt hăituit deseori de mulțimea de spini a trandaﬁrilor
Nici gând să ﬁu remarcat din întâmplare
la vreo mare petrecere, oamenii vor ține minte băutura
Acesta sunt eu paharele fără nume

Cânți despre junglă, cânți despre copaci,
Cânți despre cei care te ascultă cântând
Uit deodată că febra mea tocmai a izbucnit
Jungla uită deodată durerea recentului bombardament
Mă încurajez împreună cu glasul acesta ce cântă pentru a învinge greutățile
Anii în Trường Sơn, prietenia noastră curată, pură,
Glasul cântând au dispărut, buncărul a fost părăsit În adâncul pământului s-a transformat într-o cutie muzicală.
Trường Sơn Range, 1974

Pășesc în oraș
Pășesc în oraș
Mirosul proaspăt al paielor de orez
O masă de nori precum cochiliile de melci
Adesea vezi când se schimbă vremea
Deseori mă oﬁlesc precum o plantă
Deseori sunt trist ca apa
Nu am nimic de vânzare Să mă vând pe mine? Nu sunt obișnuit
Drumul pe care merg e accidentat
Nimeni nu îi dă atenție
Deodată toți se adună în jurul meu
Când alunec în noroi
Dar nu pentru a mă ridica Se uită ca să se distreze
Mă gândesc deodată la mama
Dându-mi sfaturi înainte de drum

Norii coboară, găsește cuvinte pentru a consola pământul
Acesta sunt eu - un zmeu mic, singuratic
La fericire, stau în afara ferestrelor cu zăbrele
La despărțire sunt cântecul trist murmurat
Copiilor le-ar plăcea să ﬁu un balon
Să zbor, să mă leagăn într-o fericire surprinzătoare
Se cheamă pe rând unul pe altul ca să crească
Acesta sunt eu - un trist ﬁr de orez.
(1987)

Îi scriu o scrisoare
Fără a pomeni căzătura

Filtru
Filtrați tot noroiul Ce rămâne sunt eu
După toate amărăciunile și binecuvântările

Mama a îmbătrânit deja
Dar asta nu știe nimeni
Pășesc spre oraș
Cu cicatricea drept cârjă
(1989)

Ziua a dispărut Ce a rămas de trăit
Ești tu, glorios Luceafăr de Seară

Pact cu timpul
Dimineți, încercați să vă câștigați existența
După-amieze, căutați carieră și faimă
Seri, scoateți la iveală înțelepciunea pentru a o
ascuți
Trezit Șiruri de copaci izbucnesc în plâns.
(octombrie 2005)

Te-am iubit mai presus de toate absurditățile
Nori vin să ne împresoare,
devin lucrurile noastre de zi cu zi
Până și fructele copate au nevoie de coajă
să se protejeze
Noi doi tocmai am decojit un strat de iubire.
(1992)

Traducere prin engleză de AndreA H. Hedeș
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rAdu serGiu rubA
1. RoManUl CavaleReSC Pe haRTa lUMii
În 1541, conquistadorul spaniol Francisco de Orellana împreună cu oamenii săi, pluteaîntr-o ambarcaţiune pe un imens curs de
apă necunoscut ce cobora din Anzi către nord. Dar acel râu, oricât
de maiestuos ar fi fost, a sfârşit în ceea ce credeau navigatorii că era
o mare. O mare dulce, căci au gustat apa şi n-au găsit-o sărată.
Numai că, în curând, şi-au dat seama că şi acea masă acvatică îi
purta la vale către est. Era tot un râu, abia-i zăreau malurile, dar
cum să-l boteze şi sub ce nume să-l închine Majestăţii Sale Catolice
de la Madrid?
Din dilemă s-a ieşit în ziua când echipajul a fost atacat de pe
ţărm, cu săgeţi, de către nişte femei înalte şi, susţine Orellana,
blonde. Din acel moment, uriaşul fluviu a fost botezat de spanioli
Río de las Amazonas – Râul Amazoanelor.
Existenţa amazoanelor părea, până nu demult, una pur mitologică. În Iliada, Homer vorbeşte despre regina lor, Pentesileea,
care luptă de partea troienilor şi este ucisă de Ahile. O altă celebră
regină a acestor femei-soldat este Talestris. Mitul situează regatul
ei în Hircania, la sud de Marea Caspică. Vine însă cercetarea istorică
dinspre zilele noastre şi confirmă existenţa unor triburi în care femeile aveau poziţie socială dominantă, în ţinuturi din jurul Caspicii
şi din nordul Mării Negre, până în Valea Prutului. Ele purtau arme
şi practicau poliandria, altfel spus, căsătoria, convieţuirea cu mai
mulţi bărbaţi. Să-i ferească îngerii păzitori pe bărbaţii care s-ar
opune traiului c-o asemenea muiere înarmată!... Numele de „amazoană“ indică în limba greacă absenţa unui sân, extirpat pentru ca
femeia să poată mânui mai uşor arcul.
Dar de unde ştia Francisco de Orellana de amazoane? – se întreabă scriitorul Petru Popescu în Amazon Beaming, carte tradusă
în română sub titlul Revelaţie pe Amazon. Conquistadorul, asemenea altora de teapa lui, era un ins total necultivat, fără acces direct la mitologia greacă. Ştia însă să citească şi parcursese de bună
seamă literatura populară a epocii, anume, romanele cavalereşti
de care era plină mai ales Spania. Acestea relatau aventuri în care
cavalerii îşi măsurau puterile cu monştri, cu giganţi, balauri, animale fabuloase, ba chiar şi cu amazoane. Este descrisă până şi o
confruntare aeriană între doi luptători, călare fiecare pe spinarea
câte unui dragon înaripat.
Aşadar, sursa numelui fluviului Amazon este acest roman cavaleresc. Era o specie de consum ce avea să lase urme nu numai în
geografie, ci şi în jurisprudenţa inchiziţiei. Aceasta a emis un edict
în 1555 de interzicere a speciei în colonii.
Nu a avut niciun succes. În măsura în care conquistadorii
citeau, nu preceptele Bibliei potrivit canonului, ci pagini alese de
gustul lor, se citea romanul cavaleresc. Orellana este un exemplu
în acest sens.
Iar romanul cavaleresc a lăsat urme serioase şi în literatură, a
lăsat adică un mare gol. Dacă inchiziţia nu a fost în stare să-l
suprime, l-a dinamitat, cu ironia sa, geniul lui Cervantes.
Într-adevăr, după apariţia, la distanţă de zece ani, a celor două

volume despre Iscusitul hidalgo Don Quijote de la Mancha, smintit
de lectura poveştilor pe care le citea şi Orellana, romanul cavaleresc îşi încetează existenţa

2. În GRaŢia Şi DiZGRaŢia ZoDiei BalanŢei
Biografia lui Miguel de Cervantes Saavedra pare a fi un
poligon pentru jocurile când crude, când graţioase ale Zodiei Balanţei. Toate evenimentele cheie din viaţa scriitorului (şi n-au fost
puţine), s-au petrecut sub acest semn. Toate, cu excepţia unuia
singur.
Dar, să începem cu un moment din istoria astronomiei: pe 24
februarie 1582, Papa Grigore al XIII-lea a emis bula Inter gravissimas prin care se realiza o corectare ştiinţifică a calendarului iulian, în exerciţiu până atunci. În secolul al XVI-lea şi în următorul,
socoteala zilelor, aşadar a scurgerii perceptibile a timpului, era în
urmă cu zece zile faţă de revoluţia reală a Pământului în jurul
Soarelui şi în raport cu alte fenomene astronomice obiectiv stabilite. Jumătate din viaţa lui Miguel de Cervantes Saavedra s-a
scurs înaintea apariţiei bulei papale, iar cealaltă jumătate după
edictarea ei. Potrivit stilului vechi al calendarului, în secolul XVI,

Poezie

12

Nr. 11-12(25-26)  Noiembrie-decembrie 2019

www.revistaneuma.ro
Zodia Cumpenei se cuprindea între 13 septembrie şi 12 octombrie, iar conform celui nou, aceeaşi constelaţie fixă străluceşte
pe cer în intervalul 23 septembrie - 22 octombrie. Şi totuşi, indiferent de stilul calendarului, întâmplările decisive din viaţa autorului lui Don Quijote şi-au făcut loc, în ani diferiţi, sub semnul
zodiacal amintit. Cu excepţia primei date menţionate, nu vom indica ambele calendare, de stil vechi şi de stil nou, pentru a nu
complica expunerea capriciilor destinului.
Miguel de Cervantes Saavedra s-a născut, foarte probabil , la
7/17 octombrie 1547, la Alcalá de Henares, ca al patrulea copil al
lui Rodrigo de Cervantes Saavedra şi al Leonorei de Cortinas. A
fost botezat în parohia Santa Maria la Mayor pe 9 octombrie, zi
convenită ulterior ca dată a naşterii sale. Cele dintâi texte literare,
nişte sonete, le-a scris în latină, dar prima sa carieră a fost cea a
armelor. Astfel a luptat el ca soldat, pe puntea vasului La Marquesa, când flota hispano-veneţiană a înfrânt-o pe cea otomană
pe coasta de vest a Greciei, la Nafpaktos, la intrarea în golful
Corint, reper pe hartă căruia occidentalii i-au inventat numele de
Lepanto. Era ziua de 7 octombrie 1571. În această bătălie, soldatul
Miguel de Cervantes care tocmai împlinea 24 de ani, bolnav cu
febră în infirmeria vasului, a cerut să fie scos pe punte spre a lupta.
A fost rănit la piept şi a încasat trei gloanţe turceşti în braţul stâng
de care nu s-a mai putut folosi tot restul vieţii. De aici i se naşte
porecla „el manco de Lepanto“ (ciungul de la Lepanto). La
încheierea serviciului militar, se îndrepta de la Napoli spre
Barcelona cu vasul El Sol şi cu gândul ca, ajuns acasă, să solicite
gradul de căpitan. Numai că, în dreptul coastelor Franţei, nava a
fost atacată de unul dintre cei mai temuţi corsari ai Mediteranei,
albanezul Dali-Mami, evocat ca Mami Arnăutul în nuvela Istoria
robului intercalată în Don Qijote. Miguel de Cervantes şi fratele

său, Rodrigo, au căzut prizonieri. Era tot o zi din Balanţă, 26 septembrie a anului 1575. Cei doi fraţi au fost vânduţi ca sclavi în
Alger.
După cinci ani, părinţii au reuşit să-l răscumpere pe Rodrigo.
Alţi bani, însă, nu mai aveau. Aşa că Rodrigo a hotărât să revină
clandestin la Alger, pentru a-l recupera şi pe fratele său. Acesta a
evadat într-o altă zi de sub semnul Cumpenei, la 28 septembrie
1580. S-a ascuns într-o grotă a ţărmului, dar Rodrigo, aflat cu o
barcăîn larg, n-a putut să se apropie din pricina puternicei paze de
coastă a maurilor. A doua zi, 29 septembrie, Miguel a fost descoperit şi aruncat în lanţuri.
În sfârşit, în anul următor, pe 19 septembrie, tot în zodia Balanţei potrivit stilului vechi, călugării trinitari au plătit 500 de scuzi cu
care l-au răscumpărat şi eliberat pe Miguel de Cervantes. Acesta
a izbutit să debarce la Valencia la începutul lunii octombrie. Pornise către Spania cu şase ani mai înainte.
Chiar şi povestea lui Don Quijote îi este datoare aceluiaşi semn
zodiacal: aprobarea pentru tipărirea romanului, a primului său
volum de fapt, a fost dată de cenzorul Inchiziţiei, Francisco Márquez, la 26 septembrie 1604. Iar recomandarea pentru tipărirea
celei de a doua părţi a semnat-o licenţiatul Francisco Murcia de la
Liana pe 21 octombrie 1615. Să se fi produs acest joc astrologic al
Cumpenei cu unul din fiii ei în virtutea rolului pe care pana tăioasă
a scriitorului avea să-l joace în uciderea, cavalerească în plan literar, a romanului cavaleresc?
Spuneam că un singur eveniment major din destinul lui Cervantes nu s-a petrecut în zodia Cumpenei: moartea scriitorului.
S-a stins din viaţă la aceeaşi dată cu Shakespeare, 23 aprilie 1616.
Numai că Cervantes a murit într-o sâmbătă, iar Shakespeare într-o
marţi...


Poezie
Cezar C. Viziniuc

Maria și marea
2.
bărbatul o privi
bărbatul ieșit din valuri îi luă mâna în palmele sale
„ce vei face cu visele tale“
femeia tăcu
gândi într-o lacrimă din colțul cerului
„ce voi face cu visele mele“
viața se scurgea precum picurii ploii în nisipul plajei
„dincolo de munții aceia este ceva“
ecoul îi repeta cuvintele
un pescăruș le înghiți și le vărsă în larg
„tu ești“
nu era el
nici el
doar Ea
proaspăt ieșit din valurile viselor
și ea
doar ea
în barca pescarului singuratec
urmărit de rechinul ultimelor anotimpuri

3.

[paznicul farului]
ultimul paznic de far
ca o numărătoare inversă
își adună secundele din valuri
pianista mângâie clapele
într-un ultim vals al iubirii
cad ploile
păzitorul farului
cu un buchet de scoici
o iubește pentru ultima oară
într-un vis
când te vede
soarele bate metanii în răsăritul lui
pe valuri
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Dintr-un glosar de termeni

Act creator
MirceA MuTHu

ctul creator este procesul –
neﬁxat într-un algoritm – prin
care ia naştere opera de artă.
Are o cvadruplă determinare:
psihologică, social istorică, propriu-zis estetică (stil, canon, curent artistic ş.a.), la
care se adaugă şi hazardul. Creativitatea
premonitivă ca şi capacitate de a imagina/a crea este legitimată de actul creator productiv prin excelenţă de vreme ce
se ﬁnalizează într-o operă literară, plastică,
muzicală sau dramatică. Într-o tipologie
sui-generis, acesta poate ﬁ individual sau
colectiv, raţional sau daimonic (Platon),
manifestare a Ideii (Hegel), mecanică a
dicteului automat (A. Breton), pură revelaţie (Bremond) ş. a. Cumulând dinamica
procesului de înfăptuire cu ﬁnalitatea
acestuia (produsul artistic), procesul nu
poate ﬁ înţeles în afara subiectului actant,
respectiv creatorul.
Diﬁcultatea circumscrierii triunghiului
autor – act creator – operă se datorează
şi reﬂexelor venite din metaﬁzică şi teologie. Se poate crea un produs cu o consistenţă materială, dar şi o idee, un stil sau o
formă artistică. Baletul, de pildă, nu există
decât în timpul reprezentării scenice, aici
poiesis-ul şi ﬁna- litatea lui se scurtcircuitează. Pe de altă parte, actul creator aspiră la inovaţie, deşi noutate absolută nu
există, dată ﬁind prezenţa, la toate nivelele, a intertextualităţii. Cuantiﬁcările rămân un deziderat în depistarea actului
creator propriu-zis în traducerea, de
exemplu, a unui text ﬁcţional sau în arta
dirijorală a unui concert simfonic. În
sfârşit, statutul agentului creator este, la
fel, diﬁcil de ﬁxat. La întrebările de genul
„cine a creat forma oratoriului sau a sonatei“ e aproape imposibil de răspuns cu
exactitate şi asta cu atât mai mult cu cât
accepţiunile acestuia pendulează, în general, între două extreme: dacă, pentru
Kant, creatorul de vârf (geniul) este „natura care dă reguli artei“, în optica lui Paul

A

Valéry creativitatea „este forma de activitate intelectuală ce zămisleşte operele de
artă“ (Introduction à la poétique, [19371938]). În sec. XX teoria literaturii, cu un
caracter pronunţat instrumental (faţă de
cel normativ, tradiţional), vine în ajutorul
esteticii făcând din „instaurarea operei“
obiectul unei subdiscipline – Poietica.
Unul dintre reprezentanţii săi, Réné Passeron, delimitează „nivelul producerii
operei“ de „nivelul operei ca atare“ (ca
obiect produs pentru a ﬁ consumat prin
lectură, contemplare sau audiţie) şi îl introduce în „ştiinţele artei–care–se face“,
poietica ﬁind aşezată alături de psihologie,
sociologie şi tehnologie. Factorii care
condiţionează un artist şi mai ales descoperirea – încă de către Marcel Proust în
Contre Sainte-Beuve – a celor două euri
auctoriale, unul de suprafaţă şi altul mitic
sau de profunzime (cel cu adevărat creator) nuanţează înţelegerea actului creator,

de „instaurare a operei“. Impresia scriitorului că, de fapt, nu scrie, ci este scris, aşa
cum mărturiseau, în pagina de jurnal,
Stendhal sau Liviu Rebreanu, de asemenea, senzaţia pictorului că linia „o ia singură la plimbare“ (Kandinsky) sunt, în
realitate, premoniţiile eului de profunzime, cu funcţie creativă şi, implicit, ordonatoare. Aşadar, în dinamica poietică,
„mâna artistului este o mână instrumentalizată. Incontrolabilă în ingenuitatea ei
primordială – şi, deci, extrem de sensibilă
la solicitările hazardului – ea devine, pe
măsură ce acţionează, tot mai controlabilă: instrument nu numai sensibil, dar şi
sensibilizat, construit întru scopul către
care se îndreaptă“ (Irina Mavrodin). Conceptul de impersonalitate (impersonalizare) creatoare pare să controleze ceea ce
rămâne revelatoriu pentru speciﬁcul actului creator.



act creator. W.H. Pater, G.K. Chesterton, T.S. Eliot, Eseuri literare, (selecţie), trad. de
Virgil Nemoianu, E.L.U., Bucureşti, 1966; Mavrodin, Irina, Poetică şi Poietică, [1981], Univers, Bucureşti; Idem, Mâna care scrie. Spre o poietică a hazardului, [1944], Ed. Eminescu,
Bucureşti; Souriau, Etienne, Vocabulaire d’esthétique. Publié sous la direction de Anne
Souriau, [2004], P.U.F., coll. Quadrige, Paris; Pârvu, Bogdan S., Dicţionar de genetică literară, [2005], Institutul European, Iaşi.
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Zilele Ion Cănăvoiu
la Târgu-Jiu

Petru Ioan Gârda
a primit Premiul Revistei Neuma
n perioada 17 - 20 octombrie 2019 s-au desfășurat la Târgu Jiu,
Polovragi și Runcu, în județul Gorj, evenimentele ocazionate de
cea de-a XXVII-a ediție a Zilelor Ion Cănăvoiu. Festivalul de literatură și artă plastică dedicat memoriei poetului Ion Cănăvoiu, originar din Runcu, a
avut, și în acest an o dimensiune internațională prin
prezența unor artiști din
Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Poeții și
plasticienii prezenți au avut
întâlniri cu publicul, în cadrul a două vernisaje de
artă și două lecturi publice,
la Runcu și Polovragi, au
asistat la premiera unui
spectacol teatral la Teatrul
Elvira Godeanu din TârguJiu, iar artiștii plastici au
oferit o sesiune de caricatură în centrul orașului Târgu-Jiu. Unul dintre
punctele de atracție și emoție al festivalului l-a constituit concursul de
literatură umoristică dar și de caricatură și fotograﬁe umoristică,
încheiat cu o substanțială și antrenantă Gală a laureaților. Au avut loc
lansări de carte și de reviste, un loc important ocupând volumele și
numerele recente ale editurii și revistei Neuma.
Organizatorii, CJCPCT-Gorj, coordonat de scriitorul Ion Cepoi și
partenerii săi au format o echipă eﬁcientă și de o perfectă ospitalitate,
juriul, artiștii invitați și concurenții ﬁind în consens asupra reușitei
depline a manifestărilor. Nu mai puțin, scriitorii gorjeni și-au atribuit
roluri de gazde primitoare și parteneri agreabili. Juriul a fost compus
din: Elis Râpeanu, Nicolae Dragoș (președinte), Marian Dobreanu, Horia
Gârbea, Ion Popescu-Brădiceni, Aurelian Iulius Șuță, Cornel Udrea.
Premiul pentru cea mai bună carte de umor a anului a fost acordat
ex-aequo epigramiștilor Gheorghe Bâlici și Vasile Larco dintr-un număr
impresionant de autori de volume. S-au mai acordat premii pentru
grupaje de poezie umoristică, fabule, epigrame, parodii, proză scurtă,
pentru fotograﬁe umoristică și caricatură.
Premiul Ion Cănăvoiu a fost acordat în acest an poetei Nicoleta
Crăete.Laureat pentru fabulă cu premiul I, Petru Ioan Gârda a primit și
Premiul Revistei Neuma pentru epigramă.
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Festivalului Naţional
de Poezie „Costache
Conachi“ Tecuci - 2019
asa de Cultură – Tecuci, în calitate de organizator, reprezentată de doamna Diana Cioclu, o gazdă desăvârșită, în colaborare
cu Primăria Municipiului Tecuci, Editura Junimea – Iași și Uniunea Scriitorilor, prin Filiala BucureștiPoezie, a organizat în zilele de 31 octombrie – 1
noiembrie 2019, ediția a XXVII-a a Festivalului național
de Poezie„Costache Conachi“. Festivalul îşi propune să
stimuleze creația literară a tuturor autorilor de poezie
care nu au debutat în volum şi să-i promoveze prin editarea volumului de debut în colecția Numele poetului la
Editura Junimea Iași.
În acest an, juriul a fost compus din Horia Gârbea
(președinte), Vasile Leahu, Doru Scărlătescu, Lucian
Vasiliu (inițiatorul festivalului și directorul Editurii Junimea), Dan Vîță ca secretar al juriului. În urma lecturii
manuscriselor, juriul a decis premierea a două volume, autori
ﬁind poeții Ildiko Șerban și Vlad
Mușat, cărora li s-au înmânat,
într-o festivitate emoționantă,
plachetele de laureați. Au fost
prezente și laureatele concursului din 2018: Dorina Vârlan și
Raluca Faraon, ale căror volume
au apărut între timp. Poeții invitați s-au întâlnit cu poeți și public
tecucean, au participat la un pelerinaj la mormântul poetului
Costache Conachi, aﬂat alături de
biserica ctitorită de el în localitatea natală, au asistat la momente teatrale și muzicale.
Au avut loc prezentări de volume atât ale gazdelor,
reunite în Cenaclul Calistrat Hogaș, coordonat de poetul
Dan Vîță, cât și ale oaspeților, respectiv ale editurilor Junimea și Neuma. Au fost prezentate numerele cele mai
recente ale revistelor Scriptor și Junimea.
Zilele frumoase de toamnă au fost în acord cu spiritul deschis și amical în care s-au desfășurat evenimentele
ce l-au celebrat pe marele precursor al poeziei românești.


C

Poezie
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Prilej de cunoaștere
cel mai bun prilej de cunoaștere
este sfârșitul toamnei
după asﬁnțit
socotindu-ți plusurile
și minusurile ﬁecărei zile
vei întoarce spatele
oglinzilor îngălbenite de timp
noul chip nu ți-l vei recunoaște
ochii verzui-cenușii vor privi
în altă parte
nicidecum cărările bătătorite
dintre două paralele
sfârșitul toamnei
este cele mai bun prilej
de-ați revizui agenda telefonică
de-ați schimba adresa de email
de-a arunca nimicurile în care ai
crezut
fără să privești nicio clipă în urmă
doar gândul că odată cu primii
fulgi de zăpadă vei ﬁ alt om
alte orizonturi se vor deschide
fără ecorile paharelor răsturnate
pe fețe de masă albe brodate
cu gărgărițe minuscule
fără hohotele răgușiților
de la periferiile cu miros de gogoși
fără ca otrava neputinței
morarilor moderni să atingă
vreo urmă adâncită în puful
zăpezilor tale

huzur
diferența
dintre limbile vorbite scade
invers proporțional cu dorința orbilor
de a vedea pe geamuri
urmele stropilor de ploaie
invers proporțional cu dorința surzilor
de-a auzi clinchetul clopoțeilor
agățați de streașina casei părintești
când spun rahat
când spun huzur
poeților turci li se umple de bucurie
butoiașul inimii
bucuria se revarsă asemenea
zorilor de zi
dansul dervișilor te prinde
te învârtești
te învârtești odată cu ei
simți cerul cum îți mângâie pletele
în timp ce inﬁnitul face tumbe
aproape de glezne

www.revistaneuma.ro

Niculina
Oprea

rahat
huzur în liniștea înserării
valurile mării Marmara alintă
zidurile palatului Dolmabahce –
nu am văzut valuri uriașe pe Marmara
doar pescăruși săgetând văzduhul
în pragul nuntirii
rahat
huzur
în piața Taksim cu degete boante
bătrânul meșter prinde la saz
o coardă răzvrătită
sunetul instrumentului alungă
somnul dintre bătăile inimii
rahat
huzur pentru meșter alături
de străinul care duce în bagaje
deocheatul voal negru
al indiferenței în limba lui
huzur și rahat înseamnă
cu totul altceva

Sequoia
Fulgere provocate
împart materia în vie și moartă
sub iuțeala fulgerelor
sequoia se înalță mai mult
tot mai mult
izvoare subterane
îi răcoresc rădăcinile
degetele lui dumnezeu

îi mângâie ramurile –
printre muguri minusculi
viața prinde contur
dar nu și pentru tine
cel născut din o mie de cuvinte
ascunse în marea tăcere a inimii
nu te așeza în fața furtunii
în jurul trupului tău
pelerina albă îți va ﬁ
răsucită de vânt ca un vrej –
nicio futună nu lasă amintiri frumoase –
în urma tăvălugului
de vei rămâne cu vlagă
vei da peste cei cu chipuri
acoperite de măști
oho! ei sunt atoateștiutorii
te vor trage de urechi
până la sânge
frații lor întru neodihnă
vor gândi la smulgerea
unghiuțelor tale lucioase
în scorburi adânci le vor ascunde
acolo unde ciripitori bătrâne
sunt sigure că sunetul drujbei
nicicând nu va ajunge aproape
de urechile lor îndesate cu vată

vocea
Sapă
sapă adânc
până ajungi la galeria luxoasă a reginei
doar astfel frunicile negre și lacome
nu își vor lustrui cărarea
pe tulpina cireșului înﬂorit
doar astfel sub adierile vântului
nu vor străpunge carnea zemoasă
a cireșelor de mai
sapă
sapă adânc
tot mai adânc
dincolo de galeria reginei
fără tăgadă treci dincolo de noroaiele
ce își umﬂă pântecele printre rădăcinile
pline de sevă
ca într-o rugăciune
afundă-te în întunericul
ce adună toate deznădejdile
o dâră de lumină
va rămâne în urma ta
vor ﬁ luminate margini ridicate
dintr-un inel de ceață
sapă
sapă adânc
tot mai adânc
spune vocea din spatele cortinei
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Farsă levantină
Dulce-amarul ochind cu precizie inima
precum vânătorii ţintele
la un tir popular
unde troica plină
cu volume lui Thomas Hardy
a dispărut sub umbrela castanilor
ca-ntr-o farsă levantină
iar râsul nu mai poate să vindece
şi se cântă „Ave Maria“
la fiecare trecere a cometelor
şi-a iepurelui ce taie în diagonală
curajul nostru petrecut în devălmăşie
când amiaza păşeşte deasupra frunzelor
asemeni sultanilor peste covoare
şi doar muzica liedului
se aude în stetoscoape

Alexandru Cazacu

Exerciţii de aşteptare
Ceaţa astupă gura tunului
rămas din ultima conflagraţie
prin grădina urbei
unde auzim doar „rien“ şi „to be“
iar absenţa se lasă
peste fostele domenii imperiale
precum zaţul în cafele
Chefir şi mosc se vând la preţ de dumping
Ţigări cu luminal aprind
marginea verbelor latine
unde din lehamite şi comedii
se întrupează îndrăzneala
şi se tot vorbeşte
despre farmecul lipsă
al burgheziei contemporane
când hărţile se restrâng
iar geografia se înghesuie
în exodul marilor familii

Ora H
Ora când doreşti să schimbi
din temelii ceva
iar un şir de biciclişti a trecut
pe lângă bariera de zarzări
curând absorbiţi de o nouă industrie
şi este bal la castelul albastru
dintr-un colţ al cârciumii
ce a supravieţuit printre
ansamblurile clasei de mijloc
Ora când doreşti o cină
împărţită cu vrăbii şi pisici
sosite de nicăieri
plecate spre niciunde
iar timpul se oferă
în hărnicia ruginii
din cimitirul de vehicule
Vorbele bune se ridică spre cer
cele rele se lasă pe pământ
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Creanga de vâsc se aseamănă
cu băţul crupierilor printre jetoane
Baronul Münchhausen
rămâne cu noi povestind

Asemeni cicatricilor
Seninătatea celor mărunţi
care nu cred în discordie şi oracol
trăind din frimiturile împărăţiei
odată cu ecoul întrebării
„Ce ar putea deveni fiul unui erou ?“
Neosteneala cerând toiag
aproape de zorii zorilor
când trec fericiri minuscule
prin venele pământului
iar aleile
unde blândeţea a învins
stau peste hărţile urbei
asemeni cicatricilor lăsate de bici
pe spatele pătimitorului

În locul explicaţiilor
Poate ceasurile se vor răzgândi
în seara când
dansatoarele de porţelan
se mai plimbă
prin camera cu trandafiri
iar cuţitarii cartierului famat
încep vânătoarea de vrăjitoare
a secolului douăzeci şi unu
Stelele se străduiesc
din răsputeri să strălucească
Suferim pe îndelete
în locul explicaţiilor
Credem ca până la urmă memoria
este un produs de bibliotecă
iar totul se poate citi
în sintaxa germanică a propoziţiilor
şi-n bovarismul necesar
oricărei femei irezistibile

Căştile cu apărătoare
O să trecem solemni
precum chipul unui rege
imprimat pe monezi
şi nu vom da resemnarea noastră
pe a altora
în carnavalul temerilor cotidiene
unde tot ce nu este vizual şi tactil
este lipsit de importantă
Arealul se impregnează
de mirosul dulceag ce-l degajă
substanţele organice arzând
iar suprafeţele strălucesc
precum în video-reportaje
căştile cu apărătoare
ale forţelor de restabilire a ordinii
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răzvAn nicuLA

itase să mai privească, din când în când, spre înălțimile cerului. Ascunsă în întuneric, privea fațada clădirii impunătoare pe care, de când se lăsase noaptea,
fuseseră proiectate jocuri de lumini însoțite de muzică. Unele îi plăcuseră, altele deloc. Cel mai puțin interesante i se
păreau cele care erau precedate de avertismentul că ar putea
dăuna suferinzilor de epilepsie – jocuri de lumini incandescente
succedate cu repeziciune, însoțite de o coloană sonoră care aducea mai mult aminte de traforaje și de ferăstraie decât de muzică.
De fiecare dată când începea o astfel de proiecție își ridica ochii
spre stele și le privea. Nu gândea nimic, doar le privea în timp ce
strângea în mâna ei, fără vlagă, mâna lui Stephan. El fusese cel
care o târâse până în centrul orașului, în parcul Palatului, să vadă
jocurile de lumini. Așezați pe iarbă, unul lângă altul, împreună cu
alte mii de persoane, o mare umană tăcută de cele mai multe ori,
din mijlocul căreia, în unele momente se mai nășteau șoapte sau
râsete. O mare umană care vuia a furtună, aplaudând și fluierând
la sfârșitul fiecărei proiecții. Se întâmpla în unele momente ca vederea să-i fie obturată de câteva umbre care se ridicau și, grijulii
să nu deranjeze prea mult pe cei din jur, plecau spre case. Prea
puțini erau cei care mai veneau, seara era pe sfârșite și limbile ceasului alunecau, nepăsătoare, către ora douăsprezece. Tot orașul
știa de spectacolul de lumini, un festival întins pe o perioadă de
două luni, cu proiecții noi în fiecare săptămână. Doar sâmbetele
și duminicile erau rezervate retrospectivei săptămânale.
Anna uitase să mai privească stelele care licăreau neobosite
deasupra spectatorilor. Le privea însă, transfigurată, transpuse pe
zidul Palatului. Mii de stele, sute de mii, galaxii întregi, care se roteau absorbind-o. Făcând-o parcă să se chircească, să se simtă
mică, insignifiantă, în timp ce vocea blândă și tristă care însoțea
imaginile îi izbea fără milă gândurile. Vocea unui bărbat chel, de
aproape cincizeci de ani, despre care se spusese că zburase de
două ori în spațiu. Cosmonautul, cu riduri săpate de timp în jurul
ochilor trimitea un mesaj celor care nu se născuseră încă. Un
mesaj plin de regrete, o scuză pentru starea în care, cei care
urmau să se nască, își vor găsi planeta. Se alternau imagini dezolante ale Pământului cu imagini din spațiu care prin frumusețea
lor îi luau Annei răsuflarea.
Sunt unul dintre puținii fericiți care au văzut frumusețea lumii
noastre din afara ei, spunea vocea. Dar tocmai această bucurie o
plătesc acum cu senzația care mă apasă. Că sunt și unul dintre cei vinovați de distrugerea lumii în care ar fi trebuit să trăiți. Nu știu ce aș
fi putut să fac ca să las în urmă o planetă mai sănătoasă, nu una distrusă de lăcomia noastră. De inconștiența noastră. Mă învinovățesc,
însă, că orice s-ar fi putut face nu am încercat mai demult. Acest
mesaj nu reprezintă un semnal de alarmă pentru cei care ar putea
lua măsuri. Știu că l-ar ignora. Este, însă, o scrisoare către voi, cei care
nu îi veți mai vedea frumusețea decât în imagini care nu se vor concretiza în jurul vostru. Veți trăi în zone deșertificate în loc să auziți
murmurul frunzelor în bătaia unei adieri de vânt. Vă veți raționaliza
apa în loc să stați întinși pe spate, sub razele soarelui, cu ochii închiși,
ascultând susurul unui râu de munte. Vă veți ascunde de soare și îl
veți considera dușmanul vostru, spunându-vă că iubirea cu care îl
întâmpinăm noi acum este doar o poveste născocită. Nu veți cu-
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noaște parfumul ierbii și al florilor. Nu veți simți atingerea boabelor
de rouă în diminețile care fac Pământul să pară Grădina Paradisului.
Eu am văzut Paradisul din afara lui. Și când m-am întors în el am realizat că se stinge.
Imagini cu furnale fumegânde, cu coame de munți dezgolite,
cu ape murdare, cu pești morți plutind în oceane alături de deșeuri ale civilizației se succedau rapid. Apoi se ascundeau toate
în ochiul bărbatului care continua să vorbească – un ochi înnegurat, din care părea că lacrimile abia așteaptă să se scurgă.
Nu rațiunea ne poate întoarce către adevăr, ci întâlnirea cu frumusețea. Frumusețea aceasta la care am asistat cu uimire, până am
realizat cât de puțin ne îngrijim de lumea în care trăim. Pe care, în
loc să v-o lăsăm la fel de frumoasă, o transformăm în iadul în care vă
veți duce viața. O viață pe care nu o veți blestema, una cu care veți fi
obișnuiți. Una căreia noi, cei de astăzi, nu i-am putea face față. Una
la care vă condamnăm de dragul vieții noastre. De dragul traiului în
confortul pe care astăzi îl pretindem fără să ne gândim că voi nu veți
avea parte de el. Noi suntem cei care vă distrugem planeta și pentru
asta, vă suntem datori cu acest mesaj. Cu aceste scuze. Dacă, însă, se
mai poate face ceva, lăsăm în grija voastră datoria de a păstra
această lume o casă bună pentru copiii voștri. Poate, în timp, prin
responsabilitatea voastră Pământul va redeveni ceea ce a fost și am
distrus noi. Iubiți-l pentru frumusețea lui. Și, mai ales, pentru că este
singura casă pe care o aveți.
Chipul i se șterse lent, ca acela al unei amintiri, și parcul rămase în beznă, apăsat de o liniște mormântală. Nu se auziră
aplauze. Nu se auziră fluierături. În sufletul Annei, însă, în mintea
ei, ecoul vorbelor bărbatului căpătau proporțiile unui uragan. Ea
nu se mai putea gândi la cei nenăscuți încă, se gândea la cei care
se născuseră și care nu mai erau. La copilul pe care îl născuse
mort. La cel pentru care își făcuse atâtea planuri și speranțe, dorindu-și să creeze pentru el o lume mai bună. Speranțe fără rost.
Și totuși, dacă nu pentru el, mesajul era clar, putea să încerce pentru alții. Pentru ceilalți care urmau să se nască, indiferent dacă
erau sau nu carne din carnea ei. Îl trase pe Stephan de mână și-i
ceru să plece. Orice ar fi urmat după cele pe care le văzuse și le auzise îi părea inutil. Stephan merse o vreme cu un pas în urma ei,
în tăcere. Încerca să-și înghită deamăgirea pe care i-o provocase
plecarea. Se încruntă când, încercând să o țină de mână, Anna îi
refuză gestul. Nu era nevoie să o întrebe ce i se întâmplase. Îi cunoștea stările și, deși trecuseră șase luni de la nașterea copilului
lor, speranța că suferința Annei se va atenua îi era înșelată în fiecare zi. Ar fi vrut să-i spună ceea ce-i spusese de mii de ori până
atunci, că ar trebui să lase durerea în urmă și să-și continue viața.
Dar știa și cum se încheiau asemenea discuții, cu Anna în lacrimi,
pradă unei crize de isterie. În el se dădea lupta dintre bărbatul înțelegător și cel care are nevoie să-și continue drumul fără a fi apăsat de norii întunecați ai disperării. Nu trecuse ușor peste șocul
pe care îl trăiseră, dar faptul că Anna se chinuia și parcă se stingea
lângă el pe zi ce trece îl durea și mai tare. Și îl făcea să tânjească
după liniște.
Când ajunseră acasă, Anna îl țintui cu privirea și-i spuse pe un
ton care îl înfioră:
- Trebuie să vorbim, Stephan. Așa nu se mai poate.
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Încercă să amâne discuția, pretinse că e târziu, că vrea să
doarmă; că ar fi mai bine să doarmă amândoi. Anna clătină din
cap hotărâtă.
- Vreau să ne despărțim.
Stephan o privi uluit, ca și cum îl lovise în moalele capului. Mirarea i se transformă apoi în frustrare. Suportase prea multe în
timpul care trecuse și de fiecare dată rămăsese cu impresia că
eforturile lui, sacrificiile, nu sunt deloc apreciate.
- De data asta care e motivul? întrebă încercând să se arate
nepăsător. Pentru că am vrut să mergem la lumini în loc să stăm
închiși în casă?
Anna îi privi ca trezită din vis rânjetul sfidător. Abia atunci realiza și ea ceea ce-i spusese. Dar o uimea atitudinea lui. Într-o clipă
hotărî că discuția pe care o deschisese mai mult dintr-un impuls
trebuia să se concretizeze. Parcă în clipa aceea i se deschiseseră
ochii și o nouă cale i se așternea la picioare. Una pe care trebuia
să pășească singură.
- Pentru că nu mai putem continua așa. Îmi dau seama că în ultimele luni viața ta a fost un coșmar. În mare parte datorită mie. Iar
eu... eu cred că nu mai pot continua. Mă simt inutilă și pentru tine
și pentru întreaga lume. Vreau să fac ceva. Ceva care să fie util cu
adevărat.
Stephan se enerva mai tare cu fiecare cuvânt pe care îl rostea
Anna. O întrerupse aproape strigându-i:
- Am purtat de o mie de ori discuția asta! Încă de la început
când căutam să-mi croiesc drumul, Anna. Spui că nu faci nimic
util pentru lume?! Salvezi vieți! Și mă ajuți pe mine. Sculpturile
mele, toate, sunt rodul iubirii mele pentru tine. În tot atelierul meu
nu există una singură pe care să nu o fi lucrat cu gândul la tine.
Pentru tine. Pentru bucuria pe care o simt când văd că am făcut
ceva care îți place și pentru motivația care mă cuprinde atunci
când, din atitudinea ta, înțeleg că se putea mai bine. Unde este
inutilitatea de care vorbești?!
Anna clătină din cap și-l privi ca pe un copil.
- Suntem inutili lumii, Stephan. Și vreau să schimb asta. Împreună vom rămâne inutili.
Stephan înțelese sursa gândurilor ei. Oricât încerca să-și domolească furia, o simțea cum îl copleșește.
- Am obosit, Anna. Sunt sătul să-mi spui, într-un fel sau altul,
că munca mea nu este deloc importantă pentru lume. Am obosit
să mă justific în toate felurile față de tine, că am ajuns în sfârșit
să-mi vând sculpturile, chiar dacă sunt pentru colecții personale,
sau făcute la comandă, fără să fie expuse în locuri publice. Am
obosit să mă lupt cu realismul tău și al altora care consideră că
orice activitate care nu oferă mâncare unui copil flămând este
condamnabilă. Că arta este condamnabilă, tocmai pentru că în
dese rânduri nu-și hrănește nici măcar autorul, cu atât mai puțin
pe alții. M-am săturat să-ți spun că nu putem trăi numai în baza
pragmatismului pe care te pricepi atât de bine să-l îndrepți împotriva mea. Arta, draga mea, este sublimarea spiritului, a conștiinței umane și da, să știi, datorită artei, oamenii pot deveni mai
buni. Îi hrănește sufletește și chiar psihic, chiar dacă artistul nu le
pune în mâna întinsă dumicatul de pâine. Ci altceva, mai important. Acea ascensiune care le permite să se gândească la ceilalți.
Chiar la cei care nu au ce mânca, și să caute modalități să-i ajute...
Anna îl întrerupse cu un gest nervos. Era un subiect sensibil
care stârnise în dese rânduri discuții aprinse între ei, chiar certuri.
De multe ori își aminteau amândoi cu plăcere de o snoavă pusă
pe seama unui concert susținut de U2 cu mulți ani în urmă la Glasgow. Cum că, într-o liniște mormântală, solistul începu să bată din
palme o dată la câteva secunde. Apoi spuse: „de fiecare dată când
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bat din palme, în Africa moare un copil“. Râdeau amândoi cu
lacrimi imitând cu stângăcie accentul scoțian pe care și-l imaginau
aparținând celui a cărui voce se făcu auzită în replică: Well fuckin’
stop doin’ it then ya evil bastard! Dacă ar fi fost totul așa de simplu!
Se hârjoneau amintind-o chiar și după ce, spre dezamăgirea lor,
aflaseră că povestea nu era adevărată. Dar în unele rânduri, din
glumă discuția devenea serioasă și degenera în ceartă. Spiritul
militant al Annei jignea sufletul de artist al lui Stephan și-i provoca
vinovății pe care ea nu le invocase niciodată. Îl ajutase mult de
când se cunoscuseră, încă dinainte de a fi împreună. Dar după ce
deveniseră cuplu, cu atât mai mult Anna îl susținuse inclusiv financiar, când nu i se vindeau sculpturile. Lucru care pe Stephan
îl apăsa și-l făcea să simtă nu numai frustrare, ci și obligația de a
deveni mai bun. Cel mai bun. Îi zicea și ei, își spunea și lui, că
muncește numai pentru ea. Și când erau veseli, ținând-o strâns în
brațe, declara că ea este singura care i-a dezvăluit secretul de a
face cu adevărat artă: să o faci pentru ceilalți, nu pentru tine. El
făcea totul pentru ea.
Discuțiile lor se prelungiră până târziu în noapte, când
Stephan se lăsă învins. Din punctul ei de vedere, ea nu mai făcea
nimic pentru nimeni. Iubea dreptatea, o dovedise de multe ori,
dar nu mai era drept nici față de ea nici față de bărbatul iubit să
continue viața pe care o aveau. În zilele care urmară, Anna își împachetă lucrurile. Luă legătura cu o agenție de voluntariat și datorită pregătirii medicale pe care o avea, obținu cu ușurință ocazia
de a pleca. Departe, cât mai departe de toate, de Stephan, de
viața pe care și-o făcuse până atunci, de mormântul copilului ei
care nu respirase niciodată. Poate chiar departe de amintiri. În
locuri în care traiul nu însemna decât subzistență, acolo unde apa
valora mai mult decât aurul. Pleca să înfrunte pustiul, deșertul,
căldura ucigătoare, poate setea și foamea. Dorea să facă ceva pentru lume. Să se ofere și ea ei așa cum o făceau alții, uitându-și egoismul.
Primele nopți pe care le petrecu la misiunea unde fusese trimisă i se părură un calvar. Ziua nu găsea puterea să se miște din
pricina căldurii. Noaptea nu dormea din pricina insectelor, scăldată într-un lac de sudoare. Căuta în ea puterea de a se pune pe
picioare și de-a se face utilă comunității. Oameni slăbiți de viață
și de nevoi, copii inaniți care în fiecare zi se luptau cu foamea și cu
boala. Se adaptă după câteva luni, nu o mai doborau nici clima,
nici lipsurile materiale. O durea, însă, mizeria pe care o vedea în
jurul ei. Și se revolta în gând, închipuindu-și membrii societății civilizate râzând, ducându-și traiul confortabil la care nici nu s-ar fi
gândit să renunțe, fără să aibă cu adevărat idee de ceea ce vedea
ea cu ochii ei. Se mai gândea din când în când la Stephan. Se întreba ce face. Conveniseră că nu vor ține legătura sub nicio formă.
Ar fi fost greu și dacă ar fi dorit. Era ocupată toată ziua, uneori
chiar și noaptea, când într-un spital de campanie improvizat trebuia să se îngrijească de pacienții ei. Cu timpul, nici nu mai vedea
rostul vreunei comunicări cu cei dinafara lumii în care trăia. Poveștile ar fi fost altele. Prea diferite. Interesele ar fi fost altele. Prea
diferite și ele. Își amintea de ea, femeia care, în sânul civilizației,
râvnea la o rochie nouă. Cea care, la o petrecere, nu concepea să
meargă nearanjată. Acum petrecerile le ținea cu ceai, sau doar cu
apă, foarte rar cu câte o sticlă de whiskey, în compania câtorva
persoane care, ca ea, fugiseră din civilizație. Rupsese legătura cu
majoritatea celor pe care-i cunoscuse. Câteva prietene se încăpățânaseră să-i trimită scrisori, chiar să încerce să o contacteze telefonic, dar renunțaseră după o vreme. Anna plecase să ajute
lumea la douăzeci și opt de ani. Și nici nu-și dădu seama cum făcu
treizeci și opt. Apoi patruzeci și opt. Încetă să-și mai contabilizeze
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timpul în ani. Îl simțea că trece văzând doar cum se maturizează
copiii pe care îi îngrijise. Cum îmbătrânesc tot mai mult cei pe
care-i cunoscuse mai tineri. Cum mureau, deși moartea nu era un
barometru. În locurile acelea, moartea nu cruța pe nimeni, indiferent că era bătrân, adult tânăr sau copil. Ea le supraviețuia celorlalți prin determinare. De câte ori simțea că o lasă puterile, le
privea chipurile. Chipurile scofâlcite și strivite de lipsuri. Și ochii
vii, care nu exprimau nici măcar speranță. Doar licărirea vieții.
Multe lucruri din trecutul ei i se șterseseră din memorie, doar copilul ei născut mort nu, și vocea tristă a cosmonautului: „Este singura casă pe care o aveți“. În virtutea instinctului femeiesc de a-și
aranja casa, fugea noaptea la cei care aveau nevoie de ea. Ziua,
când nu trebuia să vegheze de vreun bolnav, participa la muncile
fizice alături de ceilalți, copii, femei, bărbați. La început, i se păruse
că s-a întors în timp, la începuturile umanității, când fiecare trebuia să facă ceva pentru binele comun fără a avea posibilitatea
să apeleze la alte mijloace ca să-și satisfacă nevoile. Mai ales
nevoia de confort. În acele locuri confortul nu se născuse încă.
Sau, dacă o făcuse, se născuse mort.
Misiunea, o așezare mizerabilă așezată lângă un ochi de apă
care abia înfrunta deșertul, era întreținută cu ajutorul voluntarilor
veniți pentru câteva luni din alte zări. Majoritatea fugeau înapoi
repede, uitându-și idealurile de a face o lume mai bună, de a-i
ajuta pe cei năpăstuiți și de a repara nedreptățile sociale pe care,
însă, nu le mai găseau în mijlocul pustiului. Lucrau de dimineața
până seara, transpirați, cu palmele arzând, bătătorite, și priveau
neputincioși cum curge o viață pe care nu și-o putuseră închipui
cu adevărat. Nimeni nu mai avea vreme să-și bârfească vreo prietenă, să discute mondenitățile, toaletele, declarațiile politice.
Nimic. Singura lor grijă devenea viața. Iar Anna, pe măsură ce timpul trecea, după ce își învinsese dorința nebună de a fugi după
primul avion ca să se întoarcă în casa ei, să se scufunde în cada
plină cu apă fierbinte din care să nu mai iasă zile întregi, încetă să
mai ducă dorul confortului. Adoptă o zicală pe care o auzise de
multe ori, „apa este pentru băut, nu pentru spălat“ și, fără a-și
neglija igiena personală, reduse la minim consumul de apă. Se
gândea cu groază la clipele în care mai demult, nepăsătoare, își
lăsa pielea dezmierdată de apa murmurândă, privind buzele uscate ale copiilor din jurul ei. Și înțelegea de ce una dintre cele mai
mari bucurii pe care le puteau trăi era ploaia. Ploaia care le stingea
setea, care le uda recoltele sărace, care parcă mai stingea arșița
verii interminabile.
Se atașase mult de un bătrân care venea să o ajute în spitalul
de campanie, Kiwanuka. Foarte slab și el, dar cu ochi mai vii decât
ai celorlalți. „Bătrânul tribului“, îi spunea ea cu drag, privindu-i
statura medie, trupul ciolănos abia acoperit de câteva zdrențe,
urechile mari puțin clăpăuge care o binedispuneau de fiecare
dată și zâmbetul blând. Zâmbetul omului care știe că lumea în
care trăiește este singura casă pe care o are. O uimiseră cunoștințele pe care le avea și inteligența lui. Când îl întrebase de unde
știe, atâtea, dacă a fost plecat la școli, bătrânul râse. Nu știa nici să
scrie nici să citească. Învățase totul de la cei de dinaintea lui.
Într-una din discuțiile lor, o surprinse spunându-i:„La noi, moartea
înțeleptului satului este echivalentul distrugerii unei biblioteci în
lumea voastră“. Fiecare trebuia să-și aleagă un învățăcel căruia să-i
transmită cunoștințele pe care le avea. Și, mai ales, să-l educe în
așa fel încât să pună mai presus de orice binele tuturor. Anna nici
nu îndrăznise să deschidă vreo discuție cu el referitoare la
democrația greacă, la comunism sau la capitalism. Pentru el, deși
nu-i erau străine, noțiunile acelea nu contau. Înțeleptul satului nu
avea nevoie de ele. Oamenii pe care îi păstorea nu se puteau hrăni

nici cu teorii, nici cu idei politice. Aveau o viață prea grea și trebuiau să o simplifice, nu să o complice.
Evitase în mod constant să lege o legătură strânsă cu
reprezentantul bisericii. Pastorul, un om foarte înțelegător și bun
la suflet, i se păruse o povară inutilă pentru oamenii pe care ea
încerca să-i îngrijească. Ochiul lui Dumnezeu și mâna Bisericii
ajunseseră și-n pustiele acelea. Unii copii, chiar dacă nu înțelegeau ce fac, se rugau pentru ploaie. Și mulțumeau Domnului
pentru viață, lucru care la început o revoltase – să mulțumești că
ai fost născut să suferi?! Să-ți duci viața în cel mai ascuns cotlon al
iadului, și să fii recunoscător?! Kiwanuka zâmbea mereu cu subînțeles. Atâta timp cât pastorul era fericit, drămuia mai cu voie
bună proviziile. Muncea mai cu sârg. Dumnezeul lui era la fel de
bun ca idolii lor. Cel mai important era ca zeul cel mai necruțător
să fie împăcat: stomacul. Kiwanuka învățase de la predecesorul
său lucruri despre care spunea că nu mai este cazul să fie aplicate.
Mai ales în privința vieții de apoi. Aveau deja omul care să se
ocupe de asta. Cel care să spună din tot sufletul o rugăciune pentru cel plecat.
- Cândva demult, morții noștri hrăneau animalele. Acum hrănesc pământul.
Zâmbea într-un mod pe care Anna nu îl putea înțelege.
- E rău? întrebă ea, cu gândul la pruncul pe care nu îl văzuse
niciodată zâmbind.
- Nu ar fi rău dacă ar fi cu folos, răspunse bătrânul, întorcându-i
spatele.
Anna petrecu multe nopți gândindu-se la inutilitatea vieții.
Unii oameni nu le sunt nici măcar utili celor care-i îndrăgesc. Mai
degrabă inutili. Viețile lor sunt inutile. Ca și morțile. Nu trăiesc pentru nimic și nu mor pentru nimic. Mor de ceva, nu pentru ceva. Se
gândi și la inutilitatea morții. Se gândi la foloase. La foloasele vieții
și ale morții. Și de câte ori avea ocazia, încerca să deschidă discuția cu bătrânul care mereu surâdea îngăduitor cu ochii sclipind.
Ca un grădinar care se bucura văzând că sămânța plantată de el
încolțește. Abia după o vreme se lăsă convins să-i spună ce avea
în minte. Deși, spusese el, nu ar fi realizabil. Nu pentru că nu ar
vrea natura, ci pentru că nu vor oamenii.
- Preotul nostru mi-a povestit, spuse Kiwanuka, cum în lumea
voastră oamenii sunt puși în pământ și acoperiți cu lespezi de
piatră. Și că aveți multe locuri în care vă așezați morții și cu care nu
faceți nimic. Mai spunea că este normal să fii pus în pământ, pentru că pământul are nevoie de trupurile noastre. Dar ce folos un
trup acoperit cu piatră care să sufoce pământul? Spunea că
mergeți acolo să vorbiți cu ei. Indiferent că sunt îngropate
rămășițele sau cenușa, nu am înțeles niciodată de ce s-ar proceda
așa. Și cât pământ vă trebuie, pentru că de la începutul lumii, până
și ai noștri dacă ar fi primit fiecare un mormânt, nu le-ai mai fi
putut cuprinde cu ochii locurile de odihnă.
Anna îl ascultă atentă, imaginându-și o lume plină de cruci. O
lume întreagă, continentele toate, pline de crucile celor morți.
- I-am spus că la noi morții ajută natura. Erau lăsați animalelor. Îngrășau pământul, dar nu îl sufocau. Moartea unuia nu
trebuie să dăuneze altora. Așa spuneau bătrânii de dinaintea
mea. Așa zic și eu. Acum mulți ani, eram încă tânăr, la preotul de
atunci au venit niște oameni. Au spus că pustiul ar putea fi oprit.
Că dacă s-ar planta niște copaci ar putea fi ca un zid în fața
deșertului. Zidul verde, așa îi spuneau. Am auzit discuțiiile, preotul de atunci nu se ferea de noi. Și era un lucru care ne interesa
pe toți, nu se ascundea. Până la urmă, nu s-a întâmplat nimic,
au spus că pământul este prea uscat, că nu poate hrăni copacii.
Că apa pe care o avem nu ar fi de ajuns. Că ar fi o muncă prea
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grea și deloc de folos. Dar și ei și preotul de atunci au greșit. Eu
știu cum se poate face.
Vocea îi devenise nesigură, stinsă, în timp ce Anna se străduia
să-i surprindă fiecare cuvânt. Să-l înțeleagă. Kiwanuka pretindea
că găsise soluția la una dintre problemele majore cu care se confruntau: lipsa vegetației. Primul impuls fusese să-l întrebe, să-l
oblige să i-o împărtășească, dar înțelese din atitudinea bătrânului că nu face altceva decât să-și adune curajul. Știa că în ciuda
diferenței de vârstă dintre ei, îl intimida. Știa cât o îndrăgise, cât o
respectă și cât de mult îi prețuia cunoștințele. Poate se temea și să
nu-i spună, și ea, că ideea nu ar fi bună, că nu ar putea fi pusă în
practică. Știa cât visau toți, și mai ales el, la o lume înverzită. La un
zid verde care să-i apere de dogoarea soarelui și de spectrul
deșertului.
- Copacii, e adevărat, ar trebui plantați, la început, aproape de
apă. Dar dacă rezistă, pământul ar putea deveni îngăduitor. Nu
vom avea niciodată păduri așa cum am auzit că există în lumea
voastră. Dacă, însă, se poate crea un brâu, unul care... și știu cum.
Știu cum!
Kiwanuka era cuprins de o nervozitate pe care Anna nu i-o
mai văzuse niciodată. Deveni nerăbdătoare, chiar enervată de ezitările bătrânului. Într-un final, aproape șoptindu-i, acesta spuse:
- Copacii, la început, ca și copiii, vor avea nevoie să se
hrănească într-un mod special. Și, pentru că pământul nu-i va
ajuta, i-am putea ajuta noi. Noi, oamenii, morții noștri, ar putea
hrăni copacii. Înțelegi? Nu știu cum de nu s-a gândit nimeni. Poate
s-au gândit, dar nu știau cum să facă. Eu știu!
Anna nu înțelegea. Încercă să-și imagineze un cadavru înmormântat la rădăcina unui copac, dar nu-i fu cu putință și își exprimă nedumerirea.
- Nu, nu înmormântare, nu așa cum faceți voi. Știu că și voi,
dacă doriți, vă ardeți trupurile. Dar vă ascundeți cenușa tot sub
pietre, și nu este de niciun folos. Dacă trupul ar fi ars și cenușa ar
fi pusă la rădăcina copacului? Nu orice copac. Un copacel micuț,
așa cum am văzut mai demult că adusese preotul nostru când
eram tânăr. A încercat să-l planteze, dar a murit. Cenușa ar trebui
pusă într-un material în care să stea și rădăcina copacului. Mă
înțelegi? Spune-mi că mă înțelegi!
Anna nu-i răspunse. Cuvintele care i se învălmășeau în cap
aparțineau societății civilizate, nu ar fi fost potrivite pentru discuția cu Kiwanuka. „Dar chiar așa, își striga în sinea ei, cenușa ar
putea hrăni cu ușurință puietul, și dacă este îngrijit cu mare
atenție, ar putea rezista“. Își întoarse privirea spre bătrân și îl privi
cu drag. Ar fi vrut să-l îmbrățișeze. Chiar dacă ideea lui era sortită
eșecului, își merita îmbrățișarea pentru gândurile sale. Când îl
strânse la piept, bătrânul înmărmuri. Iar ei câteva lacrimi începură
să-i curgă pe obraji. Trecuseră prea mulți ani de când nu mai
simțise căldura unei îmbrățișări. Și aceea a speranței. A speranței
că lumea în care trăiește ar putea deveni mai bună.
În secret, discutară ideea lui Kiwanuka cu preotul. Spre surprinderea lor, acesta – un om neîngrădit în dogme, care fusese
trimis acolo tocmai din pricina firii sale deloc obediente în fața
regulilor – se arătă entuziasmat. Le promise că va face tot posibilul să-i ajute. Chiar ceru să fie trimiși câțiva puieți care credea că
ar putea face față climei. Le smulse, însă, promisiunea ca, la început, pentru a se păstra secretul, să aplice metoda folosindu-se
de cenușa animalelor. Anna și Kiwanuka înfășurară bucăți mari de
pânză în care puseseră cenușă în jurul rădăcinilor puieților. Apoi,
pe timpul zilei, cu mare alai, îi plantară. Toată suflarea se îngrijea
de copaci, preotul chiar spunea, râzând, că dacă nu o să-i sufoce
căldura, sărmanii vor fi sufocați de oameni. Nu a fost așa. Destui

20

Nr. 11-12(25-26)  Noiembrie-decembrie 2019

se uscară. Dar câțiva se prinseră. Și, pe an ce trecea, se înălțau tot
mai puternici spre cer. Cu tot mai mult curaj.„Dacă ar fi fost trupuri
la rădăcina lor, mai că aș fi spus că vor neapărat să se ridice până
la Rai“, glumea preotul. Îmbătrânise și el. Dar copacii crescuseră.
Începuseră să ofere umbră. Și pe urmele lor, îngrijiți mai ales de
copii, alții, mai firavi încă, își dezvoltau coroanele. Zidul verde
prinsese viață. Secretul pe care se clădise fusese păstrat pentru o
vreme de cei trei care puseseră planul în aplicare. Dar văzând
rezultatele, îl împărtășiră și celorlalți. Și când Kiwanuka își făcuse
publică dorința de a deveni copac după moarte, sau măcar de a
hrăni unul, până și copiii nu își mai doreau altceva decât să moară
și să ajute copacii să crească. Anna privea plină de fericire chipurile
entuziasmate ale copiilor. Chipuri mândre care, ascultându-i
poveștile despre lumea civilizată și pădurile ei, se visau pădurari.
Ei, copiii, visau. Annei i se părea că nu mai are ce să viseze. Cumva,
la început în taină, pusese bazele unei lumi mai bune. Se simțea
împlinită, chiar dacă încheieturile o dureau, chipul i se ofilise și își
simțea trupul ca fiind al altei persoane. Al unei femei peste care
trecuseră anii și nevoile. Pielea i se înnegrise în bătaia soarelui,
mâinile i se zbârciseră, părul nu mai avea strălucirea de demult.
Dar ochii îi deveniseră incandescenți, așa cum fuseseră înainte să
i se nască pruncul. Chiar dacă el murise, ea reușise, într-un fel, să
dea viață.
Zidul verde, despre care chiar ea spunea că nu este chiar un
zid, dar ar putea deveni, atrase atenția lumii. Nu a oamenilor din
împrejurimi, ci a lumii întregi. Canalele de televiziune prezentau
inclusiv reportaje de la fața locului, informând oamenii despre
existența unei comunități extraordinare, care luptase cu deșertul
zeci de ani și învinseseră. Toți știau că nu era așa, dar senzaționalul
știrii, subiectul devenit mondenitate, era mai important decât
realitatea. Cei care fuseseră copii și îngrijiseră de primele vlăstare
ale Zidului erau căutați pentru interviuri. Preotul și Anna erau
mereu sâcâiți de reporteri și chiar primeau cereri, de la scriitori,
să-i ajute să scrie povestea. Kiwanuka era filmat aproape în fiecare
zi. Își murmura abia auzit bucuria, ca foșnet de frunze. Devenise
copac. Copacul sub care Anna își trăia bucuriile sau supărările, își
gândea gândurile sau își zâmbea zâmbetele. Copacul sub care,
văzând afluxul de lume civilizată năpustindu-se în pustiul ei, începea să se teamă pentru integritatea Zidului verde. Spre fericirea
ei, și copiii actuali se visau pădurari, nu tăietori de lemne.
Când muri și preotul, care deveni, la rândul său copac cerând
doar, ca un fel de farsă, să-i fie înscenată o înmormântare fastuoasă, Anna nu-și mai găsi liniștea. Era înconjurată de toți cu
atenție, era iubită, dar i se părea că își încheiase menirea în acele
locuri. Nevoile nu-i mai erau așa mari ca atunci când venise. Se
obișnuise cu ele. Sau deveniseră, cu vârsta, mai mici, mai puține.
Nici ea nu știa. Știa doar că nu mai are pentru ce trăi văzând bucuria de pe chipurile celor care o înconjurau. Era, însă, prea obișnuită să lupte, nu se împăca deloc cu gândul că nu mai are de
așteptat altceva decât moartea. După nopți întregi de gândire, se
hotărî să plece. Își dădea seama că nu mai are puterea să ia totul
de la început – o altă așezare năpăstuită, necunoscută de lume
sau uitată de ea, în care să ridice un nou zid verde. Își dădea seama
că asta era menirea altora, nu a ei. În noaptea de dinaintea plecării
plânse. Se strecură pe întuneric din colibă doar ca să-i sărute pe
scoarță pe Kiwanuka și pe preot. Îi îmbrățișă pe ceilalți și se întoarse în așternuturile ei gâfâind. O obosea până și mersul. Dar
luase o hotărâre pe care își jură să o urmeze cu încăpățânare. Să
facă public secretul Zidului, cu atât mai mult cu cât niciunul din
cei care îi puseseră bazele nu mai putea fi nici blamat, nici pedepsit. De ea nu-i păsa, își atinsese scopul. Își împlinise menirea.
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Presa o aștepta de când coborî din avion. Nu încercă să evite
pe nimeni. Se întorsese în lumea civilizată tocmai pentru a-i
atrage atenția. Promise interviuri, programă prezențe la emisiuni
televizate. Întreaga lume se învârtea în jurul ei. Era cunoscută pe
stradă, recunoscută, abordată, îmbrățișată. Doar noaptea reușea
să-și tragă sufletul, dorindu-și un singur lucru înainte să adoarmă:
să plângă. Să mai poată plânge. Viața o întărise prea mult. Se
gândi să-l caute pe Stephan, dar de fiecare dată își spuse că acțiunea nu ar avea rost. L-ar găsi, poate, înconjurat de nepoți. Sau
acoperit de o lespede de mormânt. Nu era locul ei acolo, în niciunul dintre cazuri. Locul ei trebuia să fie în fața oamenilor, să le
spună că din pricina inconștienței lor, din cauza nepăsării lor, ea
își risipise viața. Viața la care speră orice femeie tânără, aceea pe
care să o trăiască în brațele bărbatului pe care îl iubește, îngrijind
de copiii lor, căutând să le ofere un viitor cât mai bun. „Dar ce viitor poți să ai într-o lume care se distruge singură?!“
După nici câteva zile, Anna simțea că îmbătrânise cu o sută
de ani. O obosea forfota străzilor, graba oamenilor, zgomotele
orașului. Claxoanele, strigătele, fluierăturile. Până și aerul, pe care
abia îl mai putea respira. Îl numea miasmă și se minuna cum de
reușise să trăiască inhalându-l până în clipa în care plecase. Și
simțea dorul de liniște. De liniștea ei, de scoarța lui Kiwanuka, de
foșnetul frunzelor preotului care ajutase lumea. Îi era dor să fie
eroina celor cărora le fusese utilă cu adevărat, nu a celor care căutau senzaționalul. Își dorea să spună lumii povestea, să o facă să
se întoarcă de pe ceea ce ea numea „calea pierzaniei“. Dar nu își
închipuise niciodată modul în care va fi privit ce avea de spus.
După mai bine de o lună de la revenirea în lumea civilizată,
ecourile poveștii ei nu se stinseseră. „Drămuirea resurselor și utilizarea lor pentru binele comun“ era o mentalitate comunistă care
nu se potrivea societății din care lipsise mai bine de patruzeci de
ani. „Dorința de a face bine“ poate să fie îndeplinită cu ușurință
adoptând un câine de la un adăpost, sau chiar un copil, nu este
nevoie să îți lași bărbatul și să-ți iei lumea-n cap. Cât despre partea
religioasă, Anna se înfiora de fiecare dată doar închipuindu-și ce se
mai poate spune.„Păduricea aia, Zidul lor verde, nu e decât un cimitir. O fi blestemat?“ Cei care abia așteptaseră să devină copaci erau
prezentați ca victime. Numele preotului fusese târât în noroi. Unii
preoți își ceruseră scuze enoriașilor pentru că, în tagma lor existase
un asemenea om. Anna le-ar fi scuipat în obraz, cerându-le să vorbească și de lucrurile pe care le fac ei în taină, la adăpostul zidurilor
și al nopții. Nu mai avea putere. Era prea bătrână și i se părea că o
asemenea atitudine ar fi dovedit că a ajuns exact ce spunea lumea
despre ea: un monstru. Se temea pentru Zidul ei verde. Noaptea
avea coșmaruri, visa cum lumea civilizată se năpustește cu topoare,
cu drujbe și, mai ales, cu ură, asupra copacilor ei. Ai lor, ai tuturor
celor care trăiseră și muriseră acolo în pustie. Se trezea transpirată
țipând, tremurând. Și, ca în urmă cu zeci de ani, simți că locul ei nu
era aici. Nici măcar pentru a spune o poveste. Nu mai avea vârsta la
care să înfrunte morile de vânt. Umanitatea cu atât mai puțin. Îi
aruncă pe ușă afară pe reprezentanții unei firme de pompe funebre
cărora ideea li se păruse prea excentrică să nu prindă la oameni bogați. O căutau să o întrebe dacă trebuie să-i plătească ceva pentru
a o putea pune în aplicare. Numai gândul că ideea lui Kiwanuka ar
fi cuantificată material o enerva la culme. Ea venise să le ceară oamenilor să o urmeze, nu să o vândă. Nu știa dacă, în sinea ei, crezuse
că lumea s-a schimbat. Nu știa dacă se așteptase să fie înțeleasă.
Nu știa dacă acel cosmonaut care îi schimbase destinul mai trăia.
Dar vorbele lui mai trăiau în ea:„este singura casă pe care o aveți“.
Despre ea, știa doar că era o bătrână gârbovită care parcă se împietrise. Mai aștepta doar să moară, ca să dea din nou viață.   

Avanpremier[ Neuma
Între linii 1

Mircea Drăgănescu

21

Măicuță
Din gară pleacă un tren
Șuieră tare, vântul șuieră tare,
Sau pleacă un tren spre Eden ?!
Să alerg poate-l voi prinde
Poate soarele n-a răsărit
Poate trupul nu mă va vinde
Deși e rănit...
Mă târăsc printre traverse
Poate totuși, poate-l mai prind,
Căci aproape de inimă fără de veste
Îl aud câteodată venind...
Măicuță, un tren e o minune
Mai ales când pleacă înspre Eden,
Mă târăsc pe calea ferată fără de nume
Poate-i voi face un semn...
Iarba sălbatecă plină de zgură
Mă zgârie blând pe obraz
Aș vrea măicuță cu o cerească trăsură
Să alerg pe un verde izlaz...
Sunt încă pe calea ferată
Și soarele n-a răsărit
Poate Cocoșul Dimineții de astă data
A adormit...!

Între linii 2
Aștept să mă maturizez
Acum la aproape 70
Și continui să scriu poezii
Uimindu-mi concitadinii
Care mă văd zilnic
Cărând sacoșe din piață
Și plimbându-mi
Nepoțelul în părculețul
Cu tot felul de jucării...
A dat în mintea copiilor
Spun unii...!

*
*

*

Iată că este necesar
Ca cineva să ne îndrume
Pe ce linii să ne îndreptam
Chiar dacă va ﬁ un acar nebun
Păun cum se spune
Deși vagonul nebun corabia nebună
O ia aiurea pe linia ce nu duce nicăieri
Acarul Păun ne salvează de la deraiere
Chiar cu riscul ca acarul Păun
Să nu ﬁe nebun...!

R[zle\e

Viitorul – trecutul de care
nu ne mai aducem aminte
www.revistaneuma.ro
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GeLu neGreA
acum?“, își întreabă din nou marea căpetenie supușii. „Mărite, au înnebunit cu toții:
râd, cântă, dansează și se veselesc“, răspund războinicii.„De-abia acum nu mai au,
într-adevăr, nimic“, conchide cu un surâs
melancolic enigmaticul cuceritor.

abuloasele decalaje dintre oamenii trăitori în zilele noastre
sunt cele mai înspăimântătoare
din câte a cunoscut istoria acestei lumi care, slavă Domnului, a cunoscut
câte ceva în decursul ei – și mai bune, și
mai rele, vorba poetului. Iată: 26 de familii
dețin tot atâta avuție cât 3.500.000.000
(trei miliarde cinci sute de milioane!) de
locuitori ai Pământului luați împreună.
Adică, jumătate din numărul la care a
ajuns populația planetei la această oră astrală a omenirii.
Câți faraoni așezați alături, pungă
lângă pungă, sau câți imperatori al Romei,
ori câți împărați ai Chinei au fost – proporțional – la vremea lor la fel de bogați?

F

*
În loc de orice comentariu sau întrebare retorică, această veche povestioară
care face cât un tratat de ﬁlozoﬁe existențială:
Marele Gingis Han mai cucerește o
cetate și-și trimite slujitorii să-i spolieze pe
învinși, în vreme ce el și căpeteniile
războinice chefuiesc în triumf. După un
timp, trimișii vin încărcați de bogății, raportând că, după ce i-au schingiuit cu
meșteșug pe învinși, i-au lăsat săraci lipiți.
„Ce fac ei acum?“, întreabă Hanul Hanilor.
„Oh, vai lor: plâng, se vaită, își smulg părul
și-și blestemă soarta“, răspund trimișii.„Întoarceți-vă, chinuiți-i fără cruțare și scotociți peste tot: au ascuns încă destule“,
ordonă Gingis Han.
Slujitorii pleacă, îi supun pe localnici la
torturi cumplite și se întorc răstimp cu o
pradă uriașă, conﬁrmând vorbele Hanului:
într-adevăr, nemernicii ascunseseră multe
unde cu gândul nu gândeai. „Ce fac

*
Viitorul este trecutul de care nu ne mai
aducem aminte. Cel puțin Nietzsche, Eliade și alții, pentru care mitul eternei reîntoarceri reprezintă o realitate, așa par să
creadă.
*
„Nu există dramă mai mare decât să ﬁ
fost înțeles prea devreme“. Genul de paradox cioranian prea șocant pentru a mai
lăsa loc la ceva dincolo de propria eclatanță. Și totuși…
Ce înseamnă, în context, „devreme“?
La fel de relativ și greu de dimensionat
rațional ca și indefinitul „târziu“, aș zice.
Spiritualul filozof de Coasta Boacii nu ne
lasă însă în întuneric. Făcând un ocol
hermeneutic prin Paris, el ne elucidează
la minte, vorbind în pilde, ca proorocii:
„Zgomotul pe care îl fac în jurul meu mă
enervează și mă dezamăgește“.
Punând alături cele două fraze, lucrurile prind să se lumineze reciproc avantajos. Nu poate ﬁ vorba decât despre
cortina care, în abstract, desparte antumitatea de postumitate. Cioran optează pentru o postumitate oricât de vag deﬁnită,
dar pe care o resimte, totuși, preferabilă
unei antumități gălăgioase, iar, prin
aceasta, enervante și dezamăgitoare. Este
nimic altceva decât eternul dispreț cu care
poeții și ﬁlozoﬁi – mari și mici, hedoniști
sau ne-, horațieni ori dimpotrivă – tratează
prezentul, cotat ca mediocru și nesemniﬁcativ. Devreme-le este acest prezent pe
care Cioran – se vede bine – nu dă doi bani
românești. Miza lui – recte, a operei lui –
este viitorul, posteritatea, adevărata celebritate, deci. Notorietatea din timpul vieții
este facilă, nedurabilă și, ipso facto, de-a
dreptul dramatică.
Fuga de glorie a lui Emil Cioran este, în
realitate, un simulacru. El disprețuiește

doar trecătoarea glorie din timpul vieții,
facilul triumf în cursa de 200m plat. La startul maratonului creator profund este gata
să se prezinte oricând.
Răspunsul său la dilema dintotdeauna
a oricărui creator este, de fapt, omeneasca
sete de neuitare. Fără metafore. Există
spații în care nici chiar Cioran nu se joacă
de-a stilistica.
*
Nu știu de ce suntem noi, românii, atât
de mândri când vedem ori când auzim rostindu-se vorbele autocratice risipite de
Mihai Viteazul pe un petic de hârtie, alea
cu „pohta ce-am pohtit“ (și care, în paranteză ﬁe spus, nu au nicio legătură cu atestarea vreunui gând sau vreunei intenții a
voievodului de a purcede la unirea celor
trei provincii românești). Oare frații noștri
mai mari și mai deștepți, franțuzii, sunt la
fel de adânc frisonați de mândrie patriotică la contactul cu sintagma nemurită de
Ludovic al XIV-lea: „Statul sunt eu“? Fiindcă mie, de ce să nu ﬁu sincer, ambele
îmi ghâghilă urechea într-un chip destul
de apropiat…
*
Apropo de gâghilat urechea. Citat din
marele ﬁlozof și matematician german Leibniz: „Dăm înapoi atunci când nu progresăm,
căci a rămâne pe loc este imposibil“.
Unde naiba am mai auzit eu ceva
foarte asemănător? Ah, da: „…Mai întâi
și-ntâi, istoria ne învață anume că un
popor care nu merge înainte stă pe loc, ba
chiar dă înapoi că legea progresului este
așa, că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi
mai departe“.
Să recunoaștem: n-avea lecturi proaste
dom Nae Cațavencu!
*
Reﬂecție misoghină: da, se pare că așa
e – în spatele oricărui bărbat puternic stă o
femeie înțeleaptă. Tot șpilul este ca bărbatul să pună în practică sfaturile ei înțelepte exact pe dos.
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la 27 noiembrie 2019, domnul academician nicolae Manolescu împlinește
80 de ani. Revista neuma îi urează la Mulți ani cu multă sănătate și deplin
succes în neobosita și fertila activitate a Domniei-Sale! Cu acest prilej
am propus prietenilor revistei să scrie despre sărbătorit sub genericul:

ANI

L-am întîlnit pe Nicolae Manolescu

La un proaspăt octogenar
evenit, iată, proaspăt octogenar, Nicolae Manolescu este,
incontestabil, primus inter pares între criticii români de azi.
O fertilă și îndelungată activitate îi justifică
acest loc privilegiat, similar cu cel deținut
de-a lungul timpului de Titu Maiorescu, E.
Lovinescu, G. Călinescu, în compania ideală
a cărora se află. Destinul său însă diferă, din
fericire, de cel al ultimilor doi. Întrucît patronul Sburătorului, deși a trăit într-o perioadă de normalitate civică și prosperitate
culturală, n-a putut deveni nici profesor universitar, nici academician, conservîndu-și,
din acest unghi, amărăciunea unei neîmpliniri. „Divinul critic“ a avut neșansa de-a se
confrunta cu stihia regimului comunist,
care, în pofida concesiilor nu puține săvîrșite de condeiul său, n-a ezitat a-l exclude
din mediul universitar, a-l cenzura dur, a-l
umili. Drumul parcurs de Nicolae Manolescu se dovedește, în schimb, mai apropiat de cel al patronului Junimii, ascendent
de timpuriu, favorabil pînă la fine. Zeița
Fortuna i-a surîs mereu contemporanului
nostru. Puterea totalitară n-a izbutit a-l
sub- ordona, a prejudicia în chip semnificativ traiectoria carierei sale critice, întemeiată pe principiul valorii estetice, pe
asumarea unei misiuni de la care n-au intervenit abateri conjuncturale. În anii nu-

D

meroși ai unei literaturi controlate ideologic, Nicolae Manolescu a făcut parte din
rîndul acelor autori care, trecînd printre
meandrele dificultăților, nu și-au pierdut
identitatea, au rămas constant de „partea
bună“ a conștiinței. O tactică între opoziție și rezervă, unica realistă, a reprezentat
formula reușitei sale. Nu se putea mai
mult. De altminteri a fost mereu lizibilă
printre rîndurile criticului aprobarea sa față
de postura nereținut protestatară, manifestată mai cu seamă peste graniță, în fruntea căreia se înscriu numele unor Monica
Lovinescu și Virgil Ierunca. Oricum, Nicolae Manolescu a fost un învingător. Departe de-a fi ajuns în situația unor
„schimbări la față“ precum destui scriitori,
unii de bună condiție, ce n-au ezitat la un
moment dat a se înrola în trupa tendențiozității oficiale, a rămas el însuși. Drept
care, după 1989, a putut scrie întrutotul
credibil despre compromisurile care au
desfigurat atîtea cariere literare. Martor dar
și justițiar care a așternut rînduri severe cu
privire inclusiv la cîteva vedete ale „epocii
de aur“ comuniste. Cîteva exemple. Despre
Marin Preda: „În romanele din anii 19601970, de la Risipitorii la Cel mai iubit dintre
pămînteni, zațul realist-socialist continuă
să lase cititorului contemporan un gust
rău. Nu încape îndoială că, fără acest tribut,

Preda ar fi fost un mare romancier“. Despre
Geo Bogza: „Avangardistul original și puternic s-a transformat peste prima noapte
de comunism într-un scrib oficios al regimului“. Despre Eugen Jebeleanu: „Onestele parabole civice din Hanibal nu reușesc
să spele păcatele din odele ocazionale și
nu explică reputația morală de care Jebeleanu s-a bucurat în ochii unei critici impresionate de gesturile publice de oarecare demnitate din ultimii săi ani de viață“.
Despre Augustin Buzura: „Romanele sunt,
în multe privințe, adevărate rechizitorii,
dar lipsite stilistic de culoare și varietate.
Monotone, plumburii, copleșind o imaginație care arde la foc mic realitatea de la
care pleacă“. Despre Ion Gheorghe: „un
epos mîlos. Icoanele pe sticlă din Zoosofia,
cel mai original volum al poetului, sunt incoerente ideatic“. Cum l-am putea contrazice? L-am cunoscut pe Nicolae Manolescu
pe cînd era tînăr, pe cînd eram tineri amîndoi. Nu pot renunța la impresia că deceniile
nu l-au marcat, că în prezent are nu doar
timbrul scriiturii, ci și, în bună parte, prezența psihofizică de odinioară, gata a continua cu energie capitolul criticii noastre pe
care l-a inaugurat. La încă mulți ani creativi,
Nicolae Manolescu!

GHeorGHe GriGurcu
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cartea străină, apărut (aproape) săptămânal în „Cronica“ trăgînd cu ochiul, ca să
spun aşa, la cronica din„România literară“;
dar dacă textul de la „Actualitatea literară“
se află în acea relaţie de identificare cu revista în care apare (autor - rubrică - text - cititor), eseul„suplimentar“ este literatură, el
se încadrează între alte limite, mult mai
largi, depăşind zona strictă a comentariului
critic: dinamica raportului cu cititorul este
asemănătoare, în acest caz, cu aceea a relaţiei unui fragment de roman ori a unei
poezii citite cu adevărat („receptate“, cum
se spune) abia la apariţia lor în volum. De
altfel, temele nu seamănă cu cronicile literare pentru că ele au altă orientare şi altă
funcţionalitate în lumea literaturii; în pri-

mantan vechi, O întîmplare adevărată.
Daţi-mi un sfat. În căutarea unui subiect de
schiţă) unde analizează cu luciditate modul
acţiunii şi reacţiunii propriului „spirit“ de
observaţie care este unul specializat, focalizînd realitatea în chip diferit faţă de prozator: şi în aceste teme, care păstrează
aparenţa unor proze, Nicolae Manolescu
analizează realul, oprindu-se exact în punctul de la care porneşte „ficţionarul“. Deplin
semnificativă în acest sens este „naraţiunea“ O întîmplare adevărată; aflat într-un
comparti- ment de tren, autorul notează figurile din jur, este atent la amănuntul comportamental numai în orizontul uneia
dintre ideile care constituie „invariantele“
temelor: acroşat de o juristă cu probleme
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ANI
ăd într-o notă de jurnal că, discutînd cu Nicolae Turtureanu şi
Sergiu Adam, în 1988, despre
cartea din acel an a lui Nicolae
Manolescu, Desenul din covor, primul observa faptul că, deşi citite anterior în reviste,
textele din al şaptelea volum de Teme sînt
„altceva“, nu„seamănă“ cu acelea publicate
chiar dacă datarea lor scrupuloasă nu lasă
nicio urmă de îndoială. Într-adevăr, temele
apărute în„Ateneu“ (15),„Cronica“ (13),„România literară“ (2),„Steaua“ (3),„Secolul XX“
(1),„Tomis“ (1) şi„Caietul Teatrului Naţional“
(2), cărora li se adaugă doar trei inedite şi
cîteva Fragmente dintr-un jurnal, reprezintă
„altceva“ decît textele din colţul de pagină
al publicaţiei săptămînale ori lunare: acest
„altceva“ este, în fapt, orientarea pe care o
capătă în succesiunea lor din carte, ordinea
şi sensul pe care le conferă criticul atunci
cînd îşi (re)citeşte cronicile, prozele, notaţiile şi amintirile risipite pe parcursul a patru
ani (între 1983 şl 1987) în publicaţiile amintite. Este de remarcat, încă o dată, faptul că
Nicolae Manolescu nu reia în acest volum
vreo cronică din„România literară“ pe care
o stăpînea, în acel timp, aproape „monarhic“; o explicaţie ne oferă Nicolae Manolescu însuşi într-un text intitulat Rolul
cronicii literare, unde se ocupă de statutul
cronicii şi al cronicarului literar, la noi:„Cititorul leagă spontan pe cronicar de o revistă. Aşa se explică de ce, culese în volume,
cronicile au mai puţin succes dccît au avut
în paginile publicaţiilor: nu fiindcă s-ar fi învechit de la un an la altul (învechirea e un
proces relativ lent), ci fiindcă acelaşi cititor
care cumpără săptămînal sau lunar revista
de la chioşc pentru cronicile din ea ocoleşte
cartea de cronici din librărie, ca şi cum numele autorului nu i-ar spune, în al doilea
caz, nimic. Pentru cititor, identificarea dintre cronicar şi revistă este aproape completă“.
Nu aceeaşi legătură este însă între eseul
din revistă, reluat în volum, şi cititor; aş
spune chiar că raportul„de interes“ este invers. Cititorul parcurge eseul publicat lunar
în „Ateneu“, să zicem, ori comentariul la

V

Nicolae Manolescu
cu Gabriel Chifu §i Adrian Lesenciuc

mul rînd, aici, spaţiul de mişcare al criticului
este considerabil lărgit, de la critica unui
fapt literar (o carte de poezie, proză, critică)
spre teritoriile mari ale culturii. Apoi, Nicolae Manolescu experimentează în Teme un
mod de a citi lumea care îi este familiară,
aceea a profesiei sale, cu alte instrumente
decît analiza şi judecata de valoare, de care
se foloseşte cronicarul literar (o singură excepţie, şi aceea în jurnal, însă, unde totul
este permis: Tolstoi este „cel mai mare romancier al lumii“). Sigur că acest mod de a
citi realul prin realitatea literaturii este, în
chip definitiv marcat de o anume perspectivă care e şi a cronicarului literar; Nicolae
Manolescu scrie literatură în Teme la fel
cum face critică literară în cronici şi în volumele cunoscute, ochiul şi competenţa criticului determinînd calitatea filtrului prin
care este percepută o realitate culturală; inutile au fost, de aceea, tentativele unor recenzenţi de a descoperi în ce fel ar putea
scrie Nicolae Manolescu proză: îl deconspiră el însuşi în cîteva „naraţiuni“ (Femeia
din vis, Ce fel de gînduri se pot lega de un gea-

de învăţămînt, criticul găseşte prilejul de a
face subtile disocieri referitoare la raportul
dintre diverse categorii de cititori, fiind silit
de împrejurarea de tot agasantă să constate că nu este amator de întîmplări adevărate (pe care jurista i le serveşte cu generozitate), că preferă ficţiunile, că, în sfîrşit,
trenul nu e„ocazia cea mai nimerită pentru
a cunoaşte viaţa oamenilor“. Mai mult, comiterea unui dezacord de către volubila juristă interzice orice tip de comunicare; dar
prozatorul abia din acest moment începe
„să înţeleagă“.
Am crezut dintotdeauna că nu trăim în
mijlocul unor întîmplări, ci în mijlocul unor
sensuri. Lumea reală, ca şi lumea cărţilor,
constituie un sistem: rostul intelectualului
este tocmai acela de a gîndi acest sistem, de
a sesiza legături care dau coerenţă universului nostru, de a ghici necesitatea ascunsă sub
aparenţa accidentalului. Intelectualul se
ocupă de chiromanţie sui-generis: citeşte în
liniile - asemănătoare şi unice - ale lumii destinul ei fundamental şi secret. Aceasta este
motivaţia, orientarea temelor lui Nicolae

25

Nr. 11-12(25-26)  Noiembrie-decembrie 2019

Manolescu; „întîmplările“ din lumea literaturii sînt totdeauna sensuri care trebuie explorate, descifrate pentru a le spori frumuseţea şi, nu de puţine ori, taina: metafora desenului din covor are şi acest înţeles. Atît în exerciţiile„epice“, scrise alert, cu
o subţire autoironie - marcă a spiritului superior -, cît şi în eseurile şi cronicile la cartea
tradusă, Nicolae Manolescu se arată mereu
fascinat de idee, căutînd totdeauna „enigma“ ce se ascunde în spatele faptului celui
mai banal în aparenţă; dar, în fond, ce este
banal în lumea literaturii? În teme, criticul
e prea puţin interesat de procedee, stil,
structuri - obiective pentru articolul săptămînal de la „Actualitatea literară“; temele
constituie un dicţionar de idei literare suigeneris, o sumă de texte despre...
Text, singura formă care exprimă viaţa
şi care se lasă pe de-a-ntregul, exprimat de
ea: „lecturile sînt adevărate evenimente ale
vieţii“ - iată o propoziţie„de identificare“ pe
care o descoperă Nicolae Manolescu într-un interviu acordat de Borges lui Pierre
Boncenne. Aceasta este, de fapt, condiţia
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„omului de hîrtie“: a citi totul în perspectiva
profesiei, a căuta în fiecare întîmplare sensul unui fapt scriptural. Copleşitoare sînt în
Teme necesitatea acută de a se defini o
dată şi încă o dată, precum şi ceea ce aş
numi orizontul cărţii; Nicolae Manolescu citeşte fiecare carte şi fiecare fapt„din viaţă“
cu voluptatea unui explorator aflat în căutarea„lumii noi“: literatura în„litera“ ei (cronica literară) şi literatura în„fiinţa“ ei (teme)
- acestea sînt ipostazele„realului“ explorat
de Nicolae Manolescu: nu unul „trăit“, ci
acela creat. Iar acest real, rod al jocului
imaginaţiei, constituie desenul din covor,
enigma ascunsă în fina ţesătură a trăirii şi
lecturii; Nicolae Manolescu nu scapă nici
un prilej de a-l apăra, de a-i fixa specificul
şi de a-i descoperi superioritatea faţă de
acela „din viaţă“. Raportul dintre creaţie şi
trăire îl preocupă pe Nicolae Manolescu, ca
pe oricare scriitor măcinat (cîteodată?) de
gîndul că din puţinătatea trăirilor şi inconsistenţa „experienţei de viaţă“ (dar cum ar
putea fi aceasta altfel decît „puţină“?) nu
s-ar putea ivi decît texte„puţine“; între ex-

perienţa de viaţă şi valoarea literaturii născute din ea este, în fond, o falsă relaţie, una
care, orice s-ar spune, nu interesează planul estetic. Dar e o prejudecată, destul de
rezistentă, actualizată, din cînd în cînd de
veleitari care cred că pot salva o operă precară valoric prin simularea prea-plinului
vieţii din ea: şi atunci se vorbeşte despre
„succes de public“ şi despre „tăcerea vinovată“‘ a criticului. Acest raport dintre cele
două tipuri de real (cel imaginat şi cel
„trăit“) este important pentru înţelegerea
amintitului mod de a citi lumea literaturii;
anii adolescenţei, primele încercări literare,
ca şi lecturile ulterioare stau sub semnul
acestei relaţii: „De obicei, oamenii posedă
(cînd posedă) unul ori altul din aceste două
feluri de imaginaţie: cei care văd în viaţă nu
văd în cărti şi invers“. Nicolae Manolescu
face parte din a doua categorie schiţată de
personajul„prozei“ Daţi-mi un sfat: în ea se
află „omul de hîrtie“, cel care nu poate (nu
ştie, nu vrea) să răspundă „vieţii“ altfel
decît prin scris şi citit.

Cum am ratat prima întâlnire cu Nicolae Manolescu

n vara anului 1975 am intrat la Facultatea de Limbi și
Literaturi Germanice, la secția engleză-română. Ca și la
bacalaureat, obținusem cea mai mare medie a promoției
la proba de limba și literatura română. Pesemne că și acest
detaliu biografic explică reușitele mele ulterioare pe tărâmul
traducerilor literare... fără cunoștințe solide în limba-țintă,
degeaba știi la perfecție limba/limbile-sursă. Ca boboc, mă
entuziasma cursul de folcloristică ținut de profesorul Nicolae
Constantinescu; în schimb, mă îngrozea(u)„fonetica și fonologia“
(în egală măsură cea a limbii române și a englezei). Diferențele
dintre fonetica acustică și cea articulatorie, dintre acestea și
fonologie rămâneau un mister pentru marea majoritate a colegilor mei din anul întâi. Culmea e că, la română, profesor îl aveam
pe un vecin de cartier, Clement Mârza (ulterior emigrat în Italia,
din câte știu), un tip flegmatic dar cumsecade, cu o figură ce
amintea vag de Belmondo.
În marea lui cumsecădenie, dom’ profesor îmi și făcea cinste
cu câte un bilet I.T.B. când ne întâlneam în stația autobuzului 331.
Cu toată simpatia pe care i-o purtam, n-am pregetat să-mi iau
coada la spinare și să mă transfer, pe la jumătatea lui noiembrie,
la specialitatea B: limba și literatura maghiară. Acolo l-am cunoscut pe „omul cu pipa“, carismaticul profesor de literatură
Molnár Szabolcs, dar tare i-am mai invidiat pe colegii rămași la
română B când, în anul III, l-au avut titular de curs pe Nicolae
Manolescu.
Noi, cei de la engleză, nu prea frecventam Cenaclul de Luni iată, așadar, o altă posibilă întâlnire pe care am ratat-o în studenție. Aveam, în schimb, o gașcă de colegi luminați, cu care
citeam,„pe pâine“, tone de literatură, inclusiv revistele literare ale
Uniunii Scriitorilor. Și nu doar citeam, ci ne și adunam și comentam nopți în șir cele citite, disecam și analizam în detaliu

Î
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texte literare, stabileam ierarhii și ne argumentam punctele de
vedere adesea contradictorii. (Din câte știu, promoția 1979 a
angliștilor bucureșteni are, la ora actuală, cel puțin zece membri
în Uniunea Scriitorilor). Trioul de aur al criticii literare românești
care se cristalizase în ierarhizările noastre era compus din Nicolae
Manolescu, Eugen Simion și Mircea Marin. Eram mândri că pe
acesta din urmă îl avuseserăm titular de curs la opționalul de
critică literară intitulat Conștiința poetică. Se pare că timpul ne-a
dat dreptate, toți trei fiind astăzi membrii Academiei Române.
Primul contact direct cu Profesorul s-a produs cu prilejul
festivalurilor Zile și Nopți de Literatură la Marea Neagră, unde –
după alegerea domniei sale în funcția de președinte al Uniunii
Scriitorilor – mi-a acordat un vot de încredere însărcinându-mă
să fac parte din echipa de traducători care pregătea laudatiourile laureaților în limbile engleză și franceză. Iar, într-un an,
chiar m-a rugat să și compun laudatio-ul poetului englez
George Szirtes. În anii ce au urmat, ne-am întâlnit de mai multe
ori, mai ales la ocazii festive – gale de premii, acțiuni și
evenimente culturale.
Un Maiorescu al epocii sale/noastre, Nicolae Manolescu îmbină rafinamentul intelectual cu discreția, este un minunat
interlocutor, nu se scoate în față și nu confiscă discuții întregi, nici
nu bate cu pumnul în masă spre a-și impune opiniile precum un
alt Nicolae, mare prozator-academician contemporan. I-am savurat prezența într-o blândă seară de august petrecută pe terasa
de la Cireșica, alături de doamnele noastre și de bunul nostru„nea
Vasile“ de la Vila Scriitorilor din Neptun-Olimp, o seară de neuitat,
pe care mi-aș fi dorit-o repetată. La ceas aniversar, îi transmit
gândurile mele bune și bucuria de a-l fi cunoscut.

GeorGe voLceAnov
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e înţelege, pe Nicolae Manolescu l-am cunoscut mai întâi
din scrierile sale, încă de pe vremea Gazetei literare, apoi a României literare, până nu devenise reperul
esenţial al criticii şi istoriei literare româneşti. Îl urmăream, pentru că era unul dintre cei mai serioşi comentatori de literatură
şi instinctul (dar nu numai!) îmi spunea că
e o voce critică sortită să spună lucruri fundamentale. Pe rând, m-au atras studiile
sale despre poezie, apoi monografia consacrată lui Titu Maiorescu a fost o bucurie,
pentru că m-a încredinţat că şi în timpul
meu (este vorba de anii ‘70!) există o serioasă opţiune pentru critica estetică,
într-un context neprielnic, al ideologizării
disperate din epocă.
În mintea mea, scrierile lui Nicolae
Manolescu se clădeau precum componentele unei instituţii, reper pentru devenirea literaturii noastre. Aşa se face că
Instituţia (cu majusculă de astă dată!), se
împlinea după aşteptări, cu studiile despre
roman, cu primele volume din Istoria critică a literaturii române şi, în cele din urmă,

S

cu ediţia definitivă din 2008. Interesant
este că, în tot acest timp al unei costrucţii
culturale temeinice, nu mi-am pus niciodată problema că Nicolae Manolescu ar
putea fi o fiinţă reală, în carne şi oase, cu
trebuinţele comune fiecărui om. Autorul
scrierilor era pentru mine, ce-i drept, în
spatele lor, dar destul de spiritualizat, până
la a deveni abstract. El exista în ce mă
priveşte, dar se topise în cărţile lui, iar curiozităţile mele nu au simţit nevoia să
treacă dincolo de carte.
Mai târziu, împrejurările m-au făcut să
mă aflu de câteva ori în preajma „Instituţiei“ mele cât se poate de concrete şi să
constat că nu doar scrie, ci şi vorbeşte (îşi
construieşte discursul public după regulile
retoricii), poate să bea şi un pahar de vin,
are un dialog antrenant şi umor, este pur şi

simplu un om întreg şi agreabil. Cu toate
că ocaziile nu au lipsit, nu am căutat să
stânjenesc cu prezenţa mea, cel puţin din
două motive. În primul rând, ţineam şi ţin
la„Instituţia“ edificată în mintea mea, mai
ales că face parte din propria-mi fiinţă culturală, şi nu aş fi vrut să o primejduiesc în
niciun fel. Apoi, mi-a fost totdeauna dezagreabil să mă înghesui în grupurile care
sufocă personalităţile, de cele mai multe
ori formate din indivizi dornici să fie luaţi în
seamă, să facă fotografii, genii care aşteaptă să fie descoperite măcar la trecerea
cometei. Este ceva asemănător cu microbiştii care se înghesuie să îşi facă poze cu
vedetele din fotbal, trecând apoi drept
mari oameni ai sportului în cercurile care îi
acceptă. Ar fi fost ca şi cum, printr-o întâmplare neaşteptată, aş fi făcut o poză cu
Messi care, politicos şi modest cum e, nu
ar fi spus nu, apoi aş fi arătat-o pretutindeni ca să se vadă, nu-i aşa, contribuţia
mea la dezvoltarea fotbalului de înalt
nivel. Are La Fontaine ceva asemănător
într-o fabulă care, în traducere, s-ar numi
Poştalionul şi musca (Le coche et la mouche). Mă rog, ceva pe aproape...
Mult mai important mi se pare faptul
că, la descoperirea adevărului că în spatele
scrierilor amintite există un om viu care nu
e străin de toate cele lumeşti, „Instituţiei“
din mintea mea nu i s-a smintit niciun
perete.

Seminariile de Luni ale profesorului N. M.

-am întîlnit prima dată pe profesorul Nicolae Manolescu într-o luni. Sînt sigur de asta,
pentru că era prima ședință a
Cenaclului de Luni la care participam!
După cum sînt sigur că întîlnirea s-a produs la Casa de Cultură a Studenților din
București, numită pe atunci„Grigore Preoteasa“, la ultimul etaj al clădirii.
Am participat la Cenalul de luni începînd cu toamna anului 1981, după ce
am început cursurile din primul an de facultate. Așadar două„stagiuni“: 1981-82 și
1982-83 Am participat aproape săptămînal pînă la sfîrșit, în primăvara lui 1983, inclusiv la ședințele de la Centrul de Perfecționare al Transporturilor, unde se mutase
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cenaclul cu ajutorul lui Radu Călin Cristea,
doar pentru cîteva ședințe. Am citit prima
dată în februarie 1982. Participam la un
mic cenaclu, „Dialog“, care funcționa întro bibliotecă de cartier, numită C. Dobrogeanu-Gherea, și care se afla în casa ce
aparținuse Elenei Lupescu, azi Hanul Berarilor, pe bulevardul Republicii (azi revenit la denumirea Pache Protopopescu).
Cenaclul nostru era condus de Ion Drăgănoiu și animat de Alexandu Horia. Am
avut lecturi în grup, cenacliștii de la Dialog, dar și individuale. Organele au oprit
cenaclul nostru, în principal pentru că
scoteam o revistă „samisdat“ numită ICS,
pe care eu dactilografiam și o multiplicam
în 15-20 de exemplare: 3 file A4. Colecția

revistei ICS i-am încredințat-o lui Ion Bogdan Lefter, pe care îl cunoșteam din copilăria mică. Sper că o mai are. Precizez că
ICS nu avea nimic subversiv, altfel o
pățeam rău, era un fel de joc dadaist.
La micul nostru cenaclu, tinerii poeți
erau fascinați de optzeciști și căutau să nu
cadă în epigonism. Veniseră la cenaclul
nostru, numit Dialog, Matei Vișniec, admirat de mine, căci era dramaturg, cum abiționam și eu să devin, dar care avea doar
un volum, acela fiind de poezie, Elena Ștefoi, care va debuta mai tîrziu, dar și alți autori, mai în vîrstă. Toți vorbeau cu admirație de Nicolae Manolescu și generația‘80
de la Cenaclul de Luni unde fuseseră
măcar de cîteva ori. Criticul avea, pe
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atunci, doar 42 de ani, dar avea o operă
considerabilă. Citisem toate volumele de
Teme ce sapăruseră (primele trei), împrumutate de la bibliotecă și aveam, eu însumi, Arca lui Noe, volumele I și II, despre
care doamna Litman, profesoara mea de
la liceu, ne vorbea adesea. Ea îl cunoștea și
personal pe autor. Ne explicase cum era
cu perspectiva naratorului, dorică și ionică, pe Sadoveanu ni-l preda conform cu
Manolescu.
Cînd s-a oprit„Dialog“, prin toamna lui
1982, am dat noi, cenacliștii, însoțiți de
mentorii noștri, un recital de adio la Cenaclul de Luni. Toți cenacliștii (importanți)
de Luni știau ce s-a petrecut și am fost
priviți cu simpatie. Cenaclul de Luni, cum
l-am apucat eu, se ținea în„barul“ Casei de
Cultură a Studenților „Grigore Preoteasa“.
Acest edificiu, fondat în 1937 a fost construit de Emil Prager după planurile lui
Petre Antonescu. Știam asta pentru că
l-am cunoscut pe E. Prager în copilăria
mea și senectutea lui. Mai rar se ținea cenaclul în„sala 8“ de la etajul 1, unde era și
o pianină pe care o mai chinuia Dinu Regman. Debutul meu s-a produs în acea sală,
într-o seară de februarie a anului 1982,
cum spuneam. Deși sigur de înzestrarea
mea literară, n-am răsuflat ușurat pînă la
final, cînd profesorul Manolescu mi-a
acordat un comentariu critic elogios, mai
mult decît o „notă de trecere“. Nicolae
Manolescu vorbea totdeauna ultimul,
nu-și prea contrazicea discipolii, chiar
dacă erau excesivi. Ceea ce mă bucura la
el, de fiecare dată, este că, pe scrierile
slabe, terne, căznite - cum erau inevitabil
majoritatea celor prezentate - el făcea o
lecție strălucitoare de literatură, aducea în
discuție opere și autori importanți. Textele
citite deveneau pretextul unor seminarii
de care aveam nevoie.
În „bar“ era și o mașină de joc, electronică, tip simulator de conducere auto
rudimentar. Funcționa cu fise de un leu și,
înainte de cenaclu mulți își încercau abilitatea de șoferi. Excelau Doru Mareș și
Florin Iaru. Într-un comentariu la o lectură
nereușită a cuiva am făcut aluzie la
mașinărie, în sensul că dacă nu ești Doru
Mareș sau Iaru și conduci (textul) repede,
te faci praf. Intervenția a provocat reacția
de satisfacție a lui Bogdan Lefter care a zis
că, la Cenaclul de Luni, pînă și mobilierul,
decorul e stimulator.
Altă întîmplare: în anul 1982, a avut
loc, ca de obicei, Festivalul Artei și Creației
Studențești (abreviat FACS sau, ironic,
FAX). Juriul la faza pe București a fost format din profesorii Manolescu, Martin și
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Simion. La poezie, pe podium au ieșit
numai cenacliști de Luni: eu, Ioana Carabăț și, ex-aequo, David Ioachim și Andrei
Damian. În concluzie, juriul pe țară, condus de Mihai Ungheanu, n-a invitat niciun
laureat bucureștean la faza națională (la
Craiova, parcă) deși ne cîștigasem acest
drept. Cenaclului de Luni i se pusese gînd
rău.
Pe durata participării mele, administratorii și moderatorii cenaclului au fost
Doru Mareș și apoi Ioana Carabăț, spre
final Radu Călin Cristea ca organizator,
lucra la Cubul Rapid, care ținea de transporturi. Liderul era evident Nicolae Mano-

venea și Tudor Jebeleanu, dar nu citea.
Presupun că nici nu scria literatură. Apoi
regretații Cornel Regman, Dan Goanță,
Gabriel Stănescu. Din promoția mea, deci
mai tineri cu 8-10 ani decît optzeciștii
canonici, au citit Daniel Bănulescu, Andrei
Damian, Ioana Carabăț, Raluca Brancomir,
Doina Tudorovici, Ramona Fotiade, David
Ioachim (ultimii doi au plecat din România îndată după 1989, ca și Liviu Georgescu, alt poet participant). Din grupul
celor mai noi veniți, deși aveau vîrsta
fondatorilor cenaclului, făceau parte Paul
Vinicius, Valentin Iacob și Romulus Brîncoveanu. La fel și Uca Maria Iov care își

Nicolae Manolescu cu Alexandru Vlad §i Horia Gârbea
la Mangalia, „Zile §i nop\i de literatur[“

lescu. În cenaclu i-am cunoscut și m-am
bucurat foarte mult din acest motiv pe cei
patru mari poeți ai „Aerului cu diamante“,
și pe patru dintre cei ai antologiei „Cinci“.
Nu și pe Romulus Bucur, dintre ei. Aveam
o afinitate specială pentru Matei Vișniec și
față de Radu Sergiu Ruba. Mai veneau din
nucleul„esențial“ al generației‘80, Magda
Cârneci, Elena Ștefoi, Ioan Groșan, Gh.
Iova, Mircea Nedelciu (mai rar, prozatorii
aveau cenaclul „Junimea“). Mi-l amintesc
pe Augustin Frățilă, odată a venit cu
Nichita Stănescu. Nu mai știu ce conflict
estetic avea Traian T. Coșovei cu Ion Bogdan Lefter și Hanibal Stănciulescu, dar veneau la aceleași ședințe, se evitau însă. Au
mai citit acolo, cît am fost prezent, Ion
Zubașcu, Dan Stanciu – autorul majorității
coperților la volumele generației. Mai

cînta poemele, ba le și picta. S-au afirmat
în grup „brașovenii“ îndrumați de Al.
Mușina, încă elevi pe atunci. Din afara Bucureștiului veneau mai greu autorii. Mi-i
amintesc, destul de vag, de Nichita Danilov și Liviu Antonesei, nu mai țin minte
dacă au și citit. I-am mai văzut, mai rar, pe
Aurelian Titu Dumitrescu, pe regretatul
traducător Dan Radu Stănescu, care era și
poet, pe Ioan Buduca.
Dintre optzeciștii canonici nu i-am întîlnit, la Cenaclul de Luni, pe unii care, terminînd facultatea, plecaseră în stagiul
obligatoriu pe-atunci. Sau, locuind departe, nu au venit cît am frecventat eu cenaclul: Călin Vlasie, Romulus Bucur, Marta
Petreu, Ion Mureșan, Liviu Ioan Stoiciu
(l-am văzut în 1982, dar la Cenaclul Amfiteatru), Aurel Dumitrașcu (l-am cunoscut
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după 1983). Toţi scriitori enumeraţi şi
mulţi alţii încă îi datorează foarte mult din
devenirea lor lui Nicolae manolescu, fie
că recunosc, fie că nu. Eu o recunosc
deschis.
Mă bucur (încă) de o memorie foarte
bună, totuși pe acolo treceau multe persoane, unii probabil și cu misiuni speciale,
e greu să-i fi reținut pe toți. Îmi amintesc
de prezența lui Marin Mincu într-o seară.
La o ședință finală, la CPLTT, în 1983, au
venit Nora Iuga și Virgil Mazilescu. Veneau
autori care nu au mai debutat în volum,
sau au făcut-o mult mai tîrziu ca Adi Serafim (pe numele real Popescu) sau George Canache. Cei care nu frecventau asiduu veneau unii ca la un spectacol, alții ca
la o reuniune mondenă unde e de bon
ton să participi. Un detaliu care mi-a rămas în memorie: se fuma în timpul ședințelor și anume foarte mult. Pînă și
Nicolae Manolescu fuma pe-atunci. Ca
nefumător nu eram foarte bucuros.
Ce-au însemnat Cenaclul de Luni şi
coordonatorul său în literatura noastră e
evident: locul de adunare și formare, ba și
de impunere colectivă, a unei noi promoții literare, în special în poezie. A fost
un cumul de împrejurări norocoase: un
grup de autori talentați care au atras și pe

ANI
ceasta s-a datorat lui Liviu
Georgescu, poetul optzecist,
membru, discret, al Cenaclului de luni, plecat, pentru întregirea familiei, la New York, imediat după
ianuarie 1990, după ce, la încercările sale
de a se afla alături de Doina, soţia sa, plecată în America înainte de decembrie
1989, a intrat pe lista neagră a securităţii,
ca ins care dorea să fugă din ţară.
Mă aflam la New York, în decembrie
2000, de Crăciun. De la cenaclul coordonat
de Theodor Damian, am fost invitat de
Liviu la el acasă. Ospitalier şi extrem de
comod pentru cel invitat, după cîteva
piese cîntate de Liviu la vioară, am ajuns la
poezie. Scria! Scria de mult, de pe la înce-

A
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alții asemeni lor, un mentor excepțional
ca Nicolae Manolescu și șansa de a beneficia de un interval relativ lung de funcționare (șase ani) pînă cînd autoritățile i-au
pus capăt. Plus simpatia și susținerea de
care s-au bucurat optzeciștii din partea
scriitorilor din „opoziție“, în special din
partea unor critici importanți. Detaliile se
cunosc.
Pentru mine, Cenaclul de Luni a însemnat întîlnirea timpurie, la 19 ani, cu niște
scriitori de calitate, de la care am avut de
învățat multe și șansa de a-l cunoaște pe
profesorul Nicolae Manolescu.
Altfel, formația mea fiind de inginer, ar
fi fost mult mai greu să asist la„seminarii“
precum cele de Luni. În plus, la Luni am
devenit prieten cu cei care au alcătuit
primul nucleu „nouăzecist“, extins apoi la
Universitas și rodat în alți șase ani de
scrieri și discuții, cu publicări foarte rare,
dar cu mult folos pentru niște autori tineri.
Cunoscînd mulți autori acolo, urmăream
ce publicau, ce scria critica despre ei, cine
îi laudă și cine-i atacă. Ultimii era clar că se
situau de partea aparatului represiv (E.
Barbu, Ungheanu și toți cenzorii mici și
mari). Pe-atunci, visam o revanșă exemplară după revoluția ce urma să vină. N-a
fost să fie.

După închiderea Cenaclului, nu am
pierdut legătura cu profesorul Nicolae
Manolescu, deși îl vedeam mult mai rar.
La Facultatea de Filologie (azi Litere),
într-o zi în care avea cursuri, parcă miercurea, se adunau aspiranții la gloria literară care lăsau textele lor lui Nicolae
Manolescu. Peste 2-3 săptămîni, acesta
avea amabilitatea să le returneze citite,
adnotate eventual, și purta o discuție cu
autorul. Era un gest de mare generozitate, nu știu cum de-și pierdea timpul cu
noi. Ca fost cenaclist al său, profesorul m-a
primit cu atenție de cele 2-3 ori cînd am
îndrăznit să-i duc niște piese de teatru.
Le-a citit integral, cum mi-am dat seama
din discuția care a urmat, și a făcut observații foarte interesante. Unele le-am
regăsit în articolul pe care l-a scris despre
mine în Istoria critică...
Aniversarea din acest an mi se pare
doar un prilej de a evoca întîmplări plăcute de felul acestora, numărul anilor
(altfel rotund și la propriu) nu are nicio
semnificație în sensul în care, cu vervă, inteligență și haz, Nicolae Manolescu este și
va rămîne mereu tînăr. La Mulţi Ani!

putul anilor ’80. Frecventase Cenaclul de
luni. Nu a citit, din timiditate, la nicio întîlnire de acolo. Mi-a povestit despre şedinţele conduse de Nicolae Manolescu, de
libertatea pe care le-o lăsa celor care citeau şi intrau în dialog. De degetul îndreptat, sub formă de pistol, împotriva celui
supus discuţiilor. De atitudinile colerice,
chiar isterice, impulsive ale lui Florin Iaru,
despre discreţia şi strategiile de lectură ale
lui Mircea Cărtărescu şi despre o lectură în
care Mariana Marin a fost aproape desfiinţată de colegii ei. Lucruri absolut credibile. După miezul nopţii, a adus din camera de sus, unde îşi ţinea într-o dezordine desăvîrşită cărţile, o sacoşă plină de
manuscrise din acea perioadă de cenaclu
bucureştean. Le cărase cu el în America,
pentru că nu ştia dacă se va mai întoarce
vreodată în România. Ţinea deci la acele
manuscrise. Am început să le răsfoiesc. Şi
aşa, după o noapte şi încă o zi, apoi şi alte
întîlniri, s-a născut cartea Călăuza, ce urma

să fie cartea de debut a lui Liviu Georgescu. O selecţie dură, pe cîteva secţiuni,
după criterii de selecţie severe şi o construcţie finală a cărţii, la care autorul n-a
comentat. Pe atunci coordonam colecţia
„La Steaua – poeţi optzecişti“ la Editura
Axa din Botoşani. Apăruseră mai toţi poeţii
optzeciști în acea colecţie. A dorit să debuteze în acea colecţie, care îi însuma pe
autorii consacraţi atunci din generaţia ’80,
în afară de unii care au tot amînat şi nu au
mai apărut în acea colecţie. Şi în plus dorea
ca prefaţa cărţii să fie scrisă de Nicolae Manolescu. Nu dorea să iasă pe piaţă oricum.
Cu cartea sub braţ, gata de tipar, am
ajuns la Nicolae Manolescu, la„România literară“. I-am povestit de Liviu Georgescu.
Îl ştia ca medic. Se îngrijise la un spital din
Bucureşti de tatăl lui. Îi era recunoscător.
Dar nu aceasta l-a determinat să scrie prefaţa, ci, amintindu-şi de cenaclistul timid,
care nu a citit niciodată în cenaclu, a acceptat propunerea, a citit cartea şi i-a

O întîlnire memorabilă,
cu Nicolae Manolescu, la New York

HoriA GârbeA
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plăcut. Mi-a trimis, în scurt timp, olograf,
prin fax, prefaţa: un text scurt, la obiect,
cu afirmaţii care au deschis linia debutului
ultimului poet optzecist, astfel recuperat
tocmai din Queens, New York. Pînă atunci,
ultimul optzecist, foarte activ la Cenaclul
de luni, ieşit cu cartea de debut pe piaţă,
era Viorel Padina. Liviu Georgescu, luînd cu
această carte Premiul Naţional de Poezie
„Mihai Eminescu“ – Opus Primum, pe anul
2001, a publicat, între timp, mai multe cărţi
de poezie, impunîndu-se ca unul din reprezentanţii de vîrf ai generaţiei. Viorel Padina s-a oprit la cartea de debut, mi se
pare.
Dar nu despre asta vreau să vorbesc
aici, în această evocare, la aniversarea celor
80 de ani pe care Domnul Nicolae Manolescu îi împlineşte anul acesta, ci despre
ceea ce a urmat după apariţia cărţii. Liviu
Georgescu a dorit o lansare a cărţii la New
York, la Centrul Cultural, în prezenţa lui Nicolae Manolescu. Evident că invitaţia a fost
acceptată şi aşa, cu două zboruri diferite,
am ajuns în primăvara lui 2001 la New
York, alături de Nicolae Manolescu, eu ca
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editor, iar Domnia Sa ca prefaţator al unei
cărţi de debut, semnată de Liviu Georgescu, poet din afara graniţelor ţării, ca
mulţi alţii, recuperat şi legitimat acum de
cel mai importat critic literar din România,
Nicolae Manolescu. Cele două lansări, una
la Centrul Cultural din New York şi alta la
Cenaclul „Eminescu“ condus de Theodor
Damian, s-au dovedit a fi întîlniri memorabile. Eu eram, pentru prima dată, într-o deplasare în afara ţării, în preajma lui Nicolae
Manolescu, care, în astfel de sitiuaţii devine extrem de jovial, de apropiat, de parcă ţi-ar fi fost prieten de o viaţă. Cel puţin,
întîlnirea de la terasa Pier Seventeen din
Manhattan, de pe malul Huston-River-ului,
loc în care a adăstat prima corabie olandeză, cînd a fost cumpărată insula de la indienii care o locuiau, întîlnire organizată
de Theodor Damian şi Liviu Georgescu, în
chiar vinerea Paştelui din acel an, mi-a relevat în Nicolae Manolescu un om adevărat, care îţi putea oferi prietenia pentru tot
restul vieţii. Jovial, de o veselie contagioasă, care nu-ţi provoca complexe de
nici un fel, a făcut din acea zi o adevărată

întîlnire memorabilă, cel puţin pentru
mine. Această impresie ţinea, aşa am crezut, doar de felul cum ştiai să menţii vie o
astfel de prietenie. Timp de aproape douăzeci de ani, am simţit această apropiere,
fără de care nu ştiu dacă aş fi putut aduce
pînă aici, în condiţii dificile, care l-ar fi îndepărtat de proiect pe oricare altul, Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ –
Opera Omnia. Nu am întîlnit, pînă acum,
un om (în privinţa aceasta, dintre criticii literari, doar Laurenţiu Ulici să fi fost la fel!),
care să primească atîtea lovituri, pentru
ceva la care ar fi putut renuţa, un proiect
dintr-un oraş de provincie, aşa cum a primit şi ricoşat cu demnitate Nicolae Manolescu. Şi asta a făcut ca premiul, nici la
ediţia de anul acesta, să nu intre pe mîna
unora care cred că lor li se cuvine totul, iar
ei să nu ofere nimic, ci să aducă doar insulte şi acuze fără nicio acoperire. O astfel
de tărie şi o astfel de deminitate sunt din
ce în ce mai rare. Şi asta ţine, negreşit, de o
senectute luminoasă, echivalentă cu
înţelepciunea.

GeLLu doriAn
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a Cenaclul de Luni m-am dus prima dată prin 1978, din
admirație față de Nicolae Manolescu. Îi citeam cronicile încă din 1970, când am descoperit România literară, pornind de la o tabletă semnată de Geo Bogza și
reprodusă în manualul meu de limba română.
E bine să rememorăm scenele petrecute aievea în sala din
Grigore Preoteasa, exact din aceleași motive pentru care cronicarii de odinioară s-au pus pe scris: să nu cadă în uitare lucruri
mai mult decât folositoare pentru generațiile care vor veni după
noi. Am mers la cenaclu sporadic și numai pentru o scurtă perioadă de timp. N-am fost de față când au citit clujenii. Nici când
a fost invitat Nicolae Breban. Doru Mareș, care îl idolatriza pe Breban, mi-a relatat mai târziu, cu delicii, cum au decurs evenimentele.
Țin, însă, minte serile în care Mircea Nedelciu împărțea prietenilor volumele sale, proaspăt apărute.
Sunt încă sub impresia lăsată de fata înaltă, frumoasă, care îl
însoțea pe Ioan Groșan.
Sunt încă prins în privirile Marianei Marin, încărcate de o
melancolie întunecată.
Mă frapează, și acum, frumusețea de
atunci a lui Bogdan Ghiu.
L-am auzit pe Nicolae Manolescu spunând despre un vers al lui Coșovei -„mi s-au
îngălbenit unghiile“ - că„valorează cât un raft
întreg de poezie“.
Am ascultat poemele extraordinare ale
lui Iaru. Atunci, Constantin Crișan i-a spus
poetului cuvinte memorabile: Fii atent ca talentul să nu te dea afară din poezie!
Într-o noapte, Mircea Cărtărescu a spus
că Daniel Pișcu este cel mai mare poet pe
care îl citise în viața lui.
L-am auzit pe același Nicolae Manolescu
afirmând că Cinci cântece pentru eroii civilizatori de Nino Stratan
este un text „foarte important“. Cel mai mult m-a contrariat momentul în care a citit Mircea Cărtărescu. Cărtărescu era un coleg
dintr-un an mai mare, tăcut, retras, care frecventa de puțin timp
cenaclul. Nu îl urmăream cu atenție, nu mă interesa în mod deosebit. Am remarcat numai ce sărea oricui în ochi. Era un tânăr
foarte serios și se spunea despre el că nu lăsa să treacă o zi fără a
citi o carte. Părea încărcat cu insesizabile energii interioare. Se
comporta ca un estet. Îmi amintesc că prietenii săi erau uimiți de
o confesiune a viitorului mare poet. Fusese la un concert și nu se
putuse bucura de muzică, fiindcă membrii orchestrei aveau
manșetele hainelor tocite! A venit și seara care avea să-mi rămână
pentru totdeauna în minte. Sincer vorbind, nu m-așteptam la lucruri ieșite din comun. Nici vocea ușor nazală a scriitorului nu-l
avantaja. Totuși, după numai câteva secunde am simțit că un taifun lexical mă poartă pe undeva pe sub cupola înstelată a nopții.
Cărtărescu a citit atunci Căderea, poem pe care avea să i-l dedice
mai târziu lui Nicolae Manolescu. Ascutam din ce în ce mai concentrat. Versurile lui Cărtărescu cădeau peste mine ca o avalanșă,
ca o cascadă și mă bulversau, mă uluiau, mă copleșeau. Nicicând
cineva nu citise în cenaclu un poem mai puternic, mai valoros literar. Eram fascinat, debusolat. Așteptam ca, la final, lumea să
aplaude frenetic. După ce Cărtărescu și-a încheiat numărul, s-a
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lăsat o tăcere apăsătoare. Reacțiile care au urmat m-au surprins
aproape la fel de mult ca și versurile citite. Au încercat să-l demoleze. Primul, vădit iritat, a vorbit Coșovei. A spus că exista un
dobitoc, Ion Gheorghe, care scria romane în versuri. Acum s-a
găsit altul care scrie poeme kilometrice. Florin Iaru și-a construit
intervenția pe ideea că poezia lui Cărtărescu nu are nicio logică.
Nino Stratan a demonstrat că, dimpotrivă, textul cărtărescian
avea prea multă logică. Dintre poeții tineri care au vorbit atunci,
Călin Vlasie a fost singurul care l-a lăudat pe Cărtărescu fără rezerve, cu argumente solide. A fost și un gest de fair-play. La sfârşit, ca
de obicei, a luat cuvântul Nicolae Manolescu, care, contrazicându-i
pe baronii cenaclului, şi-a exprimat opinia că a asistat la lectura
unui „poet excepțional“, extraordinar de talentat, evidențiind,
printre altele, „senzualitatea lexicală“ neobișnuită a textelor. Mai
târziu, în cronica la Faruri, vitrine, fotografii, criticul avea să scrie că
Mircea Cărtărescu se anunță „un mare poet“. Din acel moment,
steaua lui Mircea Cărtărescu a început să urce vertiginos. Peste
câteva luni, lorzii cenaclului se împrieteniseră la cataramă cu
Cărtărescu și făceau teoria poemului lung, ca imago mundi.
Momentele vesele nu lipseau. Un coleg
de cămin, Ivan Gheorghe, sărbătorise îndelung, cu prietenii, nu știu ce eveniment,
înainte de a veni să-și citească poeziile în cenaclu. Era pulbere. Citea un vers și sughița.
Citea alt vers și sughița. Sughița la fiecare vers.
Culorile apei sînt... hâc!... vii/ E...hâc!... bine
etc.
Asistența era însă la înălțime. N-am văzut
pe nimeni zâmbind ori făcând complice cu
ochiul. Toată lumea asculta într-o tăcere încărcată de gravitate.
După ce a terminat de citit ultimele cuvinte, Ivan și-a rotit cu viclenie bahică ochii
peste adunare și a zis, oftând de mulțumire:
- Bogdaproste c-am terminat! Hâc!
Stratan mi-a evocat o luare de cuvânt a lui Radu Săplăcan, pe
care l-au ținut prietenii de subsuori ca să poată sta în picioare și
vorbi. Cu toate astea, Săplăcan a spus lucruri uluitoare: Iaru este
cel mai talentat dintre poeții inteligenți, iar Coșovei este cel mai inteligent dintre poeții talentați.
Într-o seară, un tânăr îşi citise producţiile lirice, iar comentatorii îl lăudaseră în linii mari, dar îi găsiseră un păcat capital: nu
era original, semăna prea mult cu chinezul Li Tai-Pe. Au luat cuvântul mai mulţi participanţi. Unul simțea adieri din Li Tai-Pe. Altul
l-a făcut epigon al lui Li Tai-Pe. Cineva, mai îngăduitor, a zis că e
vorba doar de o afinitate de viziune cu Li Tai-Pe. La sfârșit, concluzia tuturor era clară : influenţa lui Li Tai-Pe era copleșitoare.
Lumea se pregătea să plece, dar junele rămăsese prostit, pe locul
său, pradă unei mari nedumeriri. În final, s-a ridicat în picioare şi
a zis cu un glas sfios :
- Îmi daţi voie să vă întreb şi eu ceva?
- Sigur, sigur, a răspuns cu amabilitate conducătorul cenaclului.
- Îmi puteţi spune şi mie cine dracu’ este Li Tai-Pe ăsta?
Cu alt prilej, după ce a fost acuzat de lipsă de originalitate, un
veleitar feroce a urlat la sfârşitul şedinţei, pe când ne pregăteam
să ieșim :
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- Staţi aşa! Eu mi-am pus tot sufletul în versurile alea şi voi ați
scuipat pe sufletul meu!
- Domnule, a replicat preşedintele cenaclului, nu vă supăraţi,
dar sunteţi lipsit de originalitate.
Şi toată lumea a făcut un pas către ușă.
- Staţi aşa! a ţipat din nou contestatul. Eu am făcut şi am
dres etc. De ce nu m-ascultați?
- Domnule, nu vă supărați, a zis Nicolae Manolescu, dar
spuneți lucruri neinteresante.
- Stați așa! Eu sunt sincer, am trăit pe pielea mea ce am scris
acolo!
Și dă-i și dă-i! A ţinut-o, în felul ăsta, minute în şir.
- Să vedeţi, a spus Nicolae Manolescu, că ăsta ne aşteaptă
afară cu ciomagul şi ne rupe oasele!
La o lectură a lui Stratan, Romulus Brâncoveanu s-a ridicat și
a spus :
- N-am auzit în viața mea versuri mai proaste și n-am văzut
autor mai lipsit de talent decât cel care a citit acum!
Foarte calm, Stratan a scos un stilou și l-a întrebat amuzat:
- Cum te numești tu, bătrâne?
- Romulus Brâncoveanu. De ce?
- Îți notez numele, să-l țin minte.
Și, foarte tacticos, a scris pe un pachet de Snagov, în râsetele
publicului, numele criticului său.
Cu alt prilej, cineva a folosit construcția „poeți nichiți“. Se referea la poeții aflați sun puternica influență a lui Nichita Stănescu.
- Stați așa, a intervenit altcnieva. Trebuie să definim termenul.
Ce înseamnă„poet nichit“?
-„Nichit“, a explicat Daniel Pișcu, înseamnă„a nu fi chit“.
Nicolae Manolescu era pe atunci un bărbat încă tânăr, subțire,
dezinvolt, având un chip smead, viril, foarte expresiv, cu niște ochi
sfredelitori, emanând o inteligență neobișnuită. A fost, pe toată
durata funcționării cenaclului, figura centrală a colocviilor, magnetică, în jurul căreia gravitau aspiranții la consacrare. Avea
charismă, gust literar impecabil și curajul afirmațiilor tranșante.
Inspira încredere totală. Era un seducător. Ulterior, au funcționat
multe cenacluri, dar numai acolo putea fi găsită magia noii literaturi. Dacă îi plăceau poeții care citeau, Nicolae Manolescu
mergea până la capăt cu susținerea acestora, scriind elogios despre cărțile lor și sprijinindu-i prin diferite mijloace. Înzestrat cu o
inteligență luminoasă, zărea lucruri care nouă ne scăpau și descoperea noul acolo unde alții vedeau tâmpenii. Avea o lejeritate
încântătoare în exprimare și făcea asociații de idei surprinzătoare
care, formulate de el, sunau foarte firesc. Vorbea calm, elegant,
coerent, exact, cu umor. Cele mai nărăvașe concepte veneau și i se
așezau, supuse, în palmă. Era un spectacol intelectual de zile mari.
Peste ani, Fănuș Neagu avea să-i facă un portret memorabil,
deși scris fără prea multă simpatie. Citez din memorie : Are mâini
de argint. Afurisit. Fumează subțire. Fuma aproape un pachet de
Kent în câteva ore și venea însoțit totdeauna de o necunoscută
care ne tăia respirația. Numai Ioan Groșan mai descindea însoțit
de o fată brunetă, frumoasă, mai înaltă cu un cap decât el. La Universitate, în timp ce Dodu Bălan și Al. Hanță erau profesori universitari plini, decani, rectori și prorectori, Nicolae Manolescu era
angajat ca lector și avea niște opționale. Pe când ținea, la anul lui
Cărtărescu, prelegerile despre roman, chiuleam de la cursul de
lingvistică al lui Liviu Onu și mergeam cu Stratan să-l ascult pe autorul Lecturilor infidele.
Manolescu era familiar cu cenacliștii care formau acolo primul
cerc al puterii literare - Stratan, Iaru, Cărtărescu, Radu Călin Cristea
și Traian T. Coșovei. -, lua uneori o cafea cu ei, dar se purta oarecum

distant cu ceilalți. Ascultam cu interes relatările lui Stratan despre
întâlnirile cu Manolescu și așa am aflat că era un tip comunicativ,
plin de umor, dar nu căuta să-și facă prieteni. Trebuia ca inițiativa
să vină din partea celui care își dorea apropierea de critic. Cert e
că inteligența sa intimida pe oricine. Nu era bătrânelul blajin, cu
aere de bibliotecar, precum Crohmălniceanu, pe care-l puteai
trage de haină, pentru a-l întreba ce mai face.
O vreme m-a intrigat prezența permanentă a unui bărbat
relativ în vârstă, distins și tăcut. Nu vorbea pe marginea textelor
și nu schimba impresii cu vecinii. Stătea nemișcat tot timpul ședințelor, ca o figurină modelată în abanos, un veritabil mandarin
autohton. Numai ochii îi sclipeau, plini de interes, când vorbea
Nicolae Manolescu. Bănuiam că necunoscutul venea tot de dragul
vestitului critic literar. Mai târziu, am descoperit că misteriosul
domn nu era altul decât filosoful Mihai Șora.
O figură interesantă era Viorel Padina (Abălaru, pe numele său
adevărat). Scrisese Poemul de oțel și era un tip viguros, înzestrat,
semeț, cu înclinații pentru farse literare. Prieten cu Nichita Stănescu, Padina îi luase acestuia un interviu și, ca să facă răspunsurile mai interesante, pusese multe lucruri de la el, spre marea
supărare a autorului celor 11 elegii. Publicase un interviu și cu
Nicolae Manolescu, în care cel din urmă spusese: „ Nichita Stănescu îmi taie respirația astăzi ca și ieri.“
Abia după ce clasicii optzecismului și-au citit poemele și s-a
configurat o nouă direcție literară, mi-am dat seama că insolitul
cenaclu era casa marii literaturi. Un loc în care te puteai afirma
fără întârziere, un spațiu literar și moral privilegiat, în care se purtau discuții de o libertate cuceritoare, o insulă de estetic într-o
lume politizată până la absurd. Impresia de templu laic al literaturii s-a cristalizat datorită încrederii totale pe care o inspira același Nicolae Manolescu, al cărui rol decisiv în formarea și afirmarea
poeților optzeciști nu va fi niciodată suficient de bine subliniat.
Sunt câteva elemente care făceau din sala aceea de la Grigore
Preoteasa un loc extrem de atractiv. Mai întâi era ispita afirmării
fulgerătoare. Manolescu era cronicarul României literare și orice
apreciere venită din partea lui însemna consacrarea imediată. El
însuși se manifesta cu toleranță față de cei care citeau. Autorul Metamorfozelor poeziei nu era drastic cu textele prezentate.
Dacă nu-i plăceau, găsea formulări eufemistice, afirmând că versurile se lipesc unele de altele, arată tehnică deficitară etc. În cazurile
catastrofale, își călca pe inimă și spunea că poeziile sunt neinteresante. Păcat că monologurile criticului n-au fost înregistrate.
Ori poate că au fost și zac pe undeva, prin arhivele Securității. Îmi
aduc aminte de unul care citea panseuri și râdea singur, în hohote, de ceea ce silabisea.„Nu-nțeleg de ce râde“, zicea Manolescu,
foarte serios. Anonimii se simțeau încurajați și de atitudinea camaraderească a profesorului față de cei câțiva studenți ai săi, pe
care îi trata oarecum diferențiat. De altminteri, unii dintre aceștia
vor fi și cei care vor forma repede un fel de cordon în jurul criticului. Ei se vor afirma, în scurt timp, ca niște lideri de facto: Stratan,
Iaru, Coșovei, Radu Călin Cristea și, un pic mai târziu, Mircea
Cărtărescu. Novicii aveau să învețe curând, pe pielea lor, că tupeul
nu era totul. Îmi amintesc de un student, Gheorghe Perianu, care
fusese de atâtea ori ridiculizat de cerberii cenaclului, încât lumea
începea să râdă de câte ori lua cuvântul ori citea poeme. Era siguranța că dacă ai o brumă de valoare, aceasta va fi imediat sesizată de ochiul ager al lui Nicolae Manolescu. Forța sa de
pătrundere a unui text îi uimea pe toți. Accepta orice formulă
artistică, oricât de surprinzătoare, dacă era convingătoare pentru
el. O valida fără ezitare. Îi admiram mobilitatea intelectuală din
cronici și din cărți, dar nu crezusem că poate avea o atât de
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spontană înțelegere a noului. Era oarecum distant, însă nu se
purta nici cu scorțoșenie, așa cum ne așteptasem la început.
Pe urmă, dezbaterile pe marginea textelor citite erau captivante. Toată lumea avea de spus și de învâțat câte ceva. Nicolae
Manolescu are, o dată în plus, meritul de a fi indus, în cenaclu, o
democrație a schimbului de idei, pe fondul autorității sale evidente. În general, erau scoși în margine ignoranții și adepții talentului nativ, primitiv, netrecut prin biblioteci. Pentru mine, Cenaclul
de Luni a însemnat o ușă deschisă către aerul tare al cuvintelor
vii. Știam că acolo se citește literatura viitorului. Era un loc de îmbarcare al poeților către propriile destine. Un atelier de creație, o
gară în care s-au construit cariere literare. O pistă de lansare către
înălțimi. Îmi amintesc că am fost foarte trist când am aflat că acel
summit al tinerelor talentele s-a autodesființat.
A fost un cenaclu care a scris istorie. A marcat afirmarea unei
generații importante a literaturii române și a reprezentat o direcție
literară. Nicolae Manolescu a fost/este un critic de direcție, ca și E.
Lovinescu. Aidoma înaintașului său, distinge între trecutul și viitorul literaturii, fiind orientat către citadinism, neomodernism,
postmodernism. Regimul de atunci încercase și reușise în bună
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măsură să pună capac evoluției literaturii. Era încurajat un pășunism neaoș și găunos, fără orizont estetic. (Un universitar de pe
vremea aceea, profesor plin și răsfățat al regimului, citea săptămânal, la Revista literară radio, așa-zise poezii care începeau invariabil cu „Foaie verde“. ) Generațiile ’60 și ’70 păreau ultimele
valide literar, într-un peisaj blocat iremediabil de factorii politici.
Cenaclul de Luni are meritul de a fi reechilibrat, dinspre zona
valorilor autentice, un fenomen literar deturnat către naționalism
și mai ales către un aberații patriotarde, ca și către cultul personalității. Să nu uităm că tinerii afirmați la Cenaclul de Luni erau
atacați violent și de Săptămâna lui Eugen Barbu. Nicolae Manolescu însuși era ținta unor ieșiri incalificabile ale redactorilor publicației care promova interesele „agiei“, cum obișnuia să spună
Traian T. Coșovei. Sub îndrumarea inteligentă a mentorului lor,
poeții care au citit în cenaclu au revigorat neomodernismul și au
deschis capitolul postmodernismului românesc. Cenaclul de Luni
a salvat literatura generației următoare, oferind niște porți larg
deschise către viitor. A fost descătușarea subtilă a unei literaturii
sechestrate de partidul unic al unei nomenclaturi analfabete.

Însemnările unui ziarist

-am întâlnit prima dată pe criticul Nicolae Manolescu în cărţi.
Vorba unui coleg din„generală“:
„cartea e carte şi scriitorul e
scriitor, nu poţi să îl vezi, că el e pe carte un
nume“. La liceu, apoi la Facultatea de Litere,
nu aveam cum să aprofundăm metodele
sale privind literatura. Apoi, numele de pe
carte a„coborât“ pe meleaguri bistriţene, la
evenimentele dedicate aniversării a 150 de
ani de la naşterea lui George Coşbuc, ce au
fost deschise de revista pe care o citesc de
ani buni şi a căror redactori îi urmăream,
din umbra, cu plăcere. A fost un moment
de neuitat pentru Bistriţa, în mijlocul nostru era întreaga redacţie a „României literare“. Am crescut cultural cu textele lui
Nicolae Manolescu şi ale colegilor domniei
sale. În discursul său, academicianul a vorbit despre rolul literaturii în societatea actuală, despre importanţa revistelor literare
pentru păstrarea vie a spiritului cultural. Şi
ca orice jurnalist ce se respectă, am notat
ce a spus: „Suntem legaţi de cultura scrisului, eu personal prefer să citesc o carte
tipărită şi un ziar print. Nu mă văd citind
„Război şi pace“ pe telefonul mobil. Am
reuşit, de-a lungul timpului, să menţinem
publicaţia deasupra apei, deşi au fost vremuri grele. Dacă nu ar mai fi reviste nu am
mai şti cine scrie, unde scrie, cum scrie,
dacă merită sau nu să citeşti o carte, cultura
ar deveni un fel de sac din care fiecare ar
scoate ce nimereşte. Fără reviste nu am şti
ce şi cum să citim, ar fi ca şi cum am merge
în faţa unui raft la bibliotecă şi ne-am în-
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u am discutat niciodată personal cu domnul nostru Preşedinte de breaslă, Nicolae
Manolescu, să pot spune că
l-am întâlnit. Ne-am aﬂat, însă, în aceeaşi
încăpere de câteva ori şi l-am fotograﬁat
o dată. Memorabilă a fost întrunirea de la
Casa Studenţilor din Bucureşti, în primăvara lui 1980, când s-a discutat strategia
de publicare a cărţilor generaţiei ‘80 şi de
susţinere a lor. Nu cred că a remarcat aﬁrmaţia strigată de mine ca să acoper vacarmul însetaţilor de glorie, anume că nu
vreau să public în condiţiile cenzurii de
atunci (şi n-am publicat). Ştiu, însă, că a
susţinut, printr-o cronică pozitivă pe doi
dintre prietenii mei, azi morţi şi uitaţi, care
şi-au văzut plachetele de versuri mutilate
la editura Litera. Lor le-a făcut bine cronica
aceea, deşi nu i-a salvat. Gestul domnului
Manolescu trebuie consemnat, ﬁindcă
dezvăluia un caracter generos, lipsă azi
din peisajul cultural valah.
La mulţi ani şi mulţi urmaşi întru literă
şi spirit!

N
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treba de unde au apărut aceste cărţi“. Cât
adevăr, îmi spuneam în timp ce-i urmăream, atent, discursul despre păstrarea
unui echilibru în ceea ce priveşte valoarea
culturii. A fost prima întâlnire, la Bistriţa, cu
Nicolae Manolescu, alături de Gabriel Dimiseanu, Mihai Zamfir, Alex Ştefănescu,
Gabriel Chifu, Răzvan Voncu, Sorin Lavric,
Daniel Cristea Enache şi Simona Vasilache.
Nu voi uita prea degrabă aceste momente.
Ca etnolog, ca promotor al tradiţiilor,
pentru mine, Coşbuc a fost cel mai aproape de sufletul meu. Aşa că, la discursul academicianului Nicolae Manolescu despre
opera lui George Coşbuc am fost ochi şi
urechi din primul rând: „George Coşbuc
este intrat în istoria literaturii române pe
un loc onorabil şi nu va putea fi scos niciodată, problema este faptul că poetul este
astăzi mai mult recitat decât citit. Coşbuc
e memorabil pentru că scrie într-o manieră
clasică, poeziile lui au ritm foarte precis, au
rime bine articulate, este unul dintre descoperitorii de de ritmuri şi rime în poezia
românească. La rimă doar Eminescu îl mai
întrece. La ritmuri, doar Topârceanu mai
târziu se compară cu el, ceea ce face ca
această poezie să fie orală, poate fi recitată.
Începem să simţim din nou nevoia unui
mesaj pozitiv să recuperăm această parte
de trăire a poeziei româneşti. Niciun poet
nu a avut această şansă ca a lui Coşbuc de
a fi discutat în atâtea feluri în critica literară,
privit din atâtea perspective. Este absolut
încântător. Este un poet încântător cu un
mesaj limpede clar, pozitiv, obştesc“.
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Am aplaudat gestul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud ce i-a conferit premiul
„Opera Omnia – George Coşbuc 150“ academicianului Nicolae Manolescu. Acesta a
declarat că este copleşit de acest gest şi că
este primul premiu din ultimii ani pe care-l
acceptă, de când este preşedinte al USR, refuzând toate distincţiile şi acelaşi lucru îl va
face şi de acum încolo, însă nu putea să refuze un premiu care poartă însemnele
marelui poet George Coşbuc.
În ceas de primăvară, am poposit la
Mănăstirea Parva-Rebra, la invitaţia părintelui stareţ Chiril, împreună cu preşedintele
Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae
Manolescu, şi cu scriitori din ţară. Aici am
avut bucuria să vedem întreaga obşte în
curtea mănăstirii la vopsitul gardului, a
băncilor, la pus de flori. La fel ca nişte albinuţe care îşi pregătesc stupul pentru
adunarea mierii. De această dată, vorbim
despre o Casă a Domnului şi despre adunarea rugăciunii ca miere adusă ofrandă
Domnului. Puţine sunt mănăstirile de călugări care să fie aşa rânduite şi să arate aşa
de bine precum cea din această zonă, fapt
remarcat şi de Manolescu. Apoi, timp de
aproape o săptămână, judeţul nostru a fost
gazda Turnirului de poezie, preşedintele juriului Nicolae Manolescu înmânând poetului Ovidiu Genaru Marele Premiu al
Turnirului.
Au fost zile în care judeţul nostru a fost
locul de unde s-a dat ora exactă a poeziei
contemporane româneşti, notate şi în jurnalul meu.
Apoi, în ceas de toamnă, la cea de a
XII-a ediţie a Zilelor prozei organizată de
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala
Cluj, invitatul de onoare a fost academicianul Nicolae Manolescu, preşedintele
Uniunii Scriitorilor din România. La Maieru,
la Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, preşedintele USR Cluj, criticul Irina Petraş le-a
vorbit copiilor: „bucuraţi-vă de acest moment istoric. Se află aici Nicolae Manolescu,
figură importantă a literaturii române.
Peste timp să vă lăudaţi că a fost la Maieru,
într-o şcoală care se numeşte Liviu Rebreanu, cel care vorbea despre seriozitatea
ardelenească, seriosul academician Nicolae
Manolescu“.
„Toată viaţa am iubit şcoala, poate şi
pentru faptul că am avut doi părinţi profesori. Abandonul şcolar mi se pare o mare
crimă împotriva societăţii noastre. Şcoala
rămâne mediul cel mai extraordionar din
toate pe care le parcurgem de-a lungul
vieţii. Nicăieri, niciodată nu vă veţi mai simţi
la fel de bine, cum ar trebui să vă simţiţi la
şcoală, pentru că aici vi se oferă totul fără
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să vi se cere decât un singur lucru, să învăţaţi. Să nu uitaţi că odată termiantă
şcoala nu veţi mai avea o asemenea ocazie,
veţi intra în viaţă, veţi avea probleme pentru câştigarea existenţei, familii, copii şi
probleme la slujbă şi acasă. Profitaţi de
ocazie cât sunteţi tineri şi sănătoşi şi nu vi
se cere decât să deschideţi o carte. Că e de
matematică, de fizică, sau de literatură nu
are importanţă, fiecare puteţi alege ceea ce
vi se potriveşte. Dacă găsesc un cusur şcolii
din România este de a pune totul pe acelaşi plan şi atunci când termini liceul trebuie să fii un enciclopedist. Nu se poate să
le ştim chiar pe toate. Eu eram nul la fizică.
Am avut foarte buni dascăli într-o perioadă
în care nu aveam manuale. Cu toate acestea, dascălul de română mi-a predat lite-

ratura cu tot ce avea mai bun - Titu
Maiorescu, Eugen Lovinescu, George Călinescu, Liviu Rebreanu, Arghezi, Blaga, Macedonski şi alţii. Aceşti dascăli ţineau cu
dinţii de istoria noastră literară ca noi să
auzim de toţi aceşti scriitori care erau interzişi oficial. Din păcate, acum, mentalitatea este inversă. Sunt profesori care spun
că nu pot preda Sadoveanu în şcoală pentru că nu-i interesează pe copiii de astăzi.
Obligaţia ca profesor de română este să-i
faceţi pe copii să înţeleagă şi să le placă
Sadoveanu. Cine nu e în stare, sunt târguri
de job-uri câte vreţi şi pot să se apuce de
altă meserie. Este interzis să intri în şcoală
cu o asemenea mentalitate. Dacă gândim
aşa nu mai citim nimic din trecut, începând
cu Biblia, a căror probleme nu sunt ale
voastre, a copiilor. Ce să facem cu Shakespeare, Rebreanu. Şi totuşi, trecutul trebuie
respectat, cunoscut, înţeles şi aceste cărţi
trebuie citite. Dragi copii, să vă gândiţi că,
de aici, din Maieru, a ieşit unul din cei mai
mari romancieri români. N-ar fi bine să întrebaţi ce dascăl a avut el la clasele primare
care i-a dat baza de pornire? Cine l-a format? Ce i s-a spus? Credeaţi că vine un
mare maestru de la Cluj să-i predea? Era în-

văţătorul lui din sat. Dacă aveţi ambiţii,
profitaţi de şcoală pentru că, poate, de aici,
dintre voi, se va mai naşte un Rebreanu mai
mititel“, a spus, printre altele, criticul Nicolae Manolescu, în discursul său, aplaudat
la scenă deschisă.
Apoi, să nu uităm că istoricul literar
Nicolae Manolescu a dăruit bistriţenilor
peste 14.000 de file de manuscris.„Până la
mijlocul anilor 2006 nu am scris decât cu
pixul şi creionul. (...) Fiecare carte o scriam o
dată, de două ori, chiar de trei ori, iar ca să
nu trişez, scriam cu pixuri de culori diferite.
Dacă am în faţă manuscrisul, ştiu dacă e la
prima formă, a doua sau a treia. Până şi citatele le scriam încă o dată, cât se poate de
îngrijit ca să nu-mi fur căciula. Şi citatul face
parte din text, mai ales în critica literară.
Scriam conştiincios tot. Manuscrisele le-am
purtat cu mine întreaga viață, nu neapărat
crezând în valoarea lor după moartea mea,
dar, poate, dintr-o obligație neconștientă
pe de-a-ntregul față de fiul și de fiica mea,
în ideea că vor dori cândva să-mi cunoască
scrisul de mână. Nu m-am gândit decât de
curând că vremea manuscriselor a apus. Și
că ale mele se vor afla printre ultimele“, a
dezvăluit Nicolae Manolescu. Manuscrisele
textelor pe care noi le-am citit în „Istoria
critică a literaturii române“, „România literară“, „Steaua“ „Ateneu“ şi subiecte care au
trezit interesul iubitorilor de cultură, din
„Arca lui Noe“, „Cititul şi scrisul“ se află de
acum în colecţia Bibliotecii bistriţene. Cu
siguranţă, valoarea manuscriselor unuia
dintre cei mai importanţi critici şi istorici literari pe care i-a dat România nu se poate
cuantifica, fiind inestimabilă. Dacă Manolescu spunea„Cărţile au suflet“ (titlul volumului apărut la Editura Moldova în 1994),
cu siguranţă manuscrisele au un suflet şi
mai mare, pentru că sunt cele care fondează cartea, cele care articulează, construiesc.
Cea mai recentă întâlnire a fost la evenimentul toamnei: „Inaugurarea statuii Coșbuc“, operă a sculptorului Ilarion Voinea.
Academicianul Nicolae Manolescu a prezentat„Lista canonică a literaturii române“.
Deşi apare ca un critic de temut, mulţi
scriitori având reţineri în a intra în dialog cu
Nicolae Manolescu, puţini ştiu că, dincolo
de peniţa ascuţită, se ascunde un spirit
solar, un om întotdeauna cu umorul la el
acasă care este dispus dialogului cu cei cu
care are într-adevăr ce vorbi.
Într-un autoportret în paradoxuri, Manolescu vorbeşte despre viaţa lui dincolo
de cărţi: „Sunt un teoretician care se teme
să fie ridicat în aer, ca Anteu de către Hercule, şi un practician care se plictiseşte să
ţină picioarele pe pământ...
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Nu m-am apucat de critică din ambiţie,
ci din întâmplare: am descoperit relativ
târziu că am structura intelectuală a unui
critic. Încercările mele de poezie sau de
proză, din adolescenţă, s-au transformat în
critică, şi n-ar fi exclus ca, la bătrâneţe, critica mea să se transforme în proză și în
poezie...
Citesc rareori din plăcere, deşi nu
cunosc plăcere mai mare decât cititul. Scriu
greu, de două-trei ori fiecare text (am publicat rareori unul alla prima), deşi mulţi mă
socotesc spontan... Mă ataşez de oameni
mult mai uşor decât mă despart. Sunt constant şi deopotrivă umoral. Nu-mi place să
fiu contrazis decât de mine însumi. Accept
repede ideile altora, dar renunţ cu dificultate la ale mele. Am o memorie aproape ex-

ANI
u mă voi hazarda să cred că
„l-am întâlnit“ pe Nicolae
Manolescu. Într-o întâlnire
trebuie să existe reciprocitate,ori,sunt convins,cei care cred că pot fi
„în raport“ de reciprocitate cu Nicolae
Manolescu, se înșală... Provincia m-a învățat (mai ales după ce am fondat revista
Poesis) că nu există„reciprocitate“ în întâlnirile admirabile, ci doar „infidelități“, exerciții ale distanței și apropierii... Folosesc
sensul din prima carte a criticului cumpărată de mine - Lecturi infidele (EPL,1996).
O „primă întâlnire“, pot spune, care m-a
făcut să-l văd pe critic „într-un raport intim, apropiat, cu opera vie, mereu în
primejdie de a-i sfărâma viața căutând să-i
descopere mecanismul interior“ (ed.cit.,p
185). Eram student la Cluj, la Filologie, și
„infidelitățile“ mele treceau prin debutul
din 1973, în Familia, nr. 1, cu prezentarea
lui Ștefan Augustin Doinaș - „Un voluptos
al imaginii, George Vulturescu“, prin lecturile pe care mi le recomanda Ioana Em.
Petrescu (profesoara mea de la Cluj cu
care mi-am dat lucrarea de diplomă). Îl urmăream, pe atunci, pe Laurențiu Ulici
(apropiat nouă prin discuțiile de la Festi-

N

34

Nr. 11-12(25-26)  Noiembrie-decembrie 2019

clusiv afectivă. Nu pot învăţa decât ceea
ce-mi place, dar uit greu ceea ce-mi displace. Dovadă cantitatea de versuri proaste
pe care, fără să le fi învăţat, le ştiu pe dinafară. Detest şi violenţa şi moliciunea. Mă
consider un om curajos, dar forţa fizică mă
nelinişteşte. N-am răbdare să-mi conving
interlocutorii, deşi pun mare preţ pe convingeri. Raţionalismul meu funciar cunoaşte o puternică atracţie pentru tot ce nu
înţelege. Nu-i invidiez cu adevărat decât pe
cei care fac altceva decât mine. În adolescenţă, mă visam matematician“. (p 25,
„Amurgul manuscriselor“, Editura Şcoala
Ardeleană, ediție alcătuită de Ioan Pintea și
David Dorian).
Sunt îngăduinţe în grila de critică, prietenii care trebuie să se vadă şi în texte? Ne

răspunde cel mai avizat critic: „Iubiţi scriitori, cereţi criticilor să vă citească, nu să vă
iubească; şi nu e nevoie să-i iubiţi; e destul,
la rândul vostru, să-i citiţi. Această mutualitate garantează perenitatea literaturii.“
(p. 72,„Amurgul manuscriselor“).
Acestea sunt câteva (din zeci de pagini)
din însemnările unui ziarist (şi cel mai tânăr
membru USR din Bistriţa) ce şi-a făcut
conştincios meseria la prezenţa academicianului Nicolae Manolescu la Bistriţa. Nu
am trecut datele întâlnirilor tocmai pentru
că ele vor intra în eternitatea amintirilor
mele şi ale bistriţenilor.
Mulţi ani trăiască, cu sănătate şi bucurii
literare !

valul din Sighet/Desești, de prin 19782000) ale cărui cărți - Prima verba (I-1975,
II-1978) erau o cartografie a poeziei generației mele. Tot atunci apăruseră primele
volume ale lui Eugen Simion - Scriitori
români de azi (I-1974, II-1977) și participam la Festivalurile de poezie de la Tg.
Neamț, inițiate de Daniel Corbu (dar moderate de Laurențiu Ulici și Marin Mincu),
la cel de la Sighișoara, inițiat de Dan Lotoțchi (unde criticul Marin Mincu era
preferatul nostru). Ca și toți poeții generației. eram fascinat de Nichita Stănescu
(pe care am reușit să-l aduc, cu ajutorul
maramureșenilor Petre Got, a sculptorului
Mihai Olos și a lui Ion Iuga, poetul, la Satu
Mare într-o memorabilă și, din păcate, ultima întâlnire, în martie 1980), astfel că„infidelitățile“ culturale mă împingeau, tot
mai mult, spre... „Cenaclul de luni“. Provincialul care eram l-a căutat pe profesorul
Nicolae Manolescu la catedra sa de la
Filologia bucureșteană. Realmente, se
stătea la rând. M-a primit cu o amabilitate
fără ostentație, cu o anumită curiozitate,
totuși, „de ce din Satu Mare la... Cenaclul
de luni“? Mi-a răsfoit/citit câteva poeme și
m-a programat pentru o ședință rugându-mă să mai aduc, dacă sunt interesați, și
alți poeți ...“din provincie“. Mi s-a alăturat
Dumitru Păcuraru și am citit, la ședința din
1 nov. 1982. Erau de față toată... „floarea
cea vestită“ a Aerului cu diamnate și a volumului Cinci (apărute în acel an), dar și alți
optzeciști: Radu Călin Cristea, Mariana Marin,Traian T. Coșovei, Mircea Cărtărescu,
Bogdan Ghiu, Forin Iaru, Ion Bogdan

Lefter. Discuțiile erau civilizate, dar apelativulera clar pentru noi -„poeții din provincie...“, „poeții veniți din Satu Mare“ până
când, fără să-mi dau seama, bagheta lui
Nicolae Manolescu ștergea, parcă, tot mai
sigur linia aceea ...“din provincie“. Atunci
mi-am dat seama de distincția „citit“/
„scris“, o linie magică în care tonul apodictic al profesorului se pierdea în problematizări, în unghiuri de lectură, într- o
meditație despre poezie care m-a urmărit
multă vreme... A fost o“întâlnire“ între noi?
Eram prea departe de București, trebuia
eu însumi să„construiesc“ o viață culturală la Satu Mare (lucram ca „instructor“ la
Casa de cultură a municipiului), trebuia
să-mi edific vocația poetică în chiar actul
provincial al asumării revitalizării actului
cultural din acest colț de țară. Astfel
că poezia mea a mers mână în mână cu
traseul revistei Poesis...
Pe Nicolae Manolescu l-am întâlnit
frecvent, după 1990. Fusesem primit în
Uniunea Scriitorilor și am fost ales în consiliul național din partea colegilor din ClujNapoca. Am activat în comisia de validare
(ducând ani de zile din Cluj geamantane
cu dosarele de primire în uniune ale
colegilor noștri), ba am fost votat și în juriul național de acordare a premiilor Uniunii. Autoritatea președintelui Nicolae
Manolescu se simte la toate întâlnirile,
firesc. Uneori îmi părea că nici nu„l-am întâlnit“ deși era în sală și ne-am strâns
mâna. Rețin de la aceste întâlniri „prezența“, magia firească a persoanei Nicolae
Manolescu,intersectarea propriului gând

Întâlniri „infidele“...
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cu ideile și aserțiunile sale. Ce-mi trebuia
mai mult?
De câteva ori i-am văzut și „cealaltă
față“, de politician... În 1992 a participat la
activități de întâlnire cu „alegătorii“ din
Satu Mare – candida în campanie pentru
„Partidul Alianței Civice“ al cărui președinte a fost o vreme. L-am însoțit, l-am vizitat și în județul Maramureș (la o cabană
din Cavnic, cu Ion Vădan, dr. Mihai Pop președinte al Alinaței la Satu Mare - cu
Remus Vârnav, directorul Muzeului Tării
Oașului). Imaginea lui de candidat la
președinție de atunci este o emblemă de
sub care nu-l pot scoate. Aveam și un „vis
de costoboc“ - speram că voi reuși să-mi
recuperez codrii Soldubei și ai Homoro-
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dului, unde a stăpânit bunicul meu,
haiduc de temut, cu ajutorul ...“președintelui“. Voi face acolo o crâșmă pentru
poeți, o tipografie pentru versurile lor nemuritoare și voi bate o monedă de intrare
cu chipul meu de costoboc - pe o față cu
ochiul care râde și pe alta cu cel care-mi
plânge (Asta scriam într-un interviu luat
de Dorin Popa și publicat în Cronica de la
Iași, apoi în cartea de interviuri„La ce bun
poeții...“, Ed.Panteon,1994). N-a fost să fie...
Am mai reușit să-l aduc la Satu Mare, pe
președintele Nicolae Manolescu, în 2005
la o ediție a „Zilelor Culturale Poesis“ la
care au participat Mircea Martin, Petre
Stoica, Alexandru Condeescu, Cornel Ungureanu, Călin Vlasie, Mircea A. Diaconu,

Gellu Dorian, Cassian Maria Spiridon, Ioan
Moldovan, Ion Mureșan, Adrian Alui
Gheorghe etc. etc. Atunci, Dumitru Păcuraru a inaugurat „Vila Poesis“ unde am
susținut o bogată activitate culturală dea lungul anilor. Acum, în 2019, iată la 14
ani, am hotărât să-l sărbătorim pe președintele în avanpremieră la Satu Mare, în
cel de-al 80-lea an. De ce? Pentru că eu și
D. Păcuraru am rămas într-un exercițiu
„deschis“ cu Domnia sa, neinteresați de
premii, cronici literare, ci doar de contactul benefic cu cărțile sale care ne-au marcat existența din provincie...

GeorGe vuLTurescu

Simbol și paradox

espre criticul literar, profesorul, președintele Uniunii
Scriitorilor din România se poate scrie, cum de altfel, s-a și scris, foarte mult, totuși, cu greu se poate
atinge un aspect care să nu mai ﬁ fost comentat iar
acesta este un paradox, deoarece o personalitate de anvergura,
complexitatea, profunzimea persoanei și a operei cu care a marcat literatura română este, iată, la vedere, cu cărțile pe față, care
se lipsește de bună voie de efectul modelator al chiaroscuro pentru a accentua ori atenua ceva, fără hermetisme, ci așa cum i se
cade unui profesor, limpede și pe înțelesul auditoriului său.
Mereu în atenția confraților, încă de la Cenaclul de luni, prin
rubrica de cronică de întâmpinare sau prin lucrările sale, de la
Teze la Arca lui Noe sau Istoria Literaturii Române, a fost mereu la
modă, de parcă ar ﬁ avut încă de la debut un stuﬀ de PR, deși, tot
ce a făcut a fost să se îndrăgostească iremediabil de limba și de
literatura română.
Omul despre care s-a spus că a construit un secol, departe de
a rămâne retras în înălțimi olimpiene, a redesenat harta literară,
dovedind, prin acțiunile sale, că nu există centru și periferie atunci
când vine vorba de cultură, de oameni și cărți. Poate ﬁindcă
duhul suﬂă unde vrea sau ﬁindcă omul sﬁnțește locul, nu a existat localitatea prea mică, școală prea neînsemnată, scriitor sau
școlar prea mărunt pentru a intra în atenția sa. Este vorba aici tot
de spiritul didactic dar și de o formă de asumare a condiției de
model, de exercitare înaltă a ceea ce azi numim inﬂuencer. Se
creează astfel prețioase amintiri, poate chiar obiceiuri culturale
într-o contemporaneitate în care cultura pare își pierde locul și
necesitatea în fața avalanșei de anti modele. Centrul este acolo
unde te aﬂi, atâta timp cât faci cee ce trebuie așa cum trebuie.
Într-o perioadă îndelungată dar deloc ușoară, de încercări
politice, sociale, economice, în care oamenii au fost sub vremi, a
reușit nu doar să răzbată ci să marcheze deﬁnitiv literatura
română și să mențină integru acest conglomerat care este Uniunea Scriitorilor din România, într-o vreme când alte uniuni similare din Europa s-au diluat până la a nu mai conta.

D

AndreA H. Hedeș
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ncă din liceu am păstrat faţă de ştiinţele exacte o distanţă
protectoare. (Termenul „tehnic“ din aceste însemnări îl
socot o conciliere necesară, deşi cam târzie). Ulterior, student la Drept fiind, îmi îndulceam ariditatea criminalisticii cu Cânturile lui Maldoror şi logica strictă a „civilului“ cu
Metamorfozele poeziei. Aşadar, treceam cu o frecvenţă periculoasă (şi adeseori cu repercusiuni nedorite), de la „calea cea
dreaptă“ a ştiinţelor juridice la evadarea gratuită în lumea plină
de poetice mistere a literaturii.
În contextul precizat, procurarea săptămânală a României literare se ridicase la
rang de ritual. Era perioada în care intrasem,
cum spune Nicolae Manolescu, în timpul
„laic“, adică citeam mult, dar, evident, „fără
metodă“, cantitativ şi divers. O fi fost bine ?
O fi fost rău ? Şi iacă aşa, vrafurile cu România literară creşteau vertiginos spre tavan,
căci luasem cu mine la Bucureşti, oraşul studiului serios, spre recitire, tot ceea ce „acumulasem“ din nepreţuita revistă în cei patru
ani de liceu olteniţean, la care se adăugau,
săptămânal, alte şi alte exemplare. De fapt,
revista însemna pentru mine, în primul
rând, întâlnirea cu cronica lui Nicolae Manolescu. Ea îmi întreţinea iluzia că trăiesc şi eu în lumea literaturii. A literaturii vii. O întâlnire care, apoi, s-a îndesit prin cărţile
criticului, pe care le citeam, cum îi place chiar autorului lor să
spună, pentru „a învăţa şi a înţelege“.
Peste ani, în epoca romantismului politic post-revoluţionar,
l-am întâlnit şi „în persoană“ pe Nicolae Manolescu, în chip de
membru entuziast al Partidului Alianţei Civice. Un partid care era
de fapt, nu numai în viziunea mea, o prelungire literară, culturală şi, mai ales, igienică, în lumea tulbure a politicii.

Î

Îl aveam acum în faţă pe omul Manolescu, care dovedea acelaşi spirit nuanţat şi analitic în judecarea „stării politice a naţiunii“,
plină de contradicţii nemaioresciene, dar cu atât mai grave. Discursul său, la adunările de partid sau diverse locuri, era axat pe
aceleaşi „simboluri culturale şi istorice“, întreţinând, într-o realitate monstruoasă,„dreptul la normalitate“.
Ne convingeam, cu fiecare zi că, în timp ce„cărţile au suflet“,
politica are doar interese. Un „cititor de cursă lungă“, autor de
cărţi fundamentale în critica literară, se angajase cu seninătate
într-o competiţie contra cronometru în politică. O competiţie în care, aveam să ne dăm
repede seama, aproape toţi ceilalţi competitorii trişau. Ceea ce omul Manolescu detesta
mai mult („isteria, delirul, iraţionalitatea“), se
revărsa acum în cascadă. Bagajul cultural,
competenţa profesorului, autoritatea criticului complexau. În timp ce „profesioniştii politicii“ îşi glorificau suficienţa, Nicolae Manolescu avea toate datele care îi „permiteau accesul la un univers nemărginit“, chiar şi în politică. Cuvântările domniei sale, luările de
poziţie faţă de problemele zilei, atitudinea
tranşantă, rigoarea dar şi micul„spectacol“ de
elocinţă, scoteau dezbaterile domeniului din
previzibil şi înţepenire. Aşa cum considera cultura ca pe o „ştafetă“, şi în politică a militat pentru înnoire, aducând în partid oameni integri şi valoroşi.
Desigur, acest proiect politic nu avea cum să reziste, rămânând, în primul rând, un sacrificiu personal al mentorului său
pentru un bine comun. Dar şi regretul enorm, al împătimiţilor literaturii, pentru timpul când„cronica literară era rege“.

ANI

Liviu cAPșA
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u dl nicolae Manolescu am, în
primul rând, afinităţi de vârstă
şi de peripeţii biografice, să le
spun aşa. Nu i-am fost student.
Nu am absolvit Filologia, ci Dreptul. Unde
am păşit cu stângul din motive de origine
socială. Departe de viaţa literară puternic
ideologizată. Nu am frecventat cenacluri ca
poeţii ieşiţi în evidenţă în cadrul generaţiei.
Grupul contează. O singură dată am fost şi
m-a remarcat pentru curaj şi vehemenţă
Eugen Barbu, dar nu am fructificat ocazia.
Nu am publicat nimic în România Literară!
A fost să fie la Contemporanul. O singură
dată am beneficiat de o cronică de o pagină (Comedia inteligentă). Am admirat de
departe statura impozantă a octogenarului de astăzi şi excelenţa marelui critic şi istoric al literaturii române, Nicolae Manolescu, şi patronatul său literar, dincolo de
toate bârfele, atacurile şi pe faţă, şi sub centură.
L-am cunoscut pe dl Manolescu indirect, după 1990, pe vremea când lucram în
Divina Primărie a Capitalei cu echipajul
temerar al PAC − Partidul Alianţei Civice −,
un grup de mari intelectuali aruncaţi în
luptă, pe frontul administraţiei publice locale infestate de birocraţi şi al mediocrităţilor statului. Un aer de cultură şi onestitate, peste mirosul de mucegai nearghezian al instituţiei, în care se afirmau Ana
Blandiana, Dan Grigore, Nicolae Prelip-

C
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ceanu, Radu Lucian (viceprimarul PAC) şi
alţi intelectuali implicaţi direct în administraţia culturii, ce au avut contribuţii notabile, importante la procesul de intelectualizare şi occidentalizare. Atât de importante în noua epocă liberală când ambasadele Vestului preferau contactul cu
Primăria mai mult decât cu Guvernul bănuit a fi criptocomunizat. Multe realizari de
pionerat si cultrale. De exemplu, aducerea
statuii lui Caragiale pe strada Caragiale, a
statuii lui Brătianu , Piaţa Spaniei din Bucureşti, renovarea Teatrului Odeon, aplicarea la domiciliul unor mari scriitori a
plăcuţelor memoriale, prestaţia consilierilor intelectuali pur sânge şi entuziasmul
acela primordial, în care îl includ, desigur, şi
pe viitorul candidat de atunci la preşedinţia
României, dl Nicolae Manolescu. Care putea fi un Havel al României, dar alegătorii

Criticul de serviciu

ersonalitate proeminentă a criticii românești contemporane, Nicolae Manolescu se identifică în modul cel
mai profund cu parcursul literaturii române, cu diacronia și sincronia sa, cu evoluția axiologică a acesteia. Demersul său cognitiv surprinde întreaga fenomenalitate a literaturii
noastre, racordînd-o nu doar la unele concepte teoretice, ci și la
contingența sa spațio-temporală. Căci cu greu pot fi reliefate evoluția și semnificațiile intrinseci ale scrisului autohton fără predominanta sa contribuție istorică și hermeneutică, fără comprehensiunea și amploarea itinerarului său exegetic, avînd merite incontestabile în susţinerea şi promovarea valorilor literare pe criterii estetice. Prima dată l-am văzut pe cunoscutul critic la o manifestare
literară petrecută la Oradea, înainte de `89, în care era acompaniat
de Ion Pop, Marian Papahagi, Livius Ciocîrlie, fiind întimpinați cu
entuziasm de Radu Enescu. (În paranteză fie spus, Radu Enescu
aprecia la superlativ rectitudinea și nonconformismul lui Nicolae
Manolescu, pe care îl considera, pe urme maioresciene, un critic de
direcție al literaturii contemporane). Deși, de-a lungul timpului,
l-am mai văzut în diferite împrejurări culturale, cu adevărat l-am întîlnit, illo tempore, în paginile hebdomadarului România literară, pe
textele sale și pe cele din revistă formîndu-mi, alături de lecturile
esențiale, anumite gusturi și criterii literare, apoi l-am reîntîlnit în
cărțile care îi poartă numele, culminînd cu monumentala Istorie critică a literaturii române, care, într-o lume a deconstructivismului și
a fragmentarității, cu greu va putea fi egalată. Primul aspect care

P

au preferat la vot clona unui Gorbaciov.
Forţa inerţiei este mai tare decât forţa
poeziei în aburul prozei cotidiene.
Incredibil! Abia în 2001 l-am cunoscut
pe dl Manolescu face to face, dar mi-am dat
seama atunci că, de fapt, îl cunoscusem, de
departe, mai de mult, din opera sa monumentală.
Ca preşedinte al Uniunii Scriitorilor,
l-am perceput ca pe o personalitate de
prim rang care, prin anvergura sa intelectuală, literară, politică, a contribuit la dinamizarea vieţii literare, la coagularea unor
echipe la centru şi în centrele culturale importante ale ţării, o omniprezenţă în viaţa
literară naţională şi internaţională instituţională, aducând sponsori, reputaţie,
prestigiu, acordând premii, recompense,
ajutoare celor în nevoie, luptând în instanţe
cu detractorii, şi ei omniprezenţi în istoria
literară a românilor, realizând, în ciuda dificultăţilor, zgârceniilor bugetare şi a diverselor impedimente care ţin de dialectica
vieţii dintotdeauna şi de-a pururi, un sentiment al certitudinii valorilor şi al continuităţii, al criticii severe, dar judecate
obiectiv, a operelor confraţilor din toate
genurile literare şi din toate generaţiile.
La mulţi ani, dle preşedinte al Uinunii
Scriitorilor! Vă doresc, cu sinceritate, multă
sănătate şi spor mare de longevitate!

dinu GriGorescu

m-a captivat a fost claritatea și profunzimea analizei critice, precizia și directețea evaluării estetice, dar și farmecul intelectual și subtilitatea scriiturii, elemente care îl distingeau în epoca totalitară.
Literatura de valoare scrisă în comunism îi datorează enorm, fiindcă
se raporta implicit sau explicit la criteriile sale canonice. A fost multă
vreme, cu preponderență înainte de ‘89, dirijorul exigent al literaturii române (avînd condeiul în loc de baghetă), cel care dădea
tonul critic, rămînînd imun la dogmatismul ideologic, la asalturile
maculaturii de propagandă. După cum rămîne și astăzi vocea critică
cea mai autorizată care se poate pronunța în spațiul literar, chiar
dacă registrele receptării literare s-au relativizat. Cu o expresie cioraniană, putem spune că Nicolae Manolescu este criticul de serviciu
al literaturii române, căreia i se dedică fără rest, într-un efort urieșesc
de a-i surprinde toate articulațiile și liniile de forță, comparabil doar
cu cel al lui George Călinescu. Mulți dintre cei care scriem astăzi
avem o mare temere: că nu ne (mai) citește reputatul critic, ca atare
riscăm să pierdem o mare ocazie de a prinde himera eternității...
Cu o activitate literară de invidiat – fiind considerat cel mai important critic postbelic - cu un spirit sclipitor și cu o ironie debordantă, Nicolae Manolescu sfidează nu doar toate ierarhiile literare,
dar iată că înfruntă și datele ineluctabile ale temporalității, trecînd
cu detașare și umor pragul octogenar. Prilej cu care îi urez remarcabilului critic și istoric literar La Mulți Ani!

ioAn F. PoP
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vem nevoie permanent de
modele, indiferent de vârsta
exterioară, biologică, sau interioară pe care o atingem la
un moment dat.
În anii de liceu și de facultate, profesorii mei erau din aceeași generație cu
părinții mei naturali. Deși oameni simpli,
ei mi-au oferit primele modele de existență, învățate și însușite de ei de la părinții lor.
Dar profesorii mei, care erau din aceeași generație, mi-au oferit un alt fel de
model. M-am lăsat fascinată, văzând în ei,
printr-o suprapunere afectivă, un model
de intelectualitate la care aspiram. Ei sunt,
îndrăznesc să o spun, părinții mei spirituali. Lor le datorez devenirea mea într-ale
vieții și ale cărții într-un alt fel decât cea pe
care o pricinuiseră părinții mei. Lumina iubirii vine, în ce mă privește, din aceste
două direcții: părinții și profesorii mei.
Fascinația pornea din punctul în care
înțelegeam că poți culege înțelepciune și
cunoaștere citind, învățând, înțelegând
rostul oamenilor și al vieții din experiențele acumulate în cărți. Am pășit în
această bibliotecă urmându-i pe ei, profesorii mei.
Am intuit atunci întreaga bogăție pe
care o reprezintă cunoașterea și mi-am
dorit să urc acest munte. Nu m-am rătăcit
iremediabil în aceste călătorii ale minții,
pentru că aveam părinți spirituali drept
călăuze.

A

m făcut cunoștință cu Nicolae
Manolescu pe calea scrisului.
Dintotdeauna, părinții mei,
cărturari și scriitori, cumpărau
regulat revistele literare importante. România literară, alături de multe alte periodice cu tradiție (unde este Transilvania
de atunci, cu un format tipic și admirabile
reproduceri după tablouri de valoare,
așteptată de mine cu sufletul la gură,
adulmecată cu nesaț, pentru mireasma de
cerneală proaspătă, mai gingașă, parcă,
decât a altor reviste?), se afla în permanență pe birourile noastre. Elevă de gimnaziu, apoi de liceu, citeam cu naturalețe
aceste frumoase daruri, prezențe binefăcătoare, cu totul firești în casa noastră.
Mi se părea ceva absolut normal. Nu-mi
fuseseră indicate la școală, dar constituiau
lectura mea de suflet, preocuparea nobilă

A

Nicolae Manolescu este unul dintre
acești părinți spirituali ai generației mele.
Îl așez, în inima mea, lângă profesorii mei
de la Iași, Mihai Drăgan, în primul rând,
Constantin Ciopraga, Petru Ursache, a
căror lumină s-a răsfrânt direct în devenirea mea. Îl alătur lui Eugen Simion, D.
Micu, Alexandru Piru, profesori de la București, ale căror cărți le-am devorat înainte de a-i întâlni în persoană, pe care i-am
întâlnit în cărțile lor, acolo unde m-am întâlnit cu ideile lor care m-au format pe
dinăuntru, modelându-mi gândirea critică.
Nu aș vrea să vorbesc despre influențe.
Dar, dacă aș face-o, ar trebui să ajung la
concluzia la care a ajuns Gabriel Liiceanu,
în Declarație de dragoste, vorbind despre
Constantin Noica: unii se bucură de întâlnirea cu omul, alții de întâlnirea fastă cu
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opera lui. Eu am profitat de întâlnirea cu
opera lui Nicolae Manolescu.
Nu am fost studenta lui Nicolae Manolescu, dar înfrigurarea cu care noi, studenții de la Iași, așteptam România literară
pentru a-i citi cronica literară săptămânală
este parte a devenirii noastre. Indirect,
Nicolae Manolescu a fost și profesorul
nostru, al meu. Nu omul Manolescu a fost
călăuza, ci spiritul său, risipit generos în
scrierile care-i rețin ființa eternă.
Modelul Nicolae Manolescu a fost
pentru mine, mai întâi, unul livresc, un
Manolescu hieratic, cum erau și Maiorescu, și Călinescu, ușor abstract, archimboldian, împrăștiat în cărțile sale. Prima
citită a fost Contradicția lui Maiorescu,
apoi, cea despre Sadoveanu, confruntată,
desigur, cu Fascinația tiparelor originare a
lui Constantin Ciopraga, Arca lui Noe,
Teme-le, carte cu carte, până la Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, din 2008.
Un alt Călinescu, de o măreție proprie,
cu timbru stilistic personal, încât nu pare
nici un fel de exagerare să delimitezi critica literară românească de la Titu Maiorescu la Nicolae Manolescu.
Am mare nevoie de modele. Și Nicolae
Manolescu este unul dintre ele. Trăiesc bucuria de a-i fi contemporan.
La mulți ani, Maestre!

AnA dobre

Pe calea scrisului
a părinților, împătimiți iubitori de artă și
frumos, cu care făceam echipă în tot ce
ținea de estetic.
Evident, cronicile semnate de Nicolae
Manolescu erau la mare cinste. Cortegiul
textelor publicate de el în România literară
a fost curând întregit de lectura cărții sale
despre Sadoveanu, în clasa a XI-a, în cadrul muncii mele independente, de pregătire, devreme începută, pentru Bac.
Așa, de răsfăț, am luat-o din raft și
n-am mai lăsat-o din mână, deși nu îmi
fusese recomandată de profesoara din

liceu. Am considerat-o cireașa de pe tort
a încorporării, în conștiința mea, a misterului unei savuroase opere, cea sadoveniană. Un lux la care aveam din plin
dreptul; și nu uit că am parcurs-o în transă,
pot spune. Trăiam sentimentul acut că,
înainte de a avea în față cugetarea, desfășurată în largi falduri, a unui critic însemnat, mă împărtășesc din creația unui
scriitor, priceput să interpreteze gândurile
cele mai tainice ale altui scriitor, printr-o
sinteză uneori mai captivantă chiar decât
textul de pornire. Este senzația care m-a
însoțit constant de-a lungul drumului
meu prin literatură. Aceea că actul critic
este unul major, nu numai prin semnificația etică, normatoare, ci și în ordine pur
scriitoricească.

siMonA-GrAziA diMA
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mi place să mă gândesc mai ales la această ipostază a lui
Nicolae Manolescu. Aceea de profesor. Cu ani în urmă a
fost invitat la Colegiul Sf. Sava. Un bun reflex făcuse ca,
după 1990, să treacă prin eleganta bibliotecă a Colegiului
numeroase personalităţi ale culturii române. Într-o zi de joi, 9
iunie, profesorul Nicolea Manolescu a vorbit despre„Libertate şi
cenzură“. Nu am fost niciodată unul dintre acei discipoli „înfierbântaţi“ ai profesorului care, iată, împlineşte optzeci de ani. Mai
mult, cariera mea de profesor nu s-a intersectat cu cea a lui Nicolae Manolescu: am dat gradele şi multele examene cu alţi profesori de la Universitatea Bucureşti, cu Eugen Simion, între alţii. În
schimb, i-am citit întotdeauna cu mare interes articolele din
România Literară despre şcoală, editoriale publicate mai mulţi
ani la rând. Poate şi fiindcă am avut o experienţă mai concretă
de colaborare cu Nicolae Manolescu, atunci când s-au conturat
actualele programe liceale de limba şi literatură română. E vorba
de sfârşitul anilor 90 şi începutul anilor 2000. Atunci l-am cunoscut mai bine pe profesor şi mi s-a părut surprinzătoare capacitatea unui universitar de a se adecva preuniversitarului, de a
înţelege foarte bine zona în care eu lucram, de a menţine de-a
lungul anilor un dialog remarcabil şi creator în Comisia Naţională
de Limba şi Literatura Română. Mai clar: până atunci programele
liceale fuseseră făcute aproape în totalitatea lor de universitari.
Formal, participau şi cei din învăţământul liceal, dar o făceau din
perspectiva celor care fuseseră cândva studenţi şi care se comportau mai departe tot ca nişte studenţi, ascultători. Ca şi cum
experienţa lor la catedră ar fi fost cumva de prisos. Or, la capătul
unei asemenea relaţii de ani de zile, programele liceale de limba
şi literatura română deveniseră„copii“ restrânse ale celor universitare. Ei bine, lucrând cu Nicolae Manolescu la Ministerul Educaţiei Naţionale, am putut realiza abia atunci modelul universitarului capabil de o intuire profundă a datelor lumii care se
năştea în jurul nostru dar şi a unui alt fel de a face şcoală, mai

Î

puţin academică, mai mult legată de viaţă. Manolescu avea darul
de a-şi adapta, prin înţelegere, propria gândire la un sistem, ascultând, acceptând, construind o atmosferă de dialog, elegantintelectuală. Şi asta în cadrul unor dezbateri prelungite ce
„beneficiau“ de lipsa de flexibilitate a unei opinii publice „pornite“ împotriva celor care încercau atunci o reformă a programelor. Şi care schimbau paradigma: nu textul X în centrul
programei, ci autorul. Autorul canonic, adică!... Dar pentru ca
toate acestea să aibă o finalitate rezonabilă, trebuia ca Nicolae
Manolescu să aibă el însuşi vocaţia de profesor...
Părăsind această lungă paranteză, voi spune că atunci, în
iunie, la Sf. Sava, criticul a fost din nou un mare profesor. Timp
de două ore, discursul a conţinut aproape toate registrele cu
putinţă, de la cel grav, dramatic, la cel subtil-ironic, de la latura
anecdoctică la cea menită a face esenţiale discriminări şi judecăţi
de valoare. Pentru două ore, elevii şi-au uitat cu folos propriii profesori, marcaţi de frumuseţea logică a celor aflate, de senzaţia că
literatura, cultura, lumea chiar pot fi prezentate uneori în chiar
dimensiunea lor esenţială.
P.S. Nicolae Manolescu provine, cum probabil mulţi ştiu,
dintr-o familie de dascăli. Într-un articol publicat, cu ani în urmă
în R.L., profesorul spunea despre sine: „Îmi dau seama că, deşi am
scris în nenumărate rânduri despre şcoală şi despre profesori, n-am
scris niciodată despre profesorul care am fost eu însumi. Poate pentru că am aşteptat s-o facă alţii. In orice caz nu pentru că am socotit
secundară meseria de dascăl în biografia mea intelectuală. Din contră, mi-am dorit întotdeauna să fiu profesor, încă din clasele primare fiind, (...) aplicam pe fratele meu mai mic ceea ce remarcasem
la învăţătorul nostru“ (Nicolae Manolescu, Un profesor atipic?)

Credibil într-o perioadă „incredibilă“

ntîlnirea mea cu criticul și istoricul
Acad. Nicolae Manolescu a fost mai
întîi și întîi simbolică. L-am întîlnit
în paginile revistei Contemporanul,
dar, mai ales, ale României literare. Studenția mea încheindu-se înainte de apariția principalelor sale mari cărți, asupra
mea au presat mai puțin aparițiile sale
editoriale, cît scrisul publicistic. Am intrat
mai atent în cărțile sale de critică în perioada cîtorva ani de profesorat, cînd am
predat la niște licee și-i foloseam opiniile
critice la clasă. Dar, peste toate, ca în cazul
altor cîtorva scriitori români, nu mulți,
pentru mine era reconfortantă prezența
sa – tutelară – în scrisul nostru, pur și simplu, ca identitate literară firească, persuasivă, credibilă într-o perioadă„incredibilă“,
o identitate benefică și necesară. Binevenită. Fericită. I-am oferit niște cărți
de-ale mele mult mai tîrziu. De ce să o fac

Î

în situația în care continuam, eu, să-mi
identific personalitatea și să o așez, prin
diverse modalități, în pagina scrisă. Am
beneficiat în ultimii ani de atenția Domniei Sale cînd am fost invitat – potrivit Listei lui Manolescu – la Gala Poeziei de la
Alba Iulia sau la Turnirul poetic de la Neptun. Dialoghez cu Domnia Sa, poate mai
mult în gînd, cînd îmi aleg textele pentru
România literară. Și-s bucuros că a decis
să-și dea manuscrisele Bibliotecii Județene din Bistrița. După asta devin parcă
mai conciliant cu cei care laudă calitățile
culturale ale Bistriței și ale meleagurilor de
pe aici. Dacă ar fi să fac un portret al Domniei Sale, cred că aș începe cu imaginea
criticului așezat pe o bancă la intrarea în
biserica mănăstirii din Parva.
Aș vrea să observ cînd sau cum se produce întîlnirea dintre ceremonialul vieții
diurne, private, laice, și ceremonialul sa-

AdriAn cosTAcHe

cral. Cei care edifică alte și alte lumi din cuvinte uită adesea că deasupra lor este un
Mînuitor de Cuvinte mai Mare. Sau nu? Nu
uită? Întrebările pe o asemenea temă intră
într-o retorică gratuită. N-am avut privilegiul să-l întîlnesc pe Domnul Nicolae
Manolescu într-un asemenea orizont de
întrebări. À cause de moi, naturellement!...
M-ar interesa, desigur, cum se citește pe
sine, cum descifrează desenul din propriul
covor…, deși a mărturisit convingător că,
în ce-l privește, se numără„printre cei care
nu pot trăi fără cărți.“ Cărțile îi sînt hrana
zilnică, pline de toate întrebările lor. „Un
vicios al lecturii.“ Un victorios al lecturii.
„Resimt fiecare zi fără o carte – mărturisește - ca pe o zi pierdută.“ Oare scrie jurnal? Dar nu, deocamdată las o asemenea
îndeletnicire pentru un alt prilej (aniversar?).

oLiMPiu nușFeLeAn
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Reverenţa ucenicului întârziat

ANI
răiam în Bucureşti,dar eram atât
de izolat de viaţa culturală încât
de Cenaclul de Luni am aﬂat de
la Radio Europa Liberă. Cred că
pe Monica Lovinescu am auzit-o evocându-mi-l pentru prima oară. Într-un răstimp
de patru ani, mă rupsesem de două ori
radical de mediile în care vieţuisem anterior. Şocul din 1974, cu ieşirea în lume din
internatul unui liceu pentru nevăzători spre
aulele universitare, nu-l mai detaliez. Mărturisesc doar că, din şcoala din Cluj, nu
m-am îndreptat spre studenţia napocensis,
ci, surprinzător, către Universitatea Bucureştiului, oraş pe care nu-l cunoşteam şi de
care am fost nevoit să atârn cu capu-n jos,
ca un liliac de o streaşină, vreun an de zile.
Dar în 1978, nu mai schimbam nordul
pe sud, ci planam, nu pot să spun că mă
prăbuşeam, din ourii universităţii în groapa locului de muncă, la mine, la orbi, la
Vatra Luminoasă, unde catedra de franceză
era liberă de ani de zile. O acopereau însă
tot felul de doamne şi domnişoare cu
suplimente la norma lor de bază din altă
parte. „Ce elegantă era colega noastră de
franceză!“, le auzeam pe dăscăliţele mai
străvechi regretându-şi camarada de mai
an, drept care îmi făceam cu grijă pantoﬁi
în ﬁecare dimineaţă.
Dar nu aveam pe nimeni să-mi citească
revistele. Prietenii se împrăştiaseră pe la
posturi îndepărtate, iubirile ajunse tot pe
acolo, pregetau să se înnoiască.
Noroc cu Europa Liberă. Aşa că hop şi
eu în Grigore Preoteasa. Aveam avantajul
că studenţisem pe la căminele 6 martie,
între Drept şi Operă, cunoşteam deci drumul, îl mai bătusem, nu aveam nevoie de
însoţitor. M-am înfăţişat, târziu pentru
vârsta cenaclului, în toamna lui 1981, ba
chiar am citit poezie, nici nu-mi închipuiam
pe atunci că aş putea scrie altceva. De fapt,
nu am citit, am recitat, fără text în faţă.
Dactilogramele se găseau în mâinile celorlalţi, mă urmăreau pe ele, le răsfoiau. Prima
oară nu m-am dovedit prea convingător, a
doua şi a treia oară însă am atins o anume

T

rezonanţă lunedistă, câtă vreme am fost
adoptat fără introduceri şi paranteze. Vocea
graseeată, senin meditativă a profesorului
Manolescu mă aducea în ﬁecare luni la
punct ﬁx. Am mutat şi eu stilistic în poezie
luându-i ca model pe Florin Iaru şi pe Traian
T. Coşovei.
Pe Nicolae Manolescu nu l-am avut
profesor la vreun curs ori seminar. Noi,
Franceza, adică Romanicele, Clasicele şi
Orientalele, cum se numea pe atunci
facultatea, aveam sălile cocoţate la etajele
doi, trei, chiar patru în vechea clădire a
Universităţii, în timp ce ăi de la Română,
cărora noi le călcam pe creştet, mişunau pe
la parter şi la primul etaj. Eu, cu programul
împărţit între franceză şi engleză, cursuri
comune cu ei nu aveam. Pe Nicolae
Manolescu l-am întâlnit aşadar abia acolo,
la Casa de cultură a studenţilor din Calea
Plevnei, învăluit în haloul serilor de luni. Mia comentat favorabil a doua şi a treia
lectură, la prima nu asistase. A scos atunci
ﬂatant la iveală intenţii pe care aş ﬁ putut
să-mi dau seama că le avusesem. Dar dacă
tot nu-mi dădusem seama până atunci, din
acea clipă încolo, mi-am însuşit revelaţia.
Cenaclul de Luni, cu scânteierile şi policromia lui, cu temperamentul său fantast
de la densitatea talentelor în ebuliţie, cu
circulaţia sa sanguină ce nu ştia să ﬁe
nestimulativă, ar ﬁ fost greu de îmblânzit
de o natură diferită de cea a lui Nicolae
Manolescu... O ﬁre a cărei autoritate curgea
peste noi din farmecul şi serenitatea inteligenţei inventive în acţiune. Simţeai cum
construieşte pe loc, cum mută, cu ﬁecare
propoziţie, orizonturile, nu pe alea de
aşteptare, ci pe cele neaşteptate, ocultate.

În devenirea mea, cele numai două
sezoane pline cu seri de Luni, m-au plasat
în unghiul din care să pot aborda mult mai
liber nu numai literatura, ci şi realitatea.
Preluarea mea cromozomială în ADN-ul
lunedist prin simpla respiraţie a grupului a
făcut restul. Mă simţeam puternic amorsat
de umorul şi energia lui Florin Iaru, destins
în contextul gentileţii şi amenităţii lui
Mircea Cărtărescu. Şpalturile (cât romantism tipograﬁc!) primului meu volum,
„Spontaneitatea înţeleasă“, Cartea Românească 1983, mi le-au corectat, la mine
acasă, Ion Bogdan Lefter şi lingvistul Sorin
Paliga. Radu Călin Cristea a fost cel dintâi
care a scris despre carte la o lună de la
apariţie, urmat de Traian T. Coşovei. Prietenia cu Mariana Marin s-a ţesut la câţiva
ani de la stingerea forţată a Cenaclului. Ea
este cea care s-a apropiat de mine. Îndepărtasem din când în când pelicula
singurătăţii din jurul ei, undeva, într-un
sanatoriu, prin radiogenia vocii mele de la
România Actualităţi.
Pe Nicolae Manolescu nu l-am
cunoscut în afara Cenaclului de Luni. Acela
e ﬁrmamentul pe care, pentru mine, clipesc
efectele sale de lumină. L-am mai întâlnit
prin redacţii, birouri, pe la ceremonii, dar le
frecventez atât de rar încât nu am de ce să
le pun la socoteală. Despre cărţile mele,
ivite şi graţie inefabilului întreţinut de
domnia sa, nu a scris. Nu m-a consemnat
nici în Istoria sa şi nici pe vreo listă care-i
poartă numele. Dar, cum eu îl prevăd
longeviv (la mulţi ani minunaţi, domnule
profesor!), apreciez că are tot timpul.

rAdu serGiu rubA
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Aniversaria
ând mă gândesc la personalitatea complexă a domnului Nicolae Manolescu, gândurile mele îmbracă un
singur timp, condiționalul-optativ perfect. Adică, mă
frământă încă întrebarea, cum ar fi fost viața mea,
dacă aș fi urmat profilul uman? Și ca urmare m-aș fi îndreptat
spre facultăți cu profil umanist, în special spre filologie. Adevărat, la fel de bine aș fi putut da examen la o astfel de facultate
chiar dacă am profilul absolvit de mine - la Liceul„Gheorghe Șincai“, Baia Mare, ce, azi colegiu, a împlinit un veac de existență - a
fost unul real.
Așadar, cum ar fi fost viața mea dacă aș fi făcut Facultatea de
Filologie din București și aș fi avut un dascăl ca Nicolae
Manolescu. Îmi închipui cursurile sale elocvente și asistența care
îl asculta și îl mai ascultă într-un număr la fel de mare, cu sufletul la gură. Wow! cum spun tinerii de azi. Atractive trebuie să fi
fost, și încă mai sunt prelegerile sale. Mă transpun la fel de optativă în atmosfera „Cenaclului de luni“, condus de Domnia Sa,
cenaclu frecventat de atâția literați, și nu numai, dornici să se
afle în preajma criticului Nicolae Manolescu, aruncându-se uneori sinucigaș în „furcile caudine“, mânuite constructiv de maestru. Nu pot decât să îmi închipui atmosfera aprinsă a acelor
întâlniri, să pipăi imaginar discuțiile interminabile, continuate
apoi pe Terasa și în Restaurantul, Casei Monteoru, până nu de
multă vreme sediul Uniunii Scriitorilor din România. La fel de
bine, ele ar fi putut avea loc și pe Terasa, Muzeului Național al Literaturii Române, până nu de mult aflat pe Bulevardul Dacia.
Dacă anotimpul le era ostil beligeranților, discuțiile puteau continua în „Bomba“ din subsolul muzeului amintit.
Am avut totuși ocazia să îl ascult pe criticul Manolescu în
câteva ocazii, mult prea puține pentru cât mi-aș fi dorit. Se spune
că nivelul nostru întelectual este influențat de media aritmetică
a minimum cinci oameni, lângă care ne aflăm într-un moment al
existenței noastre. Desigur că nivelul acelei medii aritmetice,
mereu în schimbare, crește și crește... când te afli în preajma unor
personalități ca profesorul Nicolae Manolescu. Cu atât mai mult,
cu cât în jurul său se află personalități culturale de talia criticilor:

C

Dan Cristea, Alex Ștefănescu, Gabriel Dimisianu, Daniel Cristea
Enache, Răzvan Voncu. Mă opresc aici doar din cauze matematice, nu din lipsă de personalități. Am fost și eu binecuvântată de
Cel de Sus să mă aflu în preajma acestora. După cum, consider că
mi-a crescut mult indicele cultural când, aflându-mă la Filiala
Cluj- Napoca a Uniunii Scriitorilor am stat în preajma unui grup
ce respectă regula matematică pomenită mai sus. Am stat în
preajma altui grup de critici importanți ce s-a grupat chiar și pentru scurt timp în jurul Profesorului Nicolae Manolescu. Este vorba
de criticii Ion Pop, Irina Petraș, Mircea Muthu, Ovidiu Pecican,
Constantin Cubleșan, Mircea Popa. Mă opresc restricționată
matematic de regula pomenită. De altfel cu toții știm că în jurul
maestrului Nicolae Manolescu se formează mereu alte și alte
grupuri de personalități, ce pot ridica nivelul cultural, intelectual
și uman al oricărui muritor ce se află în preajma sa.
Am avut șansa să fiu prezentă în anul 2010 la Festivalul Internațional „Zile și Nopți de literatură“, Neptun. Mi-a lăsat o
amintire de neșters felul în care președintele Uniunii Scriitorilor,
Nicolae Manolescu, a condus acest festival la care au fost invitați numeroși scriitori cunoscuți din țară și din străinătate. Am
trăit clipe alese atunci, aflându-mă în preajma scriitorilor: Denisa
Comănescu, Iolanda Malamen, Simona Constantinovici, Ioana
Ieronim, Ilinca Ilian, Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Horia
Gârbea, Matei Vișniec, Bujor Nedelcovici, Ștefan Borbely, Eugen
Negrici, Arcadie Suceveanu, Dumitru Chioru și Emilian GalaicuPăun. Am călcat, înmulțind cu trei regula asumată. Din când în
când niște reguli se pot îmbunătăți!
Nu voi călca niciodată regula „Un om, o familie“. Așadar am
avut ocazia să o cunosc pe Irina Horea Manolescu, soție și o
reputatată traducătoare, Redactor Șef al Revistei „Lettre Internationale“.
La ceas aniversar, voi părăsi timpul optativ, ca să urez omului, dascălului, personalității politce, sociale și culturale, Nicolae
Manolescu, un prezent, „LA MULȚI ANI!“.

FLoricA bud
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1969 - Este anul în care am absolvit
cursurile celebrului Liceu Bogdan Petriceicu Haşdeu din Buzău fiind prima generaţie
cu douăsprezece clase. În acel an, mama
mea profesoară de română, mi-a pus în faţă
revista de cultură, politică şi ştiinţă Contemporanul, îndemnîndu-mă să citesc cronica literară scrisă de Nicolae Manolescu.
Mi-a captat atenţia cronica literară,
încât am continuat să o citesc cu intermitenţe mici până astăzi (după Contemporanul a urmat România literară).
Şi tot atunci, venind în Bucureşti pentru o verificare a cunoştinţelor mele (intenţionam să dau examen de admitere la
Politehnică) l-am întâlnit pe poetul Vasile
Vlad de care m-am legat sufleteşte şi cu
care puteam discuta despre poezie, lite-

ratură şi bineînţeles despre cronica literară
a lui Nicolae Manolescu. De altfel, Vasile
Vlad avea să susţină examenul de licenţă
cu Nicolae Manolescu.
Poetul i-a oferit cu dedicaţie mamei
mele placheta de versuri abia apărută,
Pedepsele.
După aproape treizeci de ani, l-am întâlnit pe Nicolae Manolescu cu care am
avut bucuria să port o discuţie extrem de
plăcută, eu mărturisindu-i că îl citesc încă
din anul 1969. Era anul 2000.
2019 - În vara aceasta, la un interval de
timp de aproape douăzeci de ani l-am întîlnit la Neptun şi am avut plăcerea de a
purta o discuţie de mai bine de patru ore, o
discuţie în care s-au abordat o mulţime de
subiecte.

La nici două săptămâni de la întîlnirea
de la Neptun, am avut din nou ocazia să-l
întâlnesc şi să dicut cu Domnia Sa în biroul
său de preşedinte al U.S.R. Printre altele,
ne-am mărturisit reciproc că eu am un fiu la
vârsta de 62 de ani iar dânsul o fiică la 63
de ani. M-a fascinat la Nicolae Manolescu
erudiţia, corectitudinea informaţiilor şi a
analizelor, apropierea şi naturaleţea.
Şi ca să păstrez ritmul întâlnirilor majore dintre noi îi urez şi îmi urez ca să ne
reîntâlnim în anul 2029, adică la un interval
de timp de zece ani. Treizeci, douăzeci, zece
ani. La Mulţi şi Frumoşi ani domnule Profesor Nicolae Manolescu! Cu neştirbită preţuire, dr. ing. Gabriel Burlacu.

înă acum trei, patru luștri îl
cunoșteam pe dl Nicolae Manolescu foarte bine, însă doar
din scris. Nu-mi scăpa nimic din
ceea ce apărea sub semnătura sa. În cealaltă vreme a vieții noastre, cea de dinainte
de 1989, Nicolae Manolescu mă (sau ne) reanima literar, ca să spun așa, cu deja vestita
cronică din România literară. Ea era și pentru mine, precum pentru atîția alții, literă de
lege. Întotdeauna, și niciodată infirmată. A
scrie Nicolae Manolescu despre tine în
România literară părea o glorie superlativă.
Iar suferința ignorării numelui tău de către
marele critic, o adevărată nefericire. Cronicile marca Manolescu erau cristaline în expresie, nu lăsau loc nici unei interpretări
sau ambiguități, ascuțite în judecata de
valoare. Erau, mai ales, drepte, uneori nemilos de drepte. Cu atît mai mult cu cît contraziceau, ridiculizînd pe față, adesea prin
diferența infinită în aprecieri, ierarhia literară oficială de partid. Și din această pricină,
și mai valide.
În sfîrșit, după primul deceniu postdecembrist, am ajuns să-l întîlnesc, față în
față, cum se spune, pe dl Nicolae Manolescu. Persoana sa, absolut sigură pe sine,
relaxată, colocvială, iar în aprecieri nu lipsită de o ironie subțire care arde, m-a intimidat, și încă mă intimidează, de ce să nu
recunosc, precum m-a și sedus. M-a sedus
cu atît mai mult cu cît a rămas același critic

literar de dinainte de 1989, neclintit în
judecăți de valoare, beneficiarii fiind însă,
fatalitate!, tot cei puțini, cei aleși. Celorlalți
scriitori, deloc numărabili, pot spune mulți,
foarte mulți, cei mai mulți, Nicolae Manolescu le-a rămas la fel: inaccesibil. De multe
ori ignorarea critică e mai dureroasă, mai
parșivă decît comentariul negativ. Cu toate
acestea, și aici e marele său paradox, Nicolae Manolescu a fost ales, și încă de trei ori,
succesiv, de marea majoritate a scriitorilor
de astăzi președinte al celei mai irascibile și
tensionate comunități intelectuale din România, cea a scriitorilor, președinte al Uniunii Scriitorilor din România. Sigur, votînd,
fiecare spera că a venit ceasul cel bun și
pentru el. Că, în sfîrșit, slavă Domnului!,
marele critic îl va descoperi și pe el. Nu l-a
descoperit însă. Previzibil. Fiindcă Nicolae
Manolescu a refuzat să lase jos arma critică
cu care despărțea imperturbabil apele de
uscat, adică valoarea de nonvaloare, pos-

tura de impostură. De data asta nu atît prin
cronica literară din hebdomadarul cel mai
important (de nu singurul) din țară, România literară, ci prin Istoria sa critică a literaturii române și Istoria literaturii române
pentru cei care citesc. Consecința? Uniunea
a supraviețuit sub mandatele sale mai multor„războaie“ interne, unele în presă, altele
dezagreabile și insultătoare în instanțe, mai
multe decît toate la un loc de la înființarea
sa (1909) și pînă astăzi.
Criticul literar Nicolae Manolescu a
rămas la cei 80 de ani ai săi, semeț, demn,
în picioare. Activ. Cicatricile murdarelor
atacuri, șicane, calomnii, injurii, ingratitudini – fiindcă multe veneau chiar de la discipolii săi, lansați de el în marea literatură le poartă și acum demn ca pe niște ignobile semne. Fără semnătură.
La mulți ani, Domnule Nicolae Manolescu!

Criticul

GAbrieL burLAcu
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ntâlnirile mele cu Nicolae Manolescu au reprezentat, de fiecare
dată, momente de meditație. La început, l-am întâlnit, săptămână de
săptămână, în paginile revistei „Contemporanul“. Apoi, tot așa, ani la rând, l-am întâlnit săptămânal, în „România literară“
unde își continua demersul foiletonistic început dincolo, semnând cronici literare la
volume recent apărute, ale autorilor români. L-am urmărit cu atenție deosebită,
de-a lungul anilor, pentru că s-a întâmplat
ca nu odată să scriu și eu, în „Tribuna“ clujeană, unde ținem, la rândul meu, o rubrică
de cronică literară, nimerindu-se (nu era
deloc geru) să comentez aceleași cărți.
Confruntarea cu opiniile lui îmi era de mare
folos. Aveam, de fiecare dată, un reper. Asta
nu înseamnă că eram de fiecare dată de
acord cu domnia sa, ori că mergeam în
plasa ideilor lansate de el. Uneori aveam
păreri chiar contrare. Dar o asemenea întâlniere mi se pare a fi fost benefică și e
benefică pentru orice critic de întâmpinare,
cum se zice, și nu numai. Aceste întâlniri
erau, desigur, unele de gradul doi. Față în
față am stat de puține ori în acei ani. Și chiar
mai târziu, mult mai târziu, am schimbat
puține cuvinte, mai mult de circumstanță,
în întâlnirile directe. Dar, făcând parte din
aceeași generație (amândoi născuți în
1939) mi se pare că am fost mereu împre-

ună, traversând aceleași evenimente politice și sociale, adoptând cam aceeași atitudine. Recunosc, diferența enormă dintre
șansele diferite: de a scrie la București sau la
Cluj. Ceea ce nu înseamnă că în subtextul
întâlnirilor mele cu domnia sa m-am simțit
vreo clipă provincial. Și, poate, nici domnia
sa nu m-a tratat ca pe un critic din provincie. Nu știu. Important rămâne însă că
opiniile sale nu mi-au fost niciodată indiferente. Și, de fiecare dată, după, ce am
ajuns și eu la o catedră universitară, am
impus în bibliografia de studiu a studenților, masteranzilor și doctoranzilor
mei, cărțile lui Nicolae Manolescu. Era, fără
îndoială, un demers obligatoriu, având în
vedere demonstrația ideatică a studiilor
sale.

e domnul Nicolae Manolescu,
m-am apropiat întâi pe calea
literelor tipărite. Cărțile domniei sale m-au atras de la început cu un anume farmec irezisitibil de
autor care descoperă și împarte adevăruri
cu naturalețe și eleganță, de parcă ar despărți marea de uscat. Eram în liceu și apoi în
facultate în anii ’70 – ’80, și îi urmăream
recitalurile săpătămânale din cronicile sale
din România Literară sau din cărțile sale
scrise în stilul acela al său sagace și într-o
limbă română limpidă, neinundată de
vreun fluviu excesiv de neologisme.
Tot în acei ani, a erupt ca o misilă cu
diamante, și Cenaclul de Luni. Eram student pe atunci la Facultatea de Matematică, facultate vecină în clădirea cea mare a
Universității cu Facultatea de Litere, acolo
unde studiau majoritatea lunediștilor. Pentru mine, să vin la cenaclul acela deja fai-

mos, condus de domnul Nicolae Manolescu, a însemnat și spargerea ciudatei și
nevăzutei bariere ce ne despărțea. Și care
între facultățile noastre era marcată fizic,
doar de câteva uși. A fost o trecere a Rubiconului. Un pas care peste ani mi-a răsucit
destinul. Dinspre matematică spre literatură. Deși Ion Bogdan Lefter începuse să
mă numească deja, cu benevolență, „matematicianul Cenaclului de Luni“. Acest salt
în gol spre literatură nu l-am făcut chiar singur. Eram însoțit, de pildă, și de bunul și
vechiul meu prieten, Horia Gârbea. Iar
poezia mea a fost bine primită de tinerii
mei prieteni dezlănțuiți de la Cenaclul de
Luni. Ba, domnul Nicolae Manolescu,
atunci când mi-a ascultat poemele, a făcut
și un pariu. Extrem de încurajator pentru
mine. A spus că poezia mea este poezia
viitorului. Își rezerva, însă, un drept de
deplină pronunțare după cinci ani.

Î

ANI

Efortul pe care l-a făcut Nicolae Manolescu de a citi aproape întreaga literatură
actuală, pe lângă cea clasică, și de a se pronunța critic asupra ei, nu e un lucru oarecare. Foiletonul critic face parte din tradiția
criticii noastre literare. Dar, câți au putut
duce această salahorie săptămânală, cu
sentimentul unei nobile îndatoriri, în
condiții de deplină probitate profesională?
În bună parte Perpessicius. Poate și Pompiliu Constantinescu, într-o vreme. G. Călinescu în alt fel. Iar în această acoladă a unui
altfel, mai pot fi enumerate câteva nume.
Toate de reținut. Însă altitudinea dezbaterilor critice pe care a practicat-o Nicolae
Manolescu în toți anii de după război, pe
un traseu scriitoricesc atît de îndelungat și
nu lipsit de obstacole, mi se pare a fi
inegalată. Și, iată-l, la vârsta jubilieului de
opt decenii de viață, e productiv, e activ și
mereu în focul actualității. Așa l-am cunoscut, așa vreau să-l știu și în toți anii care vor
veni de aici înainte. Chiar dacă drumurile
noastre în literatură au fost paralele (ca în
proba de gimnastică: paralele inegale), nu
de puține ori ne-am întâlnit în pagini de revistă iar alăturarea domniei sale m-a onorat de fiecare dată. Nicolae Manolescu a
fost și rămâne un reper fix major în critica și
istoria noastră literară.

Rubiconul domnului Manolescu

D

consTAnTin cubLeșAn

De atunci au trecut ceva ani, multipli de
cinci. Dar pentru mine, încurajarea aceea
veche primită de la domnul Manolescu, altminteri parcimonios în evaluări, a contat. A
fost chiar decisivă pentru clipa în care
m-am hotărât să sar cu tot cu condei și cu
laptop, în corabia literaturii, beată și rimbaldiană...
Apoi, în 2017, la sărbătorirea a 40 de ani
de la fondarea Cenaclului de Luni, ilustrul
critic și mentor mi-a spus că își amintește
afirmația eclatantă despre scrisul meu, făcută în acei ani mai de demult. Și că nu se
dezice de ea. Eu aștept. Cum am așteptat
mereu. Poate că poemele mele chiar au
rupt sau vor rupe cândva o bucată de viitor.
Iar viitorul îmi doresc ca să-l poarte cu
gingășie pe aripa lui și pe domnul profesor
Manolescu. Căruia îi urez ani mulți și plini
de har!

vALenTin iAcob
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rofesorul atâtor generații de studenți a primit meritatul titlu de profesor universitar abia după Revoluție.
Înainte, nu fusese posibil. În 1982, într-o convorbire
cu Valeriu Mangu, Iorgu Iordan prevedea că Nicolae
Manolescu va rămâne toată viața lector universitar, deși valoarea
lui era incontestabilă. Previziunea era absolut credibilă într-o
vreme în care celebrul lingvist, ca de altfel aproape toată lumea,
nu-și putea imagina că regimul comunist se va prăbuși.
Să facem un exercițiu de istorie contrafactuală, ca în Solenoid-ul lui Mircea Cărtărescu, unde se imaginează ce destin ar fi
avut alter ego-ul scriitorului dacă la cenaclul universitar opera lui
de tinerețe nu ar fi fost apreciată, ci respinsă. Care ar fi fost azi
statura culturală a lui Nicolae Manolescu dacă n-ar fi căzut dictatura, iar el nu ar fi devenit, așa cum merita, profesor universitar,
rector, președinte al Uniunii Scriitorilor, director de revistă, candidat la președinție, ambasador la UNESCO ?
Ar fi fost (așa cum a și fost de fapt) criticul care a dus bătălia
pentru canonul neomodernist și postmodernist, al treilea din literatura română, după cel junimist, impus de Titu Maiorescu, și
cel modernist, al cărui reprezentant în critică a fost E.Lovinescu.
Deceniile de cronică literară au consacrat un critic de direcție,
afirmat ca atare încă din tinerețe, care a impus valori și a spus imposturii un maiorescian„în lături !“. Ca și mentorul Junimii, căruia
i-a consacrat o carte (Contradicția lui Maiorescu), este adeptul autonomiei esteticului,„pe care criticii generației interbelice își vor întemeia judecățile, ca și aceia din anii ’60-’80 ai secolului XX, siliți să
descurajeze politizarea literaturii“, după cum observă în Istoria critică a literaturii române. Îl recunoaștem pe Nicolae Manolescu în
portretul din același Solenoid, în „tânărul profesor și critic cu autoritate mai mare decât poate avea un om [...] Nu avea încă patruzeci de ani. Nimeni, dacă nu coboram cu un veac în urmă, nu mai
avusese atâta autoritate și putere la o vârstă atât de tânără.“
La șaizeci de ani după Istoria lui Călinescu, Istoria critică a literaturii române încadrează canonul contemporan într-o devenire pe care criticul o„revizitează“ din perspectiva actualității,
refuzând însă a reduce operele trecutului la semnificația limitativă pe care tinde să le-o dea omul recent.
Chiar neavând libertatea cucerită la Revoluție, Nicolae
Manolescu nu s-a sfiit să-și asume riscuri; Antologia poeziei
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ăsând deoparte nuanțele aplicabile noțiunii de a cunoaște pe
cineva, s-a întâmplat să îl întâlnesc pe Nicolae Manolescu la
câteva evenimente organizate de Uniune
și uneori pe coridoarele acesteia. Aș putea
numi asemenea întâmplări o perspectivă
înspăimântătoare, vorbind strict din punctul de vedere al întâlnirii scriitorului tânăr
cu cel mai apreciat critic literar din istoria
recentă a României. Îmi amintesc cu mare
plăcere, însă, de o lansare de carte în cadrul căreia dânsul, ca unic vorbitor, prin
discurs, mi-a confirmat anumite păreri și
principii pe care nu voi ezita vreodată să le
fac cunoscute. Și, legându-le de respectiva
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române moderne - interzisă în 1968, deși într-o perioadă de liberalizare„cu voie de la poliție“ – este un exemplu. Criticul n-a ezitat să spună adevărul, denunțând plagiatul lui Eugen Barbu, cu
un curaj asumat firesc, fără ostentație, deși era conștient că
aceasta avea să declanșeze atacuri din partea celor mai retrograde și mai periculoase forțe ale regimului.
Luptând pentru valorile autentice, Nicolae Manolescu, fiu de
profesori și profesor el însuși, a înțeles și a susținut în repetate
rânduri că un canon, pornit din critică și susținut de succesul la
public, se impune prin școală. Ca atare a contribuit esențial la
elaborarea unor programe de învățământ pentru limba și literatura română atât pe la 1977, când a reușit să aducă în fața
elevilor scriitori care nu mai fuseseră studiați în școală, precum
Hortensia Papadat-Bengescu sau Mateiu Caragiale, cât și la 1998,
cu un curriculum ce răspunde unei noi viziuni, adecvate secolului XXI.
Pentru ca aceste noi programe să devină cu adevărat aplicabile, criticul, istoricul literar, universitarul de prestigiu n-a ezitat să
devină autor de manuale școlare. Coordonând un colectiv de
eminenți profesioniști ai catedrei și ai cercetării pedagogice
(George Ardeleanu, Matei Cerkez, Dumitrița Stoica și Ioana
Triculescu), a oferit cadrelor didactice și elevilor de liceu cărți ce-i
îndrumă spre înțelegerea textului literar și spre o exactă și nuanțată comunicare în limba română, educându-le totodată independența în gândire.
Care ar fi fost, deci, statura lui Nicolae Manolescu în cultura
românească dacă n-ar fi ocupat demnitățile pe care le-a ilustrat
și le ilustrează de treizeci de ani? Aceeași cu cea de azi, pentru că
adevăratul Manolescu nu datorează nimic împrejurărilor istorice
și nici vreunei funcții, de altfel pe deplin meritate. El este cel care
a dăruit literaturii o operă exemplară, iar istoriei prin care a trecut,
cuvântul și acțiunea unui intelectual autentic, ce rostește adevărul în vremuri dificile și se impune prin curaj și naturalețe,
oferind generațiilor de învățăcei cărora li s-a dedicat, dar și întregii societăți, modelul unui om cu adevărat liber, care ne arată
ce poate realiza spiritul guvernat de o conștiință clară, pus în slujba rațiunii și a valorilor.

Utilitatea literaturii
snoavă, cu siguranță le va crește și farmecul. Anume, relatarea unui punct de cotitură în activitatea literară a dânsului, făcută
într-un mod destins, jovial și cât se poate
de amuzant. Dezvăluind că visase la rândul domniei sale, ca orice alt tânăr, să devină romancier, se pusese pe treabă și,
după o vreme, dusese la capăt primul său
roman. Amuzantă în povestire a fost redarea reacției criticului literar Nicolae Manolescu față de romancierul Nicolae Manolescu, pe care, spunea dânsul, l-a „sfătuit“
să renunțe. Dincolo de comicul situației,
m-a bucurat să aud îndemnul la autocenzură și avertismentul să nu cădem în capcana de a crede că orice am scrie repre-

GHeorGHe Lăzărescu

zintă literatură de calitate. Pentru că tot
trăim într-o epocă a statisticilor, îmi amintesc de celebra deja întrebare „dacă ai naufragia pe o insulă pustie, care ar fi cele cinci
cărți pe care ai vrea să le ai cu tine?“ Personal, aș evoca răspunsul lui Gilbert Keith
Chesterton, care spunea că și-ar dori una
singură, un manual de construit bărci. Din
discursul de atunci al lui Nicolae Manolescu am reținut nu numai aspecte asupra
importanței literaturii, dar și asupra utilității ei. Și m-am bucurat că în literatura
noastră s-a dus de mult momentul acelei
celebre cereri „Scrieți, băieți, orice, numai
scrieți“.

răzvAn nicuLA
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unt tentat să dau crezare spuselor unora cum că, de la
începutul începuturilor, ursitoarele au lucrat mână în
mână pentru a trasa cu exactitate drumul distinsului
om de cultură Nicolae Manolescu, atât spre înalta societate cât și în cultura română. Nu a lipsit nimic de pe tipsia
pregătită de destin pentru prospătul sosit pe lume, în ziua de 27
noiembrie 1939. Poate toamna era precum cea de astăzi și
atunci, cu optzeci de ani în urmă, pe Oltul ajuns la Râmnicu Vâlcea, acolo unde„ale turnurilor umbre peste unde stau culcate/către
malul dimpotrivă se întind, se prelungesc/și-ale valurilor mândre
generații spumegate/zidul vechi al mânăstirii în cadență îl izbesc“.
Tava, neapărat de argint, a fost tixită cu de toate, de la simboluri
seducătoare la discursuri electrizante. Noul născut a înșfăcat cu
voluptate oferta zânelor, trăgând mai totul asupra sa. A rezultat
„Voinicul din poveste“, în stare să ia în piept viața, dominând cu
autoritate adversități de tot felul, impunând coordonate de siguranță și succes garantat.
Iată și un semn ceresc, tatăl provenea dintr-un loc scăldat de
soare, cu așezări învăluite în lumină și căldură. Din Sibiel, astăzi
sat intrat între parantezele orașului Săliște din Mărginimea Sibiului, a pornit în lume nemuritorul Andrei Oțetea, unchiul său.
Sub cupola Academiei, acesta își va da întâlnire cu alte nume
înalte din partea locului cum ar fi D. D. Roșca și Ioan Lupaș.
Părinții lui Nicolae Manolescu, dascăli fiind, au ilustrat cu
strălucire vocația de „Domnul Trandafir“, slujind vatra de sacră
licărire a educației pentru destinul ce îi era hărăzit. Într-o prelungire firească, anii de școală au așezat la locul lor coloanele
dorice, ionice, corintice, peste care se vor lămuri arhitravele anilor
de succes, ce vor veni. La Liceul Lahovary din Râmnicu Vâlcea,
elevul Nicolae Manolescu va străluci, întreținând luminile de poziție ale unui traseu intelectual de invidiat.
Cursurile Facultății de Filologie din București i-au trasat drumul în viață. Acolo au căpătat contur cariatidele unei existențe
bogate, agitate în anumite privințe, ofertante dar nu lipsite de
vămi căptușite cu ascunzișuri viclene, greu de ocolit. Din înaltul
catedrei universitare, Nicolae Manolescu a electrizat interesul a
zeci de promoții studențești, îndrăgostiți de carte și deciși să îi
deșlușească tainele și cunoștiințele, incitați și stimulați de vraja
omului de solidă cultură din față. Mărturisirile lor, ale învățăceilor
de atunci,„astăzi domni cu multă carte“, sunt pline de verbul împodobit asemenea unui pom feeric de Crăciun, creionând adevăruri măgulitoare.
Profesorul Nicolae Manolescu și-a dorit și și-a impus să le
fie cât mai aproape celor cu harul comunicării cu ceilalți, scriitorilor în devenire, aflați la vârsta pomilor în floare. Nu sunt în măsură a cuantifica polenul, acumulat în Amfiteatrul Odobescu,
impulsurile capabile să genereze valoare adăugată. Pot depune
mărturie în acest sens „cursanții“ de la Cenaclul de luni, al căror
mentor pasionat și generos a fost Niki Manolescu. Poate mai bine
ca oricine, pot să o facă„Optzeciștii“, unii deja acceptați cu arme
și bagaje în librăriile românești ori străine.
A citit la viața Domniei-Sale biblioteci întregi, îl deconspiră
paginile trimise la tipar cu o cadență de metronom infatigabil. A
scris zeci de volume. De felul său om de opinie, Nicolae Manolescu și-a impus de-a lungul carierei o conduită de luptător de
primă linie, rostind cu râvnă, cu aleasă pricepere, cu autoritate, cu
o greu de comparat știință a reliefării nuanțelor, adevăruri de
ținut minte. Rămâne greu de egalat, cred, performanța sa de
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critic literar. Confrații evocă, privindu-l cu admirație, constanța
rubricilor sale, săptămâni și ani, decenii la rând, din Contemporanul apoi din România literară, reviste ce au impus în critica de
specialitate un standard greu de atins în perioada postbelică. I-a
fost aproape și i-a prețuit însușirile de cărturar de marcă profesorul George Ivașcu, venerat de cunoscători pentru anvergura
de arhitect și constructor de publicații de mare succes. Profesorul
Ivașcu este dirijorul care a condus orchestra de la Contemporanul, când în paginile sale semnau număr de număr Tudor
Arghezi, pe prima pagină în dreapta sus, George Călinescu, Cronica Optimistului, pe o coloană în dreapta, jos, Tudor Vianu,
D.Suchianu, Ecaterina Oproiu, Gabriela Dolgu. A procedat la fel la
revista Lumea, ce i-a fost încredințată de la fondarea ei, la începutul anilor ‘60. George Ivașcu a antrenat în tranșeele publicisticii pe teme internaționale boboci abia plecați de pe băncile
universitare cum ar fi: Radu Pascal, Radu Budeanu, Darie Novăceanu, George G.Potra, Nelu Madoșa, Rodica Dumitrescu, Rodica
Georgescu, Mihai Matei, Anca Voican. Li se vor alătura alții și alții:
Ilie Șerbănescu, Ilie Olteanu, Ileana Nichifor, Vasile Crișu. Zestrea
și experiență necesară la turnarea noilor fundații fusese gândită
tot de către el. Ne aducem aminte de Cornel Răducanu, Radu
Serafim, Sergiu Verona, Felicia Antip, Florica Șelmaru, Eugen Pop,
Ion Cârje. În postura de fanion recognoscibil de la mare distanță
au fost încadrați în acea redacție dominată de începători un Ștefan Augustin Doinaș și Mircea Grigorescu (altădată prim-colaborator al lui Grigore Gafencu la Timpul). Când George Ivașcu va
prelua conducerea României Literare, Niki Manolescu își va muta
gustata cronică în paginile acestui apreciat săptămânal. Din 1990
va prelua el însuși conducerea publicației, echipând-o cu semnături proaspete și de durată. Este clar pentru toată lumea: semnul de punctuație impresionant prin cuprindere și adâncime,
definitoriu pentru munca de„reporter de teren“ pe meterezele literaturii rămâne „Istoria critică…“, prezentă astăzi pe masa oricărui iubitor al culturii. Întrebare: o va egala cineva?
Mă număr printre cei care îl prețuiește pe academicianul
zilelor noastre, Nicolae Manolescu în tot ceea ce face. Ne știm de
mult, ne întâlnim când și când, mai rar decât mi-aș dori. Are de
gestionat responsabilități importante. Pe perioada cât a fost
reprezentantul României la UNESCO, îl întâlneam pe domnul
Ambasador la sediul Uniunii Scriitorilor, sediul din Calea Victoriei, al cărui președinte a fost și este. (Într-o paranteză îndrăznesc
să-mi exprim regretul că scriitorilor li s-a arătat ușa acelui imobil
a cărei „Sală cu oglinzi“ încastrează atâtea pagini de istorie literară…). Conduce, spuneam, breasla scriitorilor, solidari în jurul
ideii că autorii se măsoară prin operă și nu prin numărul vorbelor de clacă. A inițiat emoționante emisiuni culturale la TVR.
Personal, mi-l amintesc bine pe senatorul Nicolae Manolescu,
din zilele când participa ca om politic, lider de partid, vădind un
timbru aparte, la dezbaterile din Parlamentul României. L-am
salutat printre noi, în Maramureș, și îl asigur că este totdeauna
binevenit aici, ca acasă.
Nicolae Manolescu rămâne, dincolo de viața socială plină, un
om de cultură. Viața lui nu este altceva decât o voluptoasă și incitantă carte. O răsfoiesc cu încântare și vin să îi adresez din suflet, la schimbarea de prefix, LA MULȚI ANI, IUBITE MAESTRE!
Admiratorul si prietenul tău,

nicoLAe bud
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Întâlnirea reală & Întâlnirea simbolică/ Întâlnirea cu opera
espre nevoia de a citi, îmi
amintesc din primii ani de
școală. Le sunt recunoscătoare cărților și celor care
mi-au stimulat bucuria lecturii - bunici,
părinți, profesori. La început ca delectare,
plăcere și relaxare, mai apoi, cu fișele de
lucru în față și cu stiloul în mână.
Dar lectura, ca împărtășire a unui act
cultural, am deprins-o ceva mai târziu, în
perioada studiilor universitare, de la dl
Nicolae Manolescu, omul și profesorul,
căruia - intelectual și profesional - îi datorez
cel mai mult: ne-a învățat„cum să învățăm“,
ne-a insuflat un respect deosebit față de
cuvântul rostit sau scris, față de viața convertită în cărți, față de respectul, cultivarea
și prețuirea literaturii. Cât i-am fost studenți, nu ne-a cruțat și nu ne-a trecut cu
vederea lipsurile. Dar a făcut-o cu tact deosebit! Ne-a deprins cum să culegem înțelepciune din lumină!
Ne-a dăruit din bogăția culturii, din frumusețea omeniei, din tot ce ne-a fost de un
real folos în realizarea carierei didactice și
literare.
Ne-a deschis drumul ghidându-ne cum
să ne dovedim cunoștințele și combativitatea, făcea legătura, dar și deosebirea dintre catedră, cu toate rigorile ei, și întâlnirile
literare, săptămânale, cu toate îndrăznelile
noastre, dar și cu toate îmbucurătoarele
împliniri.
Vorbea calm, iar ideile îi erau, din când
în când, subliniate de gesturi domoale.
Vocea blândă, dar sigură, atrăgea admirația
față de universalitatea personalității profesorului nostru și față de veridicitatea reprezentării domniei sale care, atunci ca și
acum, se bucura de o multiplicitate de forme: de admirație literară și stimă profesională.
I-am descoperit cărțile, cu pasiunea
deslușirii, înțelegerii, receptării și aplicării
ideilor. Deopotrivă ne-a cultivat cunoașterea, știința, rafinamentul și sensibilitatea,
gata oricând să ne fascineze și să ne formeze ca cititori profesioniști: „Lecturi infidele“, eseuri de critică și istorie literară.
Debut editorial, Editura pentru Literatură
(1966); apoi „Metamorfozele poeziei“, studiu sinteză a poeziei române interbelice,
Editura pentru Literatură (1968); antologia
„Poezia română modernă: de la George Bacovia la Emil Botta“ (1968, retrasă din li-
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brării și topită la foarte puțin timp de la
lansare. Ediția a doua, după 1990); „Contradicția lui Maiorescu“, (1970), la originea
cărții este teza sa de doctorat; cele 7 volume de„Teme“, eseuri publicate între 1971 –
1988;„Sadoveanu sau utopia cărții“, Editura
Eminescu, o monografie a operei lui Mihail
Sadoveanu (1976). Au urmat„Arca lui Noe.
Eseu despre romanul românesc“, trei volume. O sinteză cuprinzătoare asupra romanului românesc, cuprinzând teoria celor
trei vârste ale romanului – doric, ionic și
corintic. Clasificarea își are originea în stilurile coloanelor templelor din Grecia antică
și corespunde romanelor clasice, realiste,
omnisciente, la persoana I, postmoderne și

„Despre poezie“, din care am ediția a doua,
Aula, 2002, o introducere în analiza poeziei
cu speciile ei literare“; În sfîrșit, dar nu la
urmă „Cititul și scrisul“, un Nicolae Manolescu par lui même (2003) și mai ales„Istoria critică a literaturii române. 5 secole de
literatură“, (2008) lor li s-a adăugat, recent,
Daniel Cristea – Enache „Convorbiri cu
Nicolae Manolescu“, Editura Cartea Românească (2017)
Nicolae Manolescu a fost coautor la
manualele de limba și literatura română
pentru clasele a IX-a (1977), a XII-a (1979),
autor al multor cursuri universitare.
Dacă este adevărat că cititul și scrisul
pot crea o personalitate, atunci Nicolae
Manolescu este un strălucit exemplu de
proiectare în memoria posterității a unui
spațiu cultural în care și-a exprimat convingerea că: „… referindu-mă la cărțile mele,
adică la scrisul meu, nu pot să nu văd că ele

nu sunt altceva decât dialogurile mele, cât
se poate de reale, cu niște ființe imaginare,
pe care le-am cunoscut citind și despre
care am aflat cu mult mai multe și cu mult
mai interesante decât despre ființele în
carne și oase pe care le-am întâlnit în viață“.
Cărțile îi sunt misiunea. Ele îl întăresc în
fața adeversităților, fiindcă nici potrivnicii
nu lipsesc dintr-o existență.
Înzestrat cu o deosebită energie creatoare, recunoaște că scrie: „din nevoia de
dialog. Dacă aveam talent de poet ori de
romancier aș fi dialogat cu divinitatea sau
cu lumea. Divinitatea pare să mă fi hărăzit
critic, iar lumea pare să fi fost de acord cu
acest destin. Mi-a rămas să dialoghez cu
cărțile și indirect, cu autorii cărților“.
Expresie a estimării valorilor spirituale,
oriunde s-ar fi născut ele, ca iubitor al
creației, în mod special, prin critica literară
își manifestă prețuirea pentru arta literară,
care se dovedește rezistentă la trecerea
timpului, din perspectiva aspirației și viziunii sale. Consecvent principiilor etice și estetice, Nicolae Manolescu își exprimă cu
fermitate ideile, receptiv deopotrivă la
metodele și obiectivele istoriei literare, în
bună parte și la sugestiile teoriei literare, iar
când este cazul ia atitudine.
Talent original, definit prin tehnica îmbinării într-un mod pe deplin armonios a
„realității“ operei cu tehnicile de lucru, între
construcția subiectivă și obiectivitatea observației, Nicolae Manolescu este unul dintre cei mai importanți critici literari contemporani, al cărui model de acțiune echivalează cu nevoia permanentă de certitudine și recunoaștere: „Hotărât lucru, nu
sunt un scriitor. Am scris atâta critic în viața
mea, încât tot ce ating acum, la bătrânețe,
se transformă în critică. E un blestem. Și nici
măcar nu pot fi sigur că am darul regelui
Midas care prefăcea în aur tot ce atingea.
Fie și bronzul lui Horațiu. Fac și eu ce pot.
Adică, scriu.
Și, totuși, de ce?“
Timpul, cu siguranță, va da un răspuns
în consonanță cu valoarea inegalabilei
opere.
Certă este relația maestru – discipol,
în care discipolul recunoaște cel mai eficient model de educație și formare intelectuală, profesorul, criticul și istoricul
literar: Nicolae Manolescu.

nicoLeTA MiLeA
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Marius Bodochi:

În teatru e ca-n amor: trebuie
să fie și doi să-i placă și celuilalt
Avantajul actorului este că are vîrsta
personajelor sale. De aceea nu m-am gîndit
niciodată la Marius Bodochi ca la un sexagenar, cetățean de onoare al Clujului și Bucureștiului deopotrivă. L-am văzut, cred,
prima dată, în Regele moare, unde avea o
vîrstă peste a lui și cel mai curînd în Călătoarea și Shakespeare de Lucia Verona,

unde nu poate avea peste cei 52 de ani cîți
a trăit Bardul. Mă gîndesc așadar la el ca la
un atemporal, un imponderabil, un Béranger care poate zbura (Pietonul aerului în
Pietonul și furia după Eugen Ionescu). Cum
ar putea cineva să se adreseze lui Marius
Bodochi cu„venerabile“ mai ales că el nu are
nici măcar„puțintică răbdare“: aleargă neo-

dragă Marius, cariera ta se împarte în două, între cluj și
bucurești. interviul nostru va apărea într-o revistă din
cluj. de aceea te întreb pentru început ce amintiri ai despre cluj și rolurile jucate acolo. ce leagă părțile distincte
ale evoluției tale și ce le deosebește?
Începutul meu la Cluj seamănă oarecum cu cel de la București. Ca un spectacol în reluare. La Cluj am jucat - student fiind
– în Trenul de noapte nu mai oprește aici, pentru că nu aveau un
actor cu tipologia personajului. Clujul era oraș închis atunci. Iar
la București, în 1997, cînd am debutat pe scena Teatrului
Național, tot așa, n-aveau tipologia personajului. E vorba de Hans
von Wittenstein din Ondine de Giraudoux. Fusese un timp scurt
Adrian Pintea și rămăseseră cu spectacolul „suspendat“. Într-un
fel lucrurile coincid. La Cluj, apoi, deși eram student, am intrat
încă în două spectacole. Cu rolurile Cassio în Othello și un pictor
nonconformist dintr-o piesă românească care se numea pământul făgăduinței, a lui Radu Bădilă. La București, după ce am avut
premiera cu Ondine, m-a distribuit imediat Măinuțiu în Richard
al II-lea și în Bacantele, în rolul lui Dionyssos.
văd aici, pe perete, tablouri cu figuri emblematice, unii
nu mai sînt printre noi. Actori la care probabil ții în mod
special.
E vorba de doamna Olga Tudorache, de doamna Gina
Patrichi, de doamna Valeria Seciu și de domnii Ștefan Iordache,
Ovidiu Iuliu Moldovan și Ion Caramitru. Cum vezi, și despre cei
care au plecat vorbesc cu domnul și doamna. Cînd am dat primul
meu interviu întrr-un ziar național, am fost întrebat printre altele
dacă am idoli dintre actori. Și am zis că am. Aceștia sînt idolii mei.
Am făcut facultatea la Tîrgu-Mureș și cînd luam bursa, lună de
lună, veneam la București să-i văd jucînd.
iar ulterior ai jucat alături de ei.
Sigur. Dumnerzeu a fost atît de bun încît i-am întîlnit pe toți:
pe scenă, în filme, la radio, la televiziune.

bosit de la un teatru la altul, de pe scenă la
TV și de acolo în culise, în postură de regizor
(recent în Ambasada iubirii de Iosif Naghiu,
la Teatrul Dramaturgilor Români). Marius
Bodochi nu poate fi omagiat pentru că nu
stă pe loc niciodată, pariul lui e să fugă mai
repede decît timpul și acesta nu-l poate
ajunge din urmă. (horia Gârbea)

Apropos de asta, ai jucat în foarte multe filme.
Da. Am jucat. Dar nu în foarte multe. În vreo 22-23 de filme.
Unii actori au mult mai multe. Dar în ultimii ani am jucat în foarte
multe scurt-metraje. Nu le mai știu numărul. Nefiind bani, lumea
face o poveste scurtă. De 20-25 de minute, cu care participă la
festivaluri. Uite, anul trecut am avut surpriza că un tînăr regizor
din America, dar de origine română, a vrut să facă un film după
Capra cu trei iezi cu Maia Morgenstern și cu mine. Un scurt-metraj
în 5 personaje, și cu cei trei iezi. Dar personajele nu mai erau ca
în povestera lui Creangă. Erau oameni.
Presupun că tu erai lupul...
Sigur, sigur. Lupul cel mare și rău. Și a ieșit un film interesant,
a fost și la cîteva festivaluri, și la TIFF la Cluj. Iar acum regizorul
adună fonduri și va face un lung-metraj. Mi-am și lăsat părul lung
dar mi-a zis să mă tund că nu are toți banii. Mai am aici niște
propuneri... Scenarii de film. Mai am o propunere pentru un serial la TVR. Ar fi să joc un comisar de poliție din perioada interbelică, rolul principal. Iar episoadele nu or să aibă legătură unul
cu altul.
ce relație ai avut cu dramaturgia românească. cum a început și cum a evoluat ea spre ceea ce se întîmplă acum la
Teatrul dramaturgilor români?
Cu dramnaturgia română m-am întîlnit de multe ori. Cu autori contemporani, unii erau sau sînt în viață. Ca Radu Bădilă de
care am amintit. Tot atunci, în anii 80 la Cluj am jucat în Nu sînt
Turnul Eiffel [de Ecaterina Oproiu], am jucat rolul lui Nichita în
Omul cu mîrțoaga, în regia lui Măniuțiu. La Teatrul din Satu
Mare, unde eu am fost repartizat, după facultate am jucat în
Camera de hotel a lui Cubleșan. Alături de Camelia Maxim și
Radu Amzulescu veniți și ei prin repartiție. Tot atunci, la Satu
Mare, pentru că eu eram legat de Cluj, avem deja spectacole în
calitate de colaborator mi-au zis că o să-mi dea drumul să plec,
înainte de a sta trei ani acolo, cu condiția să fac un recital de
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Nu, niciodată. Sînt și alți dramaturgi peste care nu se poate
trece. Caragiale de pildă. Am jucat în anul IV, ca student,
Tipătescu. Nu pot să trec peste Eugen Ionescu. Chiar am avut
mari bucurii la începutul anilor 1990, cînd am jucat la Theatrum

acolo, Festivalul Teatrelor naționale din România, și la care fusese
invitat și domnia-sa – a văzut cîteva spectacole și mi-a spus că ar
trebui să fac și un altfel de rol, față de cele pe care le făcusem
pînă atunci. Să nu mai joc personaje de tip Don Juan și personaje interbelice ciudate, cum fusese conceput Nichita din Omul
cu mîrțoaga de către Măniuțiu. Că ar trenui să joc și un anti-erou.
I-am spus că eu joc, dar care este textul acela? A zis:„Am o piesă
pentru dumneata“. Și mi-a dat piesa. Am citit-o și mi-a plăcut
foarte mult. I-a propus-o și doamnei Silvia Ghelan. Ne-am hotărît
s-o facem. Era la Cluj o regizoare tînără, încă tînără pe atunci,
Mona Chirilă, care din păcate a plecat foarte curînd dintre noi, și
ea a făcut un spectacol superb. Ea i-a zis „un spectacol al amintirilor“. Văzuse un film despre viața lui Pirandello și despre relația
lui Pirandello cu mama lui. Era un film care nu-mi amintesc cum
se numește, pe care ni l-a arătat pe video. Pirandelo era un om la
cincizeci-cincizeci și ceva de ani, care vine în casa copilăriei sale,
mama lui nu mai era, dar erau tablouri acoperite cu pînze. Mobile, acoperite și ele. Pe măsură ce dezvelea obiectele, amintirile
reveneau și începea să vorbească în gînd cu mama lui și, pe măsură ce vorbea, ea se concretiza. Mona de la asta a pornit. Mama
apărea din amintire, din vis. Și la final, cînd el murea, ea dispărea,

Marius Bodochi §i Ruxandra B[la§u `n Ursul de Cehov

Marius Bodochi `n filmul Femeia perfect[

Mundi, acum Metropolis, roluri principale în Regele moare, în
Pietonul și furia și Viitorul e în ouă, trei texte bune și trei spectacole
foarte bine cotate la vremea aceea. Pentru că directorul de
atunci, Ion Cocora, a avut ideea foarte bună să pună în scenă cît
mai mult din opera lui Ionescu. Ai și tradus Pietonul... deci știi.
Acele trei spectacole au însemnat mult pentru mine, chiar m-au
consolidat ca actor în București. Tot Eugen Ionescu am jucat la
Cluj, cu studenții de data asta, cu un regizor student, libretul
operei Maximilian Kole lui Ionescu.

de asemenea. Era un decor foarte inteligent făcut de Titi Ciupe,
un mare scenograf, un perete mare alb în spate, și aveai senzația că ea trece prin perete. Am jucat acel spectacol zece stagiuni la Teatrul Național din Cluj. Apoi la București l-am jucat 12
ani [de fapt 14]. Era spectacolul cu doamna Olga Tudorache,
dar erau spectacole tare diferite, erau cu totul altfel chiar dacă
aveau la bază același text. Au fost chiar săptămîni în care
aveam cele două spectacole la rînd, chiar unul după altul. A
fost o experiență foarte plăcută. M-a urmărit personajul acela
foarte mulți ani…

și dintre dramaturgii români pe care îi preferi?
Nu am preferințe pentru clasici sau contemporani. Dintre toți
îi prefer pe cei care au o poveste în textul lor dramatic. De pildă
mie îmi place Aurel Baranga.
Acolo sînt niște povești, niște desfășurări epice.
Are niște texte în care un actor se poate simți confortabil.
dar nu ai jucat baranga.

Prima dată la noi...
Da. La ideea domnului Vartic, s-a obținut permisiunea fiicei
scriitorului, doamna Marie-France, de a reprezenta acest text. A
fost un spectacol foarte frumos.
Putem spune că regina-mamă a fost spectacolul tău care
s-a bucurat de cel mai mare succes și de cea mai largă audiență?
Cu Regina-mamă [de Manlio Santanelli] este o poveste… În
anul 1995, cînd eu eram la Teatrul din Tîrgu Mureș, domnul Florian Potra - pe care l-am cunoscut atunci, la un festival care era

eu am văzut doar varianta cu doamna olga Tudorache.
dar nu mai țin minte cum se numea personajul.
Alfredo. Se numea Alfredo. Și cum, după atîția ani, a venit
Monica Davidescu cu ideea să facem acel spectacol, dar rolul
mamei să devină un tată, și al fiului să fie al unei fiice. Să fie acum
o relație dintre un tată și o fiică. Ea a lucrat la adaptare. A vorbit
cu Manlio Santanelli, a obținut acceptul domniei-sale, se pare că
și domnului Craamitru i-a plăcut ideea…
deci s-ar putea să avem o a treia variantă a piesei.
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Am zis să mai stăm puțin, să mă obișnuiesc cu ideea. Că voi
fi regina-mamă, nu știu cum o să-i spunem…
regele-tată?
Nu. Că la Regina, acesta era chiar prenumele mamei. Deci nu
Regele. Poate Reginald-tatăl.
Ar mai fi posibil ca un spectacol montat azi să țină 10-12
stagiuni?
Eu cred că da. Există acum, la Național [T.N.B.] spectacole care
se joacă de 7-8 ani. Sigur că pentru actori este greu. Intervine rutina.
Trece și peste ei timpul...

În această situație trebuie să aleg de unde să pornesc. Mi-am
luat două foi de hîrtie și pe una am scris povestea. Apoi am ales
replicile bune, textul are foarte multe repici bune. Cu gînd, cu
stare. Fără să țin cont de succesiunea lor. Le-am subliniat cu o
cariocă verde. Și apoi am tăiat ceea ce eram sigur că trebuie să
tai, să nu fie în spectacol. Vreo trei luni am lucrat pe text. Ții minte
că am început tîrziu. Și după aceea mi s-a părut că e posibil. Și
am ajuns la concluzia că dacă doamna ambasador…
se crede o divă…
Da, se crede o divă, se crede Marlene Dietrich, să pornim spectacolul de la o sărbătoare în care ambasadorul, soția lui, fiicele lui
oferă un spectacol în care sînt protagoniști chiar ei.
Mă gîndeam dacă un actor cu experiența și succesele tale
nu produce un blocaj asupra regizorilor. dacă de la un
moment încolo nu e greu să mai lucrezi cu regizori tineri,
pentru că îi inhibi.

Sigur. Dar dacă nu intervine rutina, dacă nu apare plictiseala,
atunci, dacă de fiecare dată vei găsi resurse interioare și motivații, e posibil să reziste. Dacă spectacolul e viu, adevărat, publicul vine și de două-trei ori să-l vadă. Am descoperit că există
spectatori care au văzut Regina-mamă și de zece ori. Mi-au spus

În prima fază, da. Îi inhib și pe cei cu care nu am mai lucrat,
chiar dacă nu sînt chiar tineri. Ei spun că mă uit nu știu cum…

Marius Bodochi-Olga Tudorache `n Regina-Mam[

Marius-Bodochi cu Maia Morgenstern `n Elixir

că veneau pentru că era atîa improvizație încît veneau să vadă ce
se mai întîmplă nou. Se bucurau să vadă diferențele. Bine, genul
ăsta de spectacole nu-l poți face cu oricine.

Dar eu din timiditate fac asta. Și după ce oamenii mă cunosc observă acest lucru. Am atît de mari emoții la primele repetiții, că
mă încurc în citit. Le spun: știu să citesc, dar am emoții. – Cum,
dumneavoastră? – Da, eu! Mă inhib eu cînd văd alți colegi care de
la primele repetiții citesc cu lejeritate, au tonuri. Eu nu știu încă
de unde să apuc textul. Și nu vreau să rămîn cu un ton. Vreau să
mă duc pe relație. În teatru contează situațiile și relațiile personajelor care se schimbă în funcție de situație. Nu pot ști dinainte
ce va aduce replica unui partener sau privirea lui. În teatru e ca-n
amor: trebuie să fie doi și să te străduiești să-i placă și celuilalt. Să
se stabilească un confort. Să te gîndești la partener.

Aș vrea să vorbim și despre experiența ta de regizor. Aici
chiar la Teatrul dramaturgilor, cu piesa lui naghiu. e o
piesă românească dificilă, a unui dramaturg inegal, care
a avut și succese, dar și piese nejucate, cum a fost aceasta.
Am mai cochetat și cu regia, da nu mult, în virtutea faptului că
am fost și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, la facultatea de teatru vreme de 12 ani și acolo trebuia să fac niște spectacole cu studenții. Am primit încurajări, din partea lui Mihai Măniuțiu
mai ales și a domnului Vartic. Mi-au spus că ar trebui să fac și regie.
Că n-ar strica să fac și facultatea de regie. Dar am zic că nu, mie îmi
place să fiu actor. Apoi am mai avut o tentativă, la Cluj, dar nu i-am
spus „regie“, i-am spus „un spectacol coordonat de...“, am făcut
Melodie varșoviană de Leonid Zorin cu colegii mei Ioan Isaiu și Vasilica Stamatin. Apoi a venit ideea doamnei Lucia Verona să fac și aici
ceva. Sigur că e un text greu... [Ambasada iubirii, de Iosif Naghiu].
da, e greu și de aceea nici nu a fost montat pînă acum. Ai
marcat o premieră absolută.

vorbind de partenerii de scenă: ai lucrat mult cu doamna
Maia Morgenstern. cum s-a alcătuit acest cuplu de actori
care funcționează în spectacolele cele mai diverse.
Nici noi nu știm cum. Pentru prima oară ne-a pus împreună
Marcel Țop în Hamlet: regele și regina, la Nottara. Ne-am simțit
bine. A existat o chimie bună între noi. Ne înțelegem din priviri.
Și lucrul ăsta l-am mai simțit o dată, spre sfîrșitul anilor 90. Cînd
Hausvater a avut o lecție deschisă cu studenții la UNATC. Era
vorba despre Livada de vișini a lui Cehov. Pentru a exemplifica tot
ce gîndea el, a luat-o pe Maia pentru Ranevskaia și pe mine pen-
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tru Lopahin. Trebuia să facem o scenă imaginară, care nu era în
text. Atunci ne-am întîlnit prima oară în calitate de colegi de
scenă. Și țin minte că era în Sala Berlogea, unde se adunaseră
vreo 200-300 de studenți, într-o duminică dimineață pe la 11.
Erau și profesorii, ca Albulescu, Olga Tudorache, Sana Manu. Și
era acolo un podium, nu i-aș zice scenă, și m-am pus eu într-un
colț și Maia în colțul opus, pe diagonală. Era iarnă. Eram îmbrăcat într-un costum de piele, cum purtam des pe atunci. M-au
cuprins nișe emoții, am început să transpir. Mi-am dat jos haina
de piele. Am simțit că sînt ud și în pantofi și m-am descălțat.
Atunci Maia s-a descălțat și ea. Din cauza emoțiilor… Hausvater
a spus: acum o să vedem relația Ranevskaia-Lopahin, cum se
naște ea. Și după ce și-a terminat expozeul, noi am început să ne
învîrtim într-un cerc imaginar, uitîndu-ne unul la altul. Simțeam
că nu avem nimic în cap. Ne-am învîrtit tot mai rapid, mișcarea
asta s-a transformat într-un fel de dans. Dansul a devenit apoi
ceva violent, ceva senzual, și chiar se transforma, fără a fi vulgar,
în ceva erotic. Țin minte că atunci cînd am ajuns într-o poziție ce
putea fi citită ca fiind erotică, eu i-am zis: - Uite! Vezi? De asta
vreau livada. Și ea a zis. – Uite, vezi! De asta nu ți-o dau.
Excelent. Deci asta a fost prima întîlnire.
Da, prima. Au urmat altele. Eu mă simt foarte bine cu Maia.
Comunic la fel de bine ca și cu doamna Olga. E și greu să o explic
și cred că nu trebuie explicată.
Față de astfel de trăiri teatrale, funcția de director al
Teatrului Dramaturgilor Români oferă o compensație
palidă.
Eu nu am căutat o compensație. Compensație la ce? Că dacă
am fost întrebat dacă nu mi-a fost greu să joc, să muncesc atît,
am răspuns că nu mi-a fost greu. Am fost un privilegiat. Nu consider că am făcut un sacrificiu făcînd meseria de actor. O meserie
care chiar îmi place, am simțit că am chemare în această direcție.
Am făcut ceea ce îmi place.
Administrația însă…
Cînd un actor vine la direcția unui teatru tînăr, cum este
Teatrul Dramaturgilor Români vine cu o oarecare experiență cu
oamenii, are anumite cunoștințe de psihologie. Fiul meu spunea
că ar fi trebuit să fac psihologia, el asta a făcut. Actorul e mai intuitiv. În funcția de director trebuie să primeze rațiunea. Dacă voi

Marius
Bodochi
`n
Amadeus

50

Nr. 11-12(25-26) G NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2019

aduce regizori buni ei nu vor aduce texte slabe. Vor propune texte
valoroase, vor aduce actori buni și astfel mă voi înconjura cu oameni care pot să realizeze ceva serios. Lucrurile se vor mișca
atunci într-o direcție bună. Ideea Teatrului Dramaturgilor Români,
în care să se joace dramaturgia noastră, este o idee nobilă. Chiar
există piese românești foarte bune. Și dacă se vor termina…
Se vor mai scrie între timp.
Da. Asta cred și eu. Azi a venit un director de teatru din
Chișinău și a propus cîțiva autori moldoveni și o să citesc și vom
vedea ce se poate alege. Vom juca autori din toate perioadele.
Cel mai important lucru acum este să continui să formez un public pentru teatrul nostru. Nu mă sperie lipsa banilor. De cînd sînt
actor de foarte puține ori au fost bani. În perioada anilor 80
mereu ni se tăia salariul.
Uneori și lumina.
Lumina mult mai des, tot timpul chiar. Și gazele. Dar și
salariul. Teatrul Național din Cluj era în Cluj, județ fruntaș la
economii și am avut salariile tăiate ani de zile. Au fost mereu recesiuni și crize. Dacă nu sînt bani, trebuie să găsești soluții. Dacă
sînt bani de salarii, nu putem renunța la producții. Și atunci ne
vom gîndi ce să facem. De aceea am făcut și microstagiunea estivală. Spectacolele s-au autofinanțat. Să ne prezentăm publicului nevăzut. Fiecare actor poate face asta. O să chem actorii din
jurul meu. Să facem piese în doi-trei. Și lumea va veni să ne vadă.
Iată semnele unui management de calitate.
Nu aș numi asta management, care este o teorie, o chestiune
complicată. Dar fiind rațional și cu bun-simț vom rezolva multe
probleme. O lecție pe care am învățat-o demult este că în teatru
trebuie să dai, nu să ceri. Să dai mereu. Cît mai mult.
Crezi că Teatrul Dramaturgilor Români are viitor? Îl vezi
și peste cinci ani.
Sigur că da. Îl văd și peste cinci ani, și peste zece și peste
douăzeci. Aici sînt oameni tineri și buni atît la compartimetul PR
dar și la cel tehnic. Oamenii care chiar vor să facă. Le-am spus că
depinde de noi ce vom reuși. Din păcate birocrația e foarte mare
și asta ia din timpul pentru a gîndi strategii artistice.
III

Marius Bodochi
cu Teodora
Mare§ `n
„Sonat[
pentru saxofon
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de Eugen
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Marius
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care
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moartea“
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Născut pe 3 februarie 1980, Galați. A debutat cu poezii
în revista„Şcoala Gălăţeană“, februarie 2001. cu proză a debutat în revista„caligraf“, Alexandria, octombrie 2011. Sunt
membru al Uniunii Scriitorilor din românia, filiala Sud-est,
începând cu decembrie 2012.
A publicat următoarele cărți:„Gimnastul fără plămâni“,
poeme, editura centrului cultural „dunărea de Jos“, Galaţi,
2010,„Hotel în Atlantida“, poeme, editura Fundaţiei culturale
Antares, Galaţi, 2011,„Lumea e o pisică jigărită“, poeme, editura brumar,Timişoara, 2012,„orgoliul“, proză, editura cen-

trului cultural dunărea de Jos, Galaţi, 2013 (colecţia cArteSeNŢe),„Plaja de laVadu“, proză, editura brumar,Timişoara,
2013 și„#Agora. democrația nu a fost niciodată mai sexy!“,
roman, editura brumar, Timişoara, 2018.
despre cărțile publicate au apărut cronici în mai multe
reviste din țară, precum „convorbiri Literare“, „dunărea de
Jos“,„Adevărul“,„Viața Liberă“,„Helis“,„Tecuciul literar-artistic“, „dominus“, „Zon@ Literară“, „Feed back“, „boemA“,
„oglinda literară“, „Familia“, „Fereastra“, „Algoritm Literar“,
„Ateneu“.
A publicat poezie și proză scurtă în mai multe reviste
culturale, precum „dacia Literară“, „Zon@literară“, „Poesis“,
„convorbiri Literare“, „Actualitatea literară“, „Litere“, „caligraf“,„Plumb“,„Salonul Literar“,„Fereastra“,„Poezia“,„Algoritm Literar“,„Vatra“,„egoPHobia“,„Subcultura - Kalaşnikov
de idei“,„Argeş“,„Antares“,„boema“,„oglinda Literară“,„Feed
back“, „Hyperion“, „dunărea de Jos“, „drumeţul incendiar“,
„Şcoala Gălăţeană“.

noua religie / fericirea
*
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
dacă i s-ar descoperi formula precisă
s-ar amesteca asfaltul tuturor străzilor cu ea,
s-ar pune în toate alimentele și la fiecare magazin de cartier
s-ar servi salam cu fericire la kilogram
s-ar folosi păsări colibri mecanice s-o răspândească din floare în floare
până și în cele mai ascunse cotloane de pe Lună
s-ar putea găsi particule rătăcite de fericire umană
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
prostită, umanitatea s-a jucat secole de-a rândul de-a războaiele
ignorând fericirea individuală
câtă naivitate trebuie să se fi ascuns sub toate frunțile încrețite ale trecutului
umanitatea s-a deșteptat de parcă soarele ar fi secretat deodată cofeină
fiecare-și așteaptă porția de fericire
pe care o merită, care-i este scrisă
în lumea în care a murit dumnezeu,
fiecare știe că are dreptul la fericire,
e un drept Universal, inalienabil, e scris în carta Umanității,
știm bine, stim, pentru porția de fericire se naște fiecare
beat de fericire izbește spermatozoidul sublimul ovul
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
niciun sacrificiu nu e suficient pentru o viitoare fericire
nicio definiție a vieții nu i se poate substitui,
nu poate exista alt scop în viață decât fericirea
cine-i nefericit n-a alergat destul,
cine-i nefericit e idiot sau merită asta
cine-i nefericit a greșit și nu vrea să recunoască
pe globul rotund umanitatea aleargă șirag după fericire
până se ajunge din urmă, până se-ntrece, până
pe cerul albastru, norii vor scrie doar cuvântul fericire
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
cu dărnicie extatică, aruncă împrejur lumină orbitoare
nu mai încape subtilitate-n atâta claritate, nu mai încape discuție sau contradicție
fericirea a anulat polii magnetici și opiniile contrare
fericirea a pus toate becurile pe ungherele gri ale sufletului

A obținut mai multe premii literare pentru debutul cu
„Gimnastul fără plămâni“ și pentru proză scurtă, între care:
marele Premiu„eusebiu camilar“ şi Premiul revistei„Ateneu“,
bacău, secţiunea proză, Festivalul naţional de literatură„eusebiu camilar – magda isanos“, ediţia a XVi-a, 2011, Premiul
pentru debut„Horaţiu ioan Laşcu“ al Filialei USr iaşi pentru
cartea „Gimnastul fără plămâni“ la cea de-a XXX-a ediţie
„Porni Luceafărul...“, în cadrul ZiLeLor emiNeScU 2011, Premiul al iii-lea şi Premiul revistei„caligraf“ la cea de-a Xii-a
ediţie a concursului Naţional de Proză „marin Preda“, septembrie 2011, Premiul pentru poezie (debut) pe anul 2010,
Uniunea Scriitorilor din românia, Filiala Sud-est, pentru volumul„Gimnastul fără plămâni“, Premiul i pentru Poezie în
cadrul concursului Naţional de Literatură„Agatha Grigorescu
bacovia“, ediţia a Vi-a, octombrie 2012.
Lucreză ca informatician, a absolvit Facultatea de Ştiinţe economice, Galaţi, specializarea informatică economică
în 2003.

fericirea ne-a transformat în statui sociale, ușoare ca aerul, compacte ca găurile negre
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
e ușor de înțeles și de predat, de pus în poezii sau în melodii
în propaganda politică sau în manualele de manipulare
fericirea e pentru toți, fericirea
e multă, pe gratis, ușor accesibilă
abandonați familiile, averile, casele, fericirea va ploua cu aur
deschideți buzunarele, deschideți
larg gâturile, întoarceți umbrelele, stați nemișcați
să facă cineva din spațiu o poză memorabilă
cu umanitatea așteptând cu gurile deschise
să plouă cu fericire, salivă și aur
istoria a ajuns în gara potrivită, în gara în care trenurile nu mai cară evrei la gazat
ci fericire universală
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
fericirea va interzice în curând cuvintele toate, devenite inutile
dacă nu sunt despre fericire, vor fi șterse din dicționare,
dacă sunt despre fericire, redenumite
poeții vor scrie așa
fe fe fericire
rire rire fericire
fericire fericire
are rimă și e un uluitor omagiu adus ideii de fericire
fericirea, da, fericirea e noua religie, drogul perfect, stăpâna universală
fericirea ne-a subjugat pe toți, ne-a pus lațuri invizibile pe gât
ne-a înhămat la o caleașcă imensă,
încrustată cu diamante și cu toate speranțele noastre
fericirea ne mână cu un bici, cel mai plăcut imaginat vreodată, fericirea
cârmește în sus, ne înalță spre cer, fericirea
străpunge stratul de ozon
trasă de toți oamenii care au existat vreodată, într-un galop imens
fericirea ne poartă printre stele, fericirea
ne duce spre îndepărtatele galaxii, fericirea
a părăsit cu noi pământul, fericirea
fugim, fugim, fugim să uităm de noi, fericirea
se mândrește cu noi în alte lumi,
fericirea
fe fe fericirea
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tunci când povestitorul din
Micul Prinț desenează un
şarpe boa care mistuia un elefant și chiar atunci când desenează şarpele boa pe dinăuntru, pentru ca
astfel să poată pricepe şi oamenii mari,
aceștia din urmă tot o pălărie înțeleg că înfățișează desenul pe care îl au în fața
ochilor. Urmarea acestui fapt o aflăm îndată: Atunci eu nu-i mai pomeneam nici de
şerpii boa, nici de pădurile virgine, nici de
stele. Căutam să fiu pe înţelesul lui. Stăteam cu el de vorbă despre bridge, despre
golf, despre politică şi despre cravate. Iar el
era încântat că făcuse cunoştinţă cu un om
atât de aşezat.
Simona Antonescu este un astfel de om
foarte așezat, care atunci când își scrie
cărțile nu o face în joacă, cercetează, se
documentează, merge în arhive, merge la
fața locului (chiar dacă peste locul situat în
spațiu au trecut între timp sute de ani de la
punctul temporal care prezintă interes
pentru carte și cel în care se află autoarea
și noi, cititorii), scrie cu toate armele scriitorului la îndemână - de la istoria și teoria
literaturii la tehnici de scriere, știind cum,
când, unde, cât să facă uz de ele, fără a lăsa
ca ceva din munca din spatele arhitecturii,
schițe sau moloz, să fie întrezărite sau
măcar bănuite de către cititor. Astfel a dat
la iveală un nou roman, Ultima cruciadă,
care spune povestea ultimei cruciade, conduse de voievodul Iancu de Hunedoara cel
care va reuși să apere Cetatea Belgradului
oprind înaintarea armatei otomane, pe fondul nereușitei Uniri de la Florența a celor
două Biserici și a tabloului prefacerilor prin
care trecea continentul european, un roman ce realizează o fidelă punere în scenă
în decorul și culorile epocii. Atingerea
oricăruia din aceste elemente este o performanță în sine iar realizarea lor și reunirea
într-un tot armonic este o dovadă de
măiestrie comparabilă cu cea a unui dirijor.
Dacă ar fi numai acestea și ar fi de ajuns să
ne bucurăm că am cunoscut-o pe Simona
Antonescu, un om atât de așezat. Dar Simona Antonescu știe că istoria este cea mai
frumoasă poveste și că oamenii nu vor înceta niciodată să asculte povești. Spiritul
său ludic, la fel ca al Povestitorului și al
Micului Prinț, nu a renunțat la vârsta inocenței, la farmecul cu care aceasta îmbracă
lumea. Cu Ultima cruciadă Simona Anto-

A

nescu ne arată desenul din covorul romanului și ne invită să participăm la revrăjirea
lumii, să înțelegem mai mult decât o realitate imediată sau, cum ar fi spus Povestitorul, mai mult decât o pălărie.
Roman istoric, roman cavaleresc, roman picaresc, Ultima cruciadă se dovedește
a fi toate acestea și încă mai mult. Postmodernismul, pe lângă melancolia lui nihil
nuove su sole și pe lângă amurgul zeilor
care legiferează literatura, instaurând aparenta teroare a paginii goale de inhibiții, are
și marele avantaj al vârfului care permite
retrospectiva și perspectiva, o belvedere
asupra literaturii ce permite refacerea lumii
alchimizând sau articulând o instalație, în
sensul conceptului recent din artă, care să
potențeze și maximizeze romanul mileniului trei. Acest lucru îl realizează Simona Antonescu în Ultima Cruciadă. Seducând cu
aerul don quijotesc, romanul îmbracă
ecouri din Umberto Eco, firele aurii de legendă se întrețes cu firul istoric, cu poezia,
integrând reverberații etnologice și folclorice. Cu toate că nu duce lipsă de pasiuni, intrigi, încleștări, grifoni și unicorni,
romanul nu are greutatea întunecată a
unei cărți precum Urzeala tronurilor și nici
nu credem că s-a dorit apropierea de un
astfel de gen. La această structură, extrem
de complexă deja, trebuie să mai vedem și
măiestria jocului, plăcerea artei scrisului ce
o apropie pe Simona Antonescu de Italo
Calvino, prin povestirile ce spun fiecare, urmând propriul fir, marea poveste ce se întrețese cu cea a cititorului.
Dar povestirile sunt cântece, fiecare din
cei ce spun povestea este parte din Povestitor iar acesta este, în bună și străveche
tradiție, Bard. Trebuie să mergem mai departe și să descifrăm mesajul pe care îl
transmite Simona Antonescu, despre a
ceea ce a pornit cândva și vine spre noi, la
fel ca lumina stelei ce-a murit, ceva inefabil, dincolo de noi, ceva ce cade în mări din
tot înaltul, Logos, sunet întrupat în cuvânt
pentru a spune, pentru a spune o poveste,
Povestea. Acest rol al cuvântului și al
povestitorului, rol ancestral, sacru, pierdut
astăzi, este reamintit, reinițiat, prin punerea
în scenă, punerea în poveste, printr-o ultimă cruciadă: Orice cuvânt rostit este întrupat. Ori de câte ori este spusă o poveste,
lucrurile se petrec aievea în mințile ascultătorilor.

Povestirea este personajul central al
cărții. Ea există, țese, orchestrează, stăpână
a Parcelor și a lui Cronos deopotrivă. Cititorul, prin actul lecturii se întrețese în
desen, actul lecturii devine act magic, planurile real și ficțional se întrepătrund,
lumea concretă și lumile romanului se
potențează și cadențează într-o relație de
interdependență: Când cineva istorisește o
poveste, se formează vârtejuri în râul timpului, iar vremurile se amestecă între ele.
Era deopotrivă anul 1456 într-un grajd din
Cetatea Vârșeț și anul 1453 în Constantinopolul care tocmai cădea. Oamenii din
amândouă vremurile se mișcau unii printre
alții, aruncându-și priviri mirate, fiecare
considerând că el este stăpânul de drept al
acestui timp în care se istorisea. Când
Povestea este spusă, atunci acela este timpul celor care ascultă sau cel al personajelor? (...) până unde poate merge vârtejul
pe care o poveste îl formează în râul timpului?
Dacă Micul Prinț ar fi scris o carte , ar fi
urmat exemplul prietenului său, povestitorul, cel care a desenat ceva ce pentru
ochii unui adult aduce a pălărie iar pentru
ochii ce încă nu și-au pierdut privirea inocentă, înseamnă mai mult. Tot astfel a procedat Simona Antonescu cu Ultima cruciadă, un roman cameleon, cu irizări hermeneutice, liric și melodios. La început a
fost Cuvântul. Lumea întreagă e o carte.
Multiversul este unul livresc. Este Marele
Arhitect bibiotecar?
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rALucA FArAon
armen Secere scrie o poezie care se configurează ca o
mărturie rostită printre dinți, a deminării echilibrului
lumii prin nesăbuința omului post-postmodern. Deși
distopia este o modalitate de a semnaliza pericolele
autodistrugerii la nivelul civilizației, cu toate implicațiile sociale/
politice inerente (tehnică narativă, mai degrabă), iată, autoarea o
experimentează prin mijloacele poeziei, astfel încât lirica sa dobândește virtuți terapeutice, ca și cum ar pune în fața cititorului o
oglindă a viitorului, în care se reflectă un peisaj dezolant, dar și
alienarea, devenită tușă grotescă a existenței umanității.
Volumul al doilea – mon amour ma tristesse/
întâmplări de viață din est –, editat la Vinea, în 2019,
reprezintă, practic, o continuare, stilistic vorbind, a debutului aproape fericiți (Grinta, 2018). Am deconspirat
deja, într-o cronică, negarea terapeutică pe care o experimentează Carmen Secere în configurarea unui
imaginar poetic postapocaliptic, menținut în viață
doar prin sugestia vulnerabilității asumate, de către
eul poetic inocent, care reconstituie prin anamneză
ceea ce îi făcea pe oameni, odinioară, fericiți. Aceeași
preferință pentru un nu sentențios, cu forță emoțională, se remarcă și în această parte:„iarna […] nu mai
vine“; „nu se pleacă atât de ușor/ din cele neîntâmplate“; „nu există eroi“; „niciodată liniștea n-a fost
deplină“ etc. Deși, dacă nu este atentă, acest procedeu poate deveni manierism, totuși, având în
vedere că negația este, practic, de preferat altor forme
de transmitere a unei emoții necosmetizate, frizând
cinismul posttraumatic al confruntării cu oroarea, pot spune că e o
modalitate interesantă de afirmare (prin negare) a unei realități incomode. Aminteam de o anumită formă de cinism. De regulă,
acesta este nerecomandabil în poezie, dacă e simplu efect de
frondă al unui discurs revoltat. Carmen Secere nu este, însă, niciodată anarhică, pătimașă, dar este incredibil de lucidă. Pare că și-a
impus un rol mesianic de confruntare cu un rău insidios, în numele
umanității (oarbă la semnele timpului), de aceea, fie în exprimări
subiective (deși se poate bănui și aici o generalizare mascată), fie
universal-valabile, ea atenționează că omenirea își poate pierde capacitatea de a simți, de a suferi, de a empatiza cu celălalt:„iubirea
mea transpiră/ în cămașă de forță“ (p. 11); „suntem pacienții
aceluiași ospiciu“ (p. 12); „râsul este pedepsit/ iertarea poartă
mănuși de plastic“ (p. 13);„orice atingere a fost îngropată/ sub un
munte de sare/ cobori în noapte ca într-o osândă“ (p. 15);„zadarnic
plânsul ia forma fiecărui ochi“ (p. 18) etc. Interesant este când eul
poetic se lasă contaminat de demersul unui asediu sentimental
(care, în mare parte, este criticat subtil) și îl provoacă nonșalant:„în
locul viu al inimii bat cuie“ (p. 18).
Dacă vulnerabilitatea ar fi doar în cadrul confesiunii (pasibilă,
inevitabil, de patetism), cititorul ar fi, oarecum, circumspect; dar
Carmen Secere pregătește dezvelirea emoției (sentimentul etalat la
ea e ca un trup gol lovit, care nu mai jenează prin nuditate, ci prin
violența imaginii) cu ajutorul unor propoziții-ghilotină. Să urmărim
procedeul:„iubirea crește din cicatrici//am câteva zgârieturi pe gât/

C

și-o mușcătură de lup“ (cicatrici);„culoarul alb se îngustează// prin
mine trec ambulanțe//mi-e teamă să nu fiu părăsită/ în somn“ (culoarul alb);„glezna balerinei rămâne strânsă/ în nodul unui vis//cu
palmele zgâriate mângâi tristeți“ (ljubljana).
Așa cum am observat și în cazul altor autori, din păcate, în volumele constituite din mai multe părți cu titlu, se pare că mai mult
partea care dă numele cărții se distinge valoric. Așa se întâmplă și
aici, cu excepția poemului omonim care mi se pare o ratare întristătoare: e sentimental, abulic, scris parcă de dragul sintagmei în
franceză. Titlul celei de-a doua secțiuni – carne și frig – ar fi fost o
alegere mai înțeleaptă pentru austeritatea primei
părți, așa cum, în consecință, titlul primei părți – mon
amour ma tristesse – s-ar fi potrivit excelent părții a
doua, unde subiectivismul e mai degrabă asumat ca
vulnerabilitate a feminității decât ca semn al vulnerabilității generice a ființei umane, cum se întâmplă în
prima parte. Și în secțiunea aceasta, poeta jonglează
cu exprimări pseudoaforistice („viața se joacă pe scene
improvizate/ repetițiile sunt exercițiul răbdării“ – p. 43;
„între linii/ sensul vieții este mereu invers“ – p. 47), dar
observ și configurarea picturală a unui decor boem
(grupuri nominale, pentru sugestie discretă, atenuând
impresia de tranșee minate, creată de verbele majoritare), pe care se grefează imagini cenușii cehoviene, tristețea dezvăluindu-se metafizic, insidios
propusă ca efect al alienării. Iată: „o valiză de mână/
coletul fără expeditor/ călătoria clandestină/ strada cu
număr impar“ (chibrituri). Abil, autoarea strecoară sugestia unei escatologii a universului fictiv, regizate cu o anumită
candoare„neagră“:„port mereu în buzunar/ o cutie cu chibrituri“ –
p. 43. Sau elimină timpul:„sunt unde ceasurile/ nu se mai întorc“ –
p. 46; „într-o fotografie ceasul arată mereu/ aceeași oră“ – p. 55.
„Personaje“ destabilizate în rostul lor străbat acest decor aproape
teatral, construit cu precizie de ceasornicar:„solistul fuge cu gama
blues“/„un orb pipăie/ lumina dintr-o vioară// plânge aceeași balerină“ (ultima scenă),„personajul principal își uită replicile“ pentru
că„spectatorii vor să vadă sânge“ (chibrituri),„pe ultimul scaun un
mizantrop/ și-a uitat caietul cu însemnări zilnice“ (invers). Poeme
ca șapte, carne și frig, trenuri, dinți, tundră, tu ar avea nevoie de o revizuire drastică, întrucât sunt oarecum melodramatice, or, în momentul în care ai obișnuit cititorul deja cu minimalismul exteriorizării emoțiilor, cu un fel de camuflare a tăișului acestora în
prezentări amare ale umbrei realității, astfel de texte nu numai că
aduc în prim-plan evidența unor stări verosimile (tristețea depărtării, duioșia atingerii și alte semne ale poeziei de dragoste obișnuite), dar atenuează din atmosfera de univers care a supraviețuit
unui cataclism afectiv.
Partea a treia – pata de sânge – este alcătuită din doar cinci
poeme în proză, dar mi se par exemplare, sofisticate, amintindu-mi,
practic, de textele lui H. Michaux.
O confirmare a debutului, volumul acesta dezvăluie o poetă
febrilă, în căutarea unui destin al poeziei sale. O face fără frondă,
evitând experimentul gratuit, cu naturalețe și cu gravitate. 
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Andrei MoLdovAn

n peisajul literaturii române de azi, iată, Simona Antonescu
se află la al patrulea roman cu problematică istorică, după
surpriza celui dintâi (Fotograful curţii regale, 2015), premiat
de altfel pentru debut de Uniunea Scriitorilor din România,
ca să nu mai luăm în calcul şi literatura pentru copii a scriitoarei din
Ploieşti (ca să nu spun a „ploieştencei“!), tot cu subiecte istorice
(seria „Istoria povestită copiilor“, la Editura Nemi). Dacă luăm în
seamă preocuparea constantă a romancierei pentru evocarea unor
vremuri de altădată şi, mai ales, succesul de care s-au bucurat
apariţiile sale editoriale, nu putem să nu reflectăm asupra a ceea
ce înseamnă azi romanul istoric, asupra devenirii sale în timp, după
revărsarea sa din vremea romantismului, atât de mult întipărită în
minţile cititorilor, chiar şi ale contemporanilor noştri. Întrebarea nu
este una retorică, iar răspunsuri, variate, s-au dat mereu în ultimele
decenii. Poate ar fi de folos să cităm opinia Irinei Petraş, prilejuită de
apariţia romanului Hanul lui Manuc al Simonei Antonescu (2017):
„Întoarcerea nu e doar refugiu în imaginar, ci şi fugă, în sens muzical, căci vocile trecutului şi ale prezentului interferează canonic, polifonic, în structuri adesea baroce. E tocmai ceea ce asigură
valabilitatea şi atracţia acestui gen de roman frecventat – în variante, desigur, strict personalizate şi în doze diferite – de Simona
Sora, Filip Florian, Diana Adamek, Ioana Pârvulescu, Varujan Vosganian, de pildă, dar şi de Tracy Chevalier sau Donna Tartt. (în volumul I. P., De veghe între cărţi, Editura Şcoala Ardeleană, 2017) În
aceeaşi notă a unei mai profunde înţelegeri a prezentului prin perspectiva istorică, autoarea avea să declare într-un interviu în ziarul
Adevărul (17 mai 2015): „Cred că timpul nu schimbă lucrurile importante prin care trece un om de-a lungul vieţii. Iubim la fel, indiferent dacă mergem în trăsură sau cu metroul. Durerile ascunse
din copilărie ne macină la fel, indiferent dacă ele sunt pricinuite de
lipsa unei tablete performante sau de lipsa încălţărilor. De aceea,
cred că cititorii pot afla rezolvări nebănuite pentru problemele lor
actuale într-o idee pe care a avut-o un semen de-al lor de acum
130 de ani.“
De altfel, romanele Simonei Antonescu surprind prin cel puţin
două aspecte: o documentare care se simte fără cusur, prin topirea
într-un narativ care îi conferă dimensiuni ale firescului (chiar şi
atunci când firescul tinde spre fabulos!), dar şi prin adâncirea trăirilor general umane, de natură să îi dea cititorului sentimentul trăirii

Î

istoriei printr-o regăsire de sine. Pe bună dreptate observa Cristian
Teodorescu în Caţavencii (18 sept. 2017): „N-am idee cât timp s-a
documentat Simona Antonescu pentru Hanul lui Manuc, dar toată
documentarea s-a topit într-un noian de poveşti în care datele istorice şi atmosfera vremii fac parte în cel mai natural chip cu
putinţă.“ Iar povestea, după cum vom vedea ceva mai jos, este
Poveste, adică aparţine unui timp fără curgere.
În romanul Ultima cruciadă (Editura Polirom, 2019), cu toate că
evenimentele se încheagă în jurul bătăliei de la Belgrad (1456),
câştigată de Iancu de Hunedoara împotriva turcilor, personajul
principal este Maria Descântata, zisă şi Hăruita, fata cu părul roşu,
cu origini umile, care creşte la curtea lui Iancu de Hunedoara şi al
cărei cântec, aproape nepământean, îi tulbură profund pe cei care
o ascultă („Răscoleşte oamenii şi îi lasă înlăcrimaţi.“). Şi toate acestea pentru că glasul ei în cântec este o sinteză muzicală a Poveştii,
o parte a ei, nesupusă curgerii timpului:„...glasul ei spune poveşti
care se înstrăinează iute de ea, alipindu-se de alte poveşti, ale celor
care o ascultau, construindu-i pe ei, şi nu pe ea.“ (S. A., Ultima cruciadă, p. 49) Fata a fost oferită ca dar de nuntă miresei (Elisabeta, din
neamul Silaghi), la căsătoria lui Iancu de Hunedoara. Copil energic
şi rebel, înzestrată cu inteligenţă şi o logică aparte, ajunge să
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meargă voluntar în cruciadă, după ce viaţa nu a iertat-o nici pe ea
de zguduiri puternice cărora le-a făcut faţă cu stoicism. Căsătorită
de către stăpânii săi în familia unui nobil de ţară (Dan), ştie să-şi înfrunte cumnaţii, războinici şi lacomi de avere, dar după moartea
soţului, incendiul care îi mistuie casa şi după moartea copiilor, este
nevoită să plece, să devină un proscris care nu este un înfrânt, ci se
conturează viguros, cu armele în mână, alături de ceilalţi cruciaţi,
fiecare justificându-şi participarea la luptă din perspectiva de
neconfundat a propriei fiinţe.
Simona Antonescu îşi dezvoltă naraţiunea pornind de la un
document istoric ce atestă existenţa unui grup de ţărani cruciaţi,
în timpul bătăliei de la Belgrad, care îi atacă pe turci nesocotind ordinele comandanţilor, acţiunea lor rebelă fiind de natură să determine soarta luptei. În roman, aceştia sunt proscrişii, un grup aparte,
pentru că ei nu au pornit în cruciadă cu comunitatea din care
provin, „cu satul“, ci individual, din pricini diferite şi sprijinindu-se
reciproc. Pe lângă Maria, grupul proscrişilor, conturându-se treptat
ca o familie, se mai compune din Avram Răspopitul, văr şi tovarăş
de şoimărit în tinereţe al lui Iancu de Hunedoara, cu vocaţie de luptător, dar îndrumat de familie spre haina preoţească (când ortodoxă, când catolică), după ce fraţii lui au murit în lupte, după drame
personale, alege calea cruciadei; Silip Călăul este chinuit de gândul că nu este în rând cu oamenii, de vreme ce meseria sa de călău
îl obligă să-şi ducă viaţa izolat, fără a avea dreptul să locuiască în
cetate; Lupu şi Corbu, doi flăcăi care vânau în pădurile pe care le
considerau ale lor, după spusele celor mai bătrâni, iau calea cruciadei ca să fie iertaţi de scurtarea capetelor, stăpânii considerând că
branconau; Anufie Constantinopolitanul, grec scăpat din zilele
sângeroase ale cuceririi Constantinopolului graţie unei icoane care
s-a dovedit că îl proteja, găseşte calea cea mai sigură şă-şi apere la
rândul său ocrotitorul de necredincioşi luptând împotriva turcilor,
fiind în stare, după propriile-i mărturisiri, să facă moarte de om dacă
cineva ar fi primejduit icoana; Gădălin Ucenicul, lunaticul, fiinţă cu
totul aparte, sortită să simtă lumea altfel, mai profund, căruia soarta
i-a hărăzit să fie singur încă de mic copil, după ce întreaga familie
i-a fost ucisă la curtea unui nobil de o cruzime rar întâlnită. Gădălin
(este numele satului natal, pentru că nu mai ştie cum îl cheamă),
trecut prin experienţe care l-au marcat profund, mereu ucenic şi
niciodată calfă, este singurul care merge în cruciadă doar de dragul
Poveştii. Nu e de mirare că, vorbind deseori singur, spunea: „Lasă
povestea să se ţeasă din firul care eşti tu. Intră în ţesătura ei cu
trupul tău tras în fir. Povestea e nemuritoare. Acolo, în ea, se află şi
cheia nemuririi tale. Povestea e mai presus de tine, caută să o slujeşti.“ (Op. cit., p. 248) Am spune, fără a avea sentimentul că greşim
prea mult, că Gădălin Ucenicul este construit ca un personaj complementar Mariei.

Aceştia sunt proscrişii, grup de personaje prin care se vede în
roman cea mai mare parte a faptelor ce marchează o perioadă istorică importantă. Dacă spun grup, am în vedere că ele evoluează
ca o familie sprijinindu-se unii pe alţii, făcând din unirea dramelor
lor personale o forţă care se dovedeşte a fi de multe ori mai importantă decât s-ar fi bănuit. Ei iniţiază un atac, aproape necugetat,
oricum, doar din proprie iniţiativă, împotriva turcilor, la cetatea Belgradului, atac decisiv pentru obţinerea victoriei. Tot lor li se încredinţează aducerea trupului neînsufleţit al lui Iancu de
Hunedoara, în taină, pentru a fi înmormântat în catedrala din AlbaIulia.
Volumul este totuşi un roman istoric, pe fondul evenimentelor
deja amintite, în care Iancu de Hunedoara, ajuns regent al Ungariei
şi voievod al Transilvaniei, poartă luptele sale cu turcii, încununate
de victoria sa de la Belgrad, „ultima cruciadă“, în timpul căreia şi
Iancu îşi află sfârşitul, răpus de ciumă. Cruciada hotărăşte destinele
personajelor, ale proscrişilor şi nu numai ale lor, întocmai cum Fraţii
Jderi, trilogia lui Mihail Sadoveanu, este un roman despre vremea
lui Ştefan cel Mare, dar naraţiunea are în centrul ei familia comisului Manole Jder, cu destinele ei.
Simona Antonescu, în schimb, realizează în Ultima cruciadă un
lucru temerar şi deloc simplu. Ea propune o înţelegere profundă a
spiritului transilvan în toată complexitatea sa, dincolo de orice tipare care s-au închegat în timp, privind desfăşurarea istorică prin
destine individuale. Este mai întâi o adâncă înţelegere a atitudinii
lui Iancu, fiul lui Voicu, dintr-o familie de nobili din Ţara Românească
(de la Corbii de piatră), care pleacă să se pună în slujba regelui Ungariei, spre folosul alor săi, desprinzându-se aproape brusc de traiul
de la ţară, de vânătoare, de prinderea şi dresarea şoimilor în compania vărului său Avram Voicu, devenit mai târziu Răspopitul. După
instaurarea casei de Anjou la tronul Ungariei, cu un veac înainte,
prin înlăturarea Arpadienilor, curtea de la Buda, cu regi străini, se
dovedea mai permisivă pătrunderii şi promovării unor ostaşi
destoinici din rândul unor alte populaţii decât cea maghiară. Iancu
a înţeles repede acest lucru şi, fire războinică , ambiţios şi bun organizator, a avansat repede şi şi-a consolidat puterea sprijinindu-se
în bună măsură pe conaţionalii săi. Este, totuşi, aşa cum observă
romanciera, ispitit la un moment dat deopotrivă de magia Răsăritului, de puterea exercitată de la Constantinopol, relaţiile şi legăturile cu Brancovici, schimbătoare şi ele, stau mărturie în roman, şi
de Apus, pe de altă parte. Călătoria pe care o face la Milano în suita
regelui Vladislav, al Poloniei şi Ungariei (a fost unul dintre cei mai
importanţi sprijinitori ai săi pentru urcarea pe tron), dar mai ales
întâlnirea, discuţiile şi prietenia pe care o leagă cu Francesco Sforza,
devenit mai târziu duce, îi arată cât se poate de convingător în ce
parte se află puterea, unde se hotărăsc destinele popoarelor. De
aici şi concesiile de natură religioasă ale lui Iancu, adaptarea la convenţiile şi stilul occidental, chiar dacă nu şi-a uitat obârşia. Toate
acestea, pe lângă spiritul de învingător şi bun organizator, aveau
să îl ridice până la demnitatea de regent al Ungariei şi să facă din el
un simbol al luptei împotriva extinderii puterii otomane în Europa,
după căderea Constantinopolului.
În roman, cruciada are semnificaţii diferite pentru cei care iau
parte la ea. Mulţi ţărani consimt să lupte pentru a li se recunoaşte
vechile înscrisuri ale dreptului de proprietate asupra pământului,
meşteşugarii pentru mai multe libertăţi în organizarea breslelor,
alţii pentru iertarea unor pedepse, cum li s-a promis. Campania lui
Iancu de Hunedoara avea să schimbe radical modul de viaţă al
multora. Dincolo de scopul cu care cruciada a fost iniţiată, ea
aduce lucruri noi în existenţa oamenilor care văd în ea împliniri
diferite. Tabăra de la Seghedin, unde se adunau şi erau instruiţi
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cei care s-au înscris şi urmau să plece la cruciadă, musteşte de
viaţă precum un iarmaroc: „Târgul de arme care se înfiripase sub
zidurile cetăţii clocotea de viaţă. Săbieri, arcari şi armurieri îşi
întinseră pe tarabe ori de-a dreptul pe fundul căruţei munca întregului an. Căpitanii lui Iancu treceau printre ei cercetând, cântărind câte o arbaletă în mâini şi întrebând meşterul câte are şi
dacă intră şi săgeţile în preţ./ Ivirea convoiului de tunuri şi bombarde la intrarea târgului coborî mai întâi liniştea printre cei care
se tocmeau. Oştenii coborâţi de pe dealuri porunciseră învăţăceilor să apuce de tarabele care stăteau în drum şi să facă loc
carelor.“ (Ibid., p. 237)
Se armonizează în roman etnii diferite, cu credinţe şi obiceiuri
la fel de deosebite. Gădălin, copil, este răsfăţatul celor de la curtea
unui nobil sas unde copiii români veneau la colindat, ascultau
poveşti despre venirea saşilor în Transilvania şi primeau turtă dulce
într-o atmosferă în care fabulosul era la el acasă, până când, după
răscoala de la Bobâlna, în Casa Suki au apărut alţi stăpâni,
neînchipuit de cruzi, care i-au nimicit familia. Pribeag, Gădălin
ajunge la Sibiu unde un cojocar milostiv îl ia în atelierul său, prilej
de a observa în detaliu viaţa cetăţii săseşti, viaţa breslelor, până şi
modul riguros de desfăşurare a unei nunţi. După cruciadă, avea să
se întoarcă, etern ucenic, cu calfele din Sibiu.
Detaliile, ca şi gesturile, aparent nesemnificative, vorbesc despre oameni şi viaţa lor lăuntrică. În tabăra de la Seghedin, o familie de unguri, probabil fugiţi de pe moşia grofului, se adăpostesc
la un moment dat lângă grupul proscrişilor cu care intră în vorbă
adresându-se Mariei cu apelativul „stăpână“. Întrebat de Silip
Călăul de ce îi spune „stăpână“, ungurul bătrân îi răspunde moromeţian:„Nici de-a noastră nu-i.“ Toate aceste personaje, atât de
diferite, sunt dominate de un spirit comun, profund, emanat parcă
din pământ.
În şirul grupurilor de personaje, nu trebuie să-i uităm pe nobilii
unguri, robi ai uneltirilor, gata oricând să comploteze, să ridice sau
să coboare oameni în demnităţi reale sau închipuite. Autoarea ne
lasă să înţelegem că ei ar fi în spatele încercărilor de răpire a trupului lui Iancu de Hunedoara, pentru a dăuna unei previzibile urcări
pe tron a urmaşului acestuia, Matei, cel care, până la urmă a fost
unul dintre cei mai importanţi regi ai Ungariei.
Arhitectura romanului este una cât se poate de bine desenată,
cu o istorie/ poveste a convoiului care pleacă de la Belgrad după
bătălie, pentru ca oştenii să se întoarcă la casele lor. În convoi, pr
lângă războinici, cavaleri sau simpli soldaţi, istoviţi de campania
militară pe care au purtat-o, există şi grupul proscrişilor, călătorind
alături de convoi şi însărcinaţi să îngrijească trupurile neînsufleţite
ale unor cavaleri căzuţi în luptă şi pe care le duceau familiilor lor
pentru a fi înmormântaţi cu onorurile cuvenite. Pare de mirare că
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erau urmăriţi de hoţi care încercau să le fure morţii. Romanciera îşi
face din prezentarea graduală a conflictului o formă de stăpânire a
dialogului ascuns pe care îl are cu cititorii. Aşa se face că taina convoiului se află ceva mai tâtziu, abia la popasul cruciaţilor din cetatea
Vârşeţ: ei duceau, tăinuit printre ceilalţi morţi, trupul lui Iancu de
Hunedoara. Înmormântarea lui cu fast, cum se cuvenea unui erou
al creştinătăţii, avea menirea să consolideze drumul spre tron al
fiului său, Matei, şi să descurajeze uneltirile feluritor grupuri de nobili maghiari, fiecare cu alte interese. Misiunea aceasta delicată şi
onorantă a fost încredinţată proscrişilor. Poziţia lor aproape umilă în
convoi, îngrijind morţii îmbălsămaţi, se schimbă treptat, până la a
ajunge, în ciuda statutului social pe care îl aveau, una de virtute şi
onoare. După ce misiunea convoiului nu mai este un secret, în
urma încercărilor eşuate de a fura cadavrul lui Iancu, convoiul se
transformă treptat în unul funerar, cu strălucire voievodală, mai ales
după ce se ajunge pe tărâm românesc şi este primit cu mare cinste
în cetăţile prin care trece.
Întreg romanul pare să fie o poveste a convoiului, un cântec,
cum spune autoarea, dar el este întrerupt de alte poveşti, de alte
cântece, desprinse din cel de bază, pe care îl îmbogăţesc, îl fac mai
pătrunzător, mai plin de înţelesuri, de viaţă. Avem astfel, desprinzându-se şi afluind totodată în Cântecul convoiului, Cântecul Mariei
Descântata, Cântecul lui Avram Răspopitul, Cântecul lui Silip Călăul,
Cântecul lui Gădălin Ucenicul, Cântecul proscrişilor. În aceste cântece
sau poveşti capabile să se ridice dintr-o realitate frământată, prin
profunzimile lor, deasupra ei, se întrevăd spaţii permanente de
identificare a Fiinţei. Aminteam ceva mai sus că destinele oamenilor, a personajelor, au fost marcate de cruciadă, şi aveam în
vedere inclusiv mulţimea care se raportează într-un fel sau altul la
eveniment. Convoiul, ca parte a cruciadei, ca nucleu narativ al romanului, îşi pune amprenta definitov pe soarta personajelor principale, a proscrişilor:„Luptătorii ultimei cruciade nu aveau să se mai
poată întoarce niciodată cu adevărat, pentru că lăsaseră bucăţi din
sufletele lor pe drumul către casă.“ (Ibid., p. 206) Cu toate acestea,
ei nu se neantizează, ci îşi desenează destine într-un alt spaţiu, unul
care se întrezăreşte a fi diferit, dacă ar fi să ne gândim doar la speranţa de iubire a lui Avram Răspopitul pentru Maria sau la locul de
casă primit în cetate de Silip Călăul, premisă a unei existenţe cu siguranţă diferite.
Nu putem să trecem cu vederea harul povestitorului, pentru că
Simona Antonescu îl are, aşa cum îl găsim la I. Creangă şi la M.
Sadoveanu, un limbaj apropiat prin căldura spunerii, pigmentat
atât cât este necesar de arhaisme şi uneori de regionalisme, cu
multă înţelegere pentru personajele sale. De altfel, Cristian Teodorescu, citat deja de noi la începutul acestor rânduri, afirma în acelaşi comentariu, cu referire la însuşirile scrisului Simonei Antonescu, că acesta constă în„darul de povestitoare, putinţa de a zugrăvi personaje care să-ţi rămână în minte şi, aici mai ales, ştiinţa de
a lega între ele feluritele fire narative ale romanului într-un edificiu
fără fisuri.“
În plus, am adăuga, romanciera excelează în descrierea
scenelor de mulţime, cu o izbutită tehnică cinematografică, prin
panoramări întrerupte de momente de stop-cadru pe câte un personaj sau grup de personaje, dacă ar fi să ne gândim în primul rând
la descrierea bătăliei de la Belgrad sau la cucerirea Constantinopolului.
Dincolo de întâmplări şi oameni însă, există în roman o uimitoare înţelegere a sufletului transilvan în profunzimea lui, în matca
în care s-a zămislit şi din viaţa căruia e pe cale să se nască mereu
ceva. Poate, Povestea...
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AnA dobre

e poate spune despre scriitorul
Viorel Dianu că are o operă, că a
parcurs un drum și că face
parte din literatura română, activitatea sa literară derulându-se pe o
lungă perioadă de timp, de la debutul din
1979, cu volumul de povestiri Revelație în
do minor, trecând mai multe vămi cu Apoteoza Meșterului (1984), Suplinitorul (1986),
Crucea perpetuă (1995), Înălțarea (1996),
Iubiri alese (1998), Șapte care mai de care
(2000), Bucurați-vă și vă veseliți (2004),
Cișmigiu forever (2006), Cântarea Patriarhului (2009), La Apostolul (2012), O, ce
lume minunată! (2013), Prin Bucureștiul
magic (2015).
Romanul Seniorul se adaugă celorlalte,
completând spații epice, îmbogățind un
univers epic cu contururi clare. De aceea,
poate, Viorel Dianu alege pentru acest
roman dubla scriitură: poveste și reflecții
despre poveste, écriture d’une aventure,
aventure d’une écriture, implicându-l pe
autor și pe narator în dimensiunea ficțiunii
și nonficțiunii. Roman și metaroman,
așadar, poveste și poveste despre poveste,
două planuri alternante ale scriiturii în
care Viorel Dianu se mișcă lejer, cu dezinvoltura elegantă a unui balerin.
Personajele, un cuplu de pensionari,
niște seniori, Alexandru și Caterina Cezianu, sunt prezentate într-o serie de întâmplări, ilustrând deplin și absolut banalitatea cotidianului. Este aceasta tema
privilegiată pe care Viorel Dianu o tratează
cu vizibilă voluptate epică, urmărind cadența clipelor în ceea ce numim simbolic
drumul egal al fiecărei zile, egal, dar nu indiferent, consemnarea scoțându-le din
anonimat, integrarea în poveste relevând
mereu un sens.
Care sunt, totuși, strălucirile banalității? Ce face ca anumite zile să iasă din
anonimat și să capete dreptul de a deveni
fundalul unei noi aventuri a cunoașterii?
Povestea pe care o spune autorul are
această caracteristică, fiind, deopotrivă,
écriture d’une aventure și aventure d’une
écriture.
Punctul de plecare îl constituie criza
inspirației, a scrisului. De câțiva ani,
Alexandru Cezianu nu mai poate scrie, nu
mai este vizitat de inspirație. În plină criză
de creație, el hotărăște să provoace inspi-
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rația, să o determine să iasă din carapace.
El vrea să dea trup și suflet tocmai acestei
neputințe. Așa se întoarce asupra lui însuși, asupra micilor evenimente anonime
ale unei existențe anonime și, astfel, zi de
zi, noua carte, Polifoniile senectuții, își
găsește drumul printre cuvinte. E un fel de
previzualizare a cărții pe care Viorel Dianu
o scrie și pe care o imaginează în toate
etapele procesului de creație, Polifoniile
senectuții devenind, în mâinile cititorului,
Seniorul.

Seniorul lui Viorel Dianu îmi amintește
de oa altă carte a senectuții, Jurnalul unui
bătrân nebun al japonezului Junichiro
Tanizaki. Numai că Viorel Dianu nu este interesat de nebunie, nici de degenerescența vârstei, nici de degradarea biologică
în contratimp cu tinerețea interioară,
care-l pun pe Utsugi, bătrânul lui Tanizaki,
să aibă visuri erotice pentru a-și crea iluzia
stăpânirii timpului sau pentru a-și da sentimentul libertății. Alexandru și Caterina
Cezianu au atins un nivel al spiritualității,
ceea ce-i situează dincolo de orice preocupare pentru carnal, pentru sexualitate.
E o poezie a senectuții ce rezidă în seninătatea acceptării ei ca pe un dat firesc în traversarea Văii Plângerii.
Întâmplările au firescul banalității, ridicată la rangul de ceremonial, de ritual. Îi
urmărim la slujbă la biserică, la spectacole,
în cadrul intim al familiei, de sărbători, la
întâlniri scriitoricești, lansări de carte.

Nimic nu seamănă a lamentație, ei nu trăiesc la margine, au propriul centru în care
se află mereu. Este continuu o nevoie
acută de activitate prin care depășesc acel
sentiment copleșitor al marginalizării pe
care-l au foarte mulți alți seniori.
Paralel cu povestea al cărei fir epic
deapănă aceste mici evenimente, se relevă povestea scriiturii. Alexandru Cezianu
scrie zilnic și are bucuria de a vedea cum,
sub mâinie sale, cartea crește. El împărtășește această bucurie cu Cateerina,
martorul implicat al victoriei asupra lui însuși, al bucuriei de a fi depășit criza de
creație. Poate părea o victorie anonimă,
însă plină de sensuri, întrucât acesta este
modul personajului de a se depăși pe sine
și de a-și oferi șansa creativității și a victoriei: „Alexandru asculta, asculta... Trăia
clipe de grație. Se rosteau, desigur, și cuvinte mari, dar ele consunau cu contextul.
Ceea ce îl copleșea însă era prietenia pe
care i-o manifestau acești oameni“...
În ultimul capitol, care epicizează evenimentul lansării romanului Polifoniile
senectuții, Viorel Dianu oferă o viziune auctorială, un fel de subiectivitate în faldurile
obiectivității, situându-se în interior, pentru a releva el însuși sensul/sensurile cărții
alegând trei reflectori: Arcadie Teișanu, Ion
Dan Sofianu și criticul Eugen Negoescu.
Iată un intratext, semnificativ și pentru
nota polemică implicită:„Polifoniile senectuții e o carte a vârstei serenisime, care
nu-i preocupă îndeobște pe scriitorii de
astăzi, considerându-se că tinerețea și maturitatea, ca vârste plenare, susțin o acțiune mai dinamică și trebuie să prevaleze.
Bătrânețea e contempaltivă, corect. Tinerețea și maturitatea sunt frumoase, dar
senectutea e bogată, fiindcă a acumulat
tot prisosul vieții. Și e generoasă. La bătrânețe nu mai ai nevoie de nimic,
dăruiești totul“.
Dând povestea, Viorel Dianu oferă cititorului și interpretarea. Scrie despre senectute, îi descrie indirect fațetele și le
„preschimbă în podoabe rare“. Este darul
pe care, magnanim, îl oferă și pe care și-l
oferă. Avem nevoie întotdeauna de povești, de spunerea lor, de ascultarea sau
lectura lor, pentru a ne defini spațiul în
care locuim.
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se declară o „antisocială“, ea respinge existența virtuală ca pe un
lucru care nu e necesar, deoarece pentru lumea/ de dincolo/ nu e
nevoie/ de cont/ acolo te știu/ toți (antisocială), timpul virtual/ e de
două ori mai viclean/ îți consumă spațiul/ și te minte (februarie).
La fel ca-n zona reală, unde un instrument de tăiat iarba reprezintă un obiect necesar pentru înfrumusețarea și optimizarea detaliilor spațiului de locuit, și în poezie autoarea aplică același
principiu al eliminării surplusului, al extirpării zorzoanelor inutile,
în scopul obținerii celei mai concentrate formule de exprimare, a
descoperirii esenței spirituale: tai tot ce este/ prea înalt/ prea stufos/
prea pompos/ adevărata înălțime/ a lumii/ se vede/ de jos. (buruieni).
Experiența de învățare înseamnă încercări și erori, durerea
fiecărui eșec – o lecție de viață. Schimbarea lumii și a mentalității
colective reprezintă un obiectiv puțin probabil să fie atins, mai ales
în grupuri sociale compacte. Schimbarea se
poate produce, dar nu în ceea ce ține de exteTÎRCA
rior, ci doar în modul în care individul își asumă
propria perspectivă asupra înțelegerii lumii, cu
tot ce decurge din acest fapt. Mai exact, schimbarea se poate produce la nivelul atitudinii în
privința aspectelor la care ne raportăm, lecție pe
care autoarea și-a însușit-o temeinic: dar azi știu/
,
un lucru/ cum să mestec/ cât să pară/ totul/ mai
gustos/ și moale/ mai ales. (gingii).
Dar de unde vine, totuși, poezia Clarei Tîrcă?
Oare care e resortul motivațional, care sunt sursele generatoare de energie poetică? Răspunsul vine tocmai din partea autoarei: nu știu/ ce
mă inspiră/ strada tristă luminată puternic/ zgomotele asurzitoare de fond/ oamenii (solitudine).
Momentele de introspecție sunt privite cu scepticism și cu timiditate, cu teama descoperirii transfigurării și reconfigurării unor lucruri uitate: mi-am pierdut/ abilitatea de a/ mai coborî
înăuntru, pipăi pereții sufletului/ li s-a subțiat varul/ de când/ n-a mai/
făcut nimeni/ focul/ aici. (foc).
În fața foilor albe, autoarea se simte mai lucidă ca un copil/ în
fața unui deal/ uriaș de zăpadă (adăugiri). Întunericul acționează
asemenea unui catalizator, noaptea devenind un mediu favorabil
creației. Tema morții este abordată cu seninătate și cu o ușoară
ironie, ba chiar și cu o doză de optimism, ca un dat firesc: mirosul de
moarte/ mă ține trează/ (...) n-o să mă calce/ trenul/ nici el nu vede/ pe
întuneric sau dacă ești/ mic și/ ușor/ nu te doare/ când mori? (interogație), mai e puțin/ până la capăt/ mă bucură/ ideea de capăt/ deși
știu că e stupid/ niciun capăt/ nu este definitiv/ întotdeauna este ceva/
după el (începuturi).
Poezia Clarei Tîrcă este un amestec de introspecție și exteriorizare, un demers reflexiv al vindecării prin recunoașterea și identificarea punctelor existențiale nevralgice, o călătorie asumată între
lumea reală și cea virtuală, în care jocul, uimirea, creația, înțelepciunea, dragostea, moartea, tehnologia, credința, preocupările cotidiene, începuturile și sfârșiturile se întrepătrund și interferează
într-o lirică aflată în echilibru, în pofida faptului că există și unele
inflexiuni valorice ale textelor ce compun această„Stradă tristă, luminată puternic“.
)

upă Premiul Filialei București- Poezie a Uniunii Scriitorilor, obținut pentru volumul de debut, Reluare în
rai, publicat la Editura Neuma, în anul 2017, Clara Tîrcă
revine, în 2019, la aceeași editură, cu un nou volum
de versuri, Stradă tristă, luminată puternic.
Poezia ca necesitate, poezia ca nevoie a certitudinii valorii lumii
interioare, poezia ca far, ca punct de reper, ar fi doar câteva dintre
detaliile care pot fi cu ușurință observate, încă de la începutul volumului. Actul creator descifrat ca act voluntar, situat între starea de
necesitate și cea de adicție, construiește și reconstruiește realitatea
imediată, într-o manieră ce ține cont de veridicitate, de redarea cât
mai fidelă a aspectelor ce compun arealul liric. Starea emoțională
generată de prezența creației se traduce în echilibru constant, pe
când imposibilitatea exprimării lirice ține de sfera caracteristicilor
clinice ale unui sevraj, teama somatizându-se,
în episoade recurente: nu ai idee/ cât mă tem/
CLARA
de pagini goale/ (...) mirosul de hârtie/ fără amprente/ mă scoate din minți/ (...) mâinile încep
să-mi tremure/ degetele îmi înțepenesc/ în aer
(Sevraj).
Despre simplitate și naturalețea actului creator, despre demersuri și reguli ultilizate în
cadrul compoziției lirice, despre poezie ca alegere și stil de viață, despre menținerea textului
în anumite limite ce țin de gustul estetic și de
cultura poetică, autoarea mărturisește: îmi
notez în avans ideile/ ca să rămână veșnic/ tinere
și suple/ ca bunicii noștri/ în pozele lor/ de nuntă.
Iată, deci, un cult al bunului simț elementar, un
cult al frumuseții și al decenței, extins de la
tiparul arhetipal la sfera creației, în contextul în
care, oricum, în cadrul societății contemporane, există un surplus al
consumului, independent de categoriile sociale: (e pericol/ azi/ de
supraponderabilitate/ de la ce mâncăm/ ce respirăm/ ce gândim)
(Poze de nuntă).
Cotidianul, cu rutinele și noutățile lui, înseamnă deopotrivă
exercițiu și adaptare, ca într-o piesă de teatru în care există scene și
acte, replicile actorilor sunt prestabilite, dar expresivitatea interpretării face diferența dintre banalitate și spectaculozitate: îmi trebuie timp/ să-mi învăț/ replicile și fiecare zi/ are prostul obicei/ să vină
cu ceva/ neobișnuit/ creativ/ original. Dacă în psihologie memoria
este comparată cu un burete capabil să absoarbă informații în cantități și forme impresionante, în poezie aflăm despre o abordare
complementară: Iar memoria mi-e/ de bumbac/ (se spală ușor/ și se
strânge/ pe durata/ procesului).
Dezvoltarea survine în urma asimilării de informație și emoție,
spațiile goale sunt invadate de scheme, stări și formule, conținutul
științific devine conținut liric, omul de știință se transpune în
cercetătorul propriei conștiințe, ecoul produs de această conștientizare a autodezvoltării, fiind similar sunetelor emise de clopote: de
ce nu mi-a zis/ nimeni/ până acum/ că oamenii/ când se/ fac mari/
devin clopote (tinichea).
Este abordată și problematica digitalizării, a înlocuirii vieții reale
cu viața virtuală, cea a rețelelor de socializare în care, dacă nu ești
activ și nu te faci auzit, nu exiști. Din această perspectivă, autoarea

Editura
NEUMA
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n lirica lui Ștefan Melancu din volumul Despre irealul din lucrurie (Editura Charmides, Bistrița, 2017)
vibrează o melancolie profund dramatică, evocatoare de viață și de moarte
(„șuierul șoaptelor – și al morții – și al vieții
/…/ chircit în cuvinte“), poetul descoperindu-și întruparea dragostei într-o altfel de gramatică a cuvintelor ce vin să
exprime imponderabilul sentimental al
trăirilor pasionale în doi:„au intrat frigul și
noaptea în lume. Iubita ca o subterană/ a
sufletului suflă-n cuvinte și se înfășoară în
ele/ să-mi scrii frigul tău în mine și să mi-l
îngropi – îmi tot/ spune – cuvintele-trupuri cuvintele-rune“ (Dincoace e frig de
Siberie). Viața, în complexitatea ei lăuntrică, mai ales – e vorba de lăuntrul ființei
poetului – i se alcătuiește din cuvintele
unei metaforici care, la o primă vedere,
pare aridă, cerebrală.
Poezia se descoperă însăși ca rezultantă a unei simbioze, de fapt a osmozei
cuvântului cu faptele existențiale, trimițând astfel la un ireal ce se află în consistența absconsă a lucrurilor ce-i populează
trăirea: „Poezia se năștea atunci/ în trupul
viu al zilei și într-o altă gramatică – piatră
și frunză și îmbrățișau fără puncte/ și fără
amintiri// arborii alergau cu picioarele ierbii sau ai păsării/ oprindu-mi ochii/ în
zarea lor. Aducând la un loc/ substantivele
verzi peste ziua verde/ scânteind și cu
soarele-n vârf// umbrele aveau să apară
mult mai târziu/ în colțul casei și al celor
(cândva atât de aproape)/ duși departe/ în
moarte“ (Poezia se năștea…).
Soarele e punctul de referință al unei
viziuni cosmice, numit după limbajul antichității egiptene: RA („Lumea va deveni
dimineață și ra un ra sunrise/ în clipe cu
margini de altă lume“); sub semnul acestui
soare primordial se alcătuiește un întreg
ciclu erotic (Adenda la poemele lui ra),
poeme de o pasionalitate misterioasă,
dusă până la insinuarea disperării, într-o
mitologie în care iubirea este înțeleasă ca
o permanență, venind dintr-un timp imemorial și proiectându-se într-un infinit al
universului, renăscându-se în totul: „Și ce
dacă identitățile se pot pierde corpurile
nefiind doar/ corpuri. Iar noaptea va sta în
ele privindu-ne până dincolo/ de lumea
noastră, în timp ce mâinile se caută și
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curg/ în ele însele. Răsăritul ne va găsi tot
singuri spui, risipindu-ți/ și mai mult
viața// și ce dacă. De peste someș se va
întinde aceeași ziuă / și ra va coborî în noi
cu mult soare din nou tânăr/ și înaripat
peste curgerea lentă a corpurilor/ al noastre fiind iarăși// și ce dacă. O vom lua de la
capăt dezbrăcându-ne și/ uimindu-ne. Cu
trupurile pline intrând unul în altul/ și
dragostea ce nu apune, singură ea neînduplecată/ anume în limita ei unică (…) și
ce dacă. Frigul e doar al nostru cum stăm
lipiți/ luându-ne în palme unul altuia chipul. Cuprinzând viața/ și marele timp tandrețea golului ce neîndoielnic se va ivi/
totul totul“ (11).
Volumul are o construcție oarecum
simfonică, gradată în patru părți ce reiau,
fiecare altfel, într-o altă tonalitate, aceeași
temă a cuvintelor primordiale pentru o
gramatică existențială a iubirilor esențiale,
dintr-un timp materializat ca scurgere
nesfârșită:“cuvintele își mestecă iarna lor
cețoasă“;„după-amiaza cuvintelor e chiar/
după-amiaza iernii noastre“; dar și „calea
cuvintelor nerostite“ etc, dincolo de care
irupe vitalitatea firii, cu sensurile concretei
lor alcătuiri pe o „terasă a timpului“ alegoric:“cuvinte-reavăn-de-zi-și-noapte
egale cu sine/ cuvinte-aripi-de-păsărișoapte în stol de primăvară/ peste ființe/ și
lucruri// cuvinte-mânji-mov-de-lună-șisoare/ prinzând în limba lor aspră luna și
soarele. Limba lor trecea/ apoi venea nemișcată împreună cu ființe și lucruri/ din-

coace în frigul veacului“ (Facă-se voia cuvintelor…).
Evocarea biografică, într-o biografie
generică a veșnicei, primește rezonanțe
tragice, raportată la interiorul lucrurilor, de
fapt interiorul sufletelor devenite elemente palpabile ale concretului diurn:
„Coborând în cel mai adânc punct. În cea
mai ascunsă vale/ a sufletului aproape
oarbă albicioasă. Lumea de-afară sub/
timp stă mai întâi cu fața întoarsă spre
răsărituri apoi cu/ umbra ei cu tot înspre
apusuri. Și e bine. Mersul în zigzag/ între
limite înseamnă și oprire și rostogolire.
Viața poate/ locui astfel curbându-se lent
între umbre. Absențele pot sta/ încă departe înălbăstrite de cerul lor umbrit. Și ce
dacă? Noi/ vom continua să îmbrățișăm
valea sufletului de acum, cu tot/ cu linia ei
chrilică suflând peste ce-am fost și ce nu
am/ fost. Iar coborârea ne va îndârji și mai
mult. Vom ști cum/ și când să învățăm să și
murim. Vom ști? O zi cât întreaga/ viață,
oprită cu semnele ei lungi în chiar creierul
nostru./ Îndoindu-se. Cum însăși pierderea îndelungă de sine“ (8).
E în această poezie, meditativă în fond,
un limbaj metaforic, alcătuit pe structura
sensurilor gramaticale (o gramatică existențială a firii), ale cuvintelor care devin
astfel, prin trăirea lor intimă, poezie; o
poezie subsumată dialecticii metafizice a
iubirii. Căci, Ștefan Melancu este, în structura sa emoțională, un poet melancolic,
aducând în postmodernitatea discursului
său patetic (vătuit totuși) rezonanțele unui
romantism funciar, dramatic.
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riticul și istoricul literar Andrei
Moldovan este fără îndoială
una dintre personalitățile importante și marcante ale spațiului cultural românesc actual. Riguros în
abordarea demersului critic, acesta s-a
impus, dovadă stau toate volumele sale de
critică și istorie literară, tocmai printr-o
meticulozitate neclintită, severă, am putea
spune, cu care sunt tratate volumele comentate din perpectiva principiilor estetice.
O atare perspectivă poate părea cumva înțepenită într-o schelă dinainte construită. Cu atât mai mult cu cât diversitatea
comentariilor critice sau pseudo-critice
(seducătoare în felul lor, dar fără fundamentare sau un schelet argumentativ suficient conturat) este tot mai mare, iar cei
care opinează (și sunt mulți aceștia din
urmă) pe marginea unor scrieri par tot mai
puțin avizați, conduși în demersul lor de
judecăți subiective, bazate pe „mi-a plăcut/nu mi-a plăcut“ și cam atât... Numai că
exegeți precum Andrei Moldovan contrabalansează tendința aceasta prin scrupulozitatea păstrării intacte a unei forme de
eleganță a actului critic pe care subiectivitatea opiniilor fără argumente ar deteriorao fără doar și poate.
Parcurgând recentul volum al lui Andrei Moldovan – Fragmente critice – (Editura Charmides, Bistrița, 2019) constatăm,
cu un soi de surprindere, că există o anume plăcere a lecturii, satisfacția, dacă doriți, a celui care asistă la expunerea unor
idei care nu doar că limpezesc perspective
ale cărților comentate, dar construiesc în
jurul lor un soi de zid (protector sau nu, are
mai puțină importanță) poate la fel de
temeinic și captivant ca structură, forme
etc., precum clădirea în jurul căreia a fost
zămislit. În fond, actul critic, atunci când
este întocmit așa cum se cuvine, poate
constitui, la rândul său, o formă de creație,
o platformă pe care sunt clădite idei și
ipoteze ce emerg din literatura analizată.
Exegetul își structurează cartea în șase
părți semnificative. Alături de poezie și
proză, nu sunt omise nici critica și istoria
literară, comentarii pe marginea operei
lui Liviu Rebreanu sau a unor experi-
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mente ce aparțin mai mult sau mai puțin
literaturii.
Poate mai mult decât în cazul altor volume, criticul îi face tot mai mult loc istoricului literar (și cultural, în sens larg),
eseistului și criticului de idei. Nu este o
ipostază inedită, trebuie spus, rolul acesta
complex fiind asumat de către Andrei
Moldovan în editorialele pe care le scrie la
suplimentul cultural al ziarului Răsunetul (a
se vedea, în acest sens volumul Ephemeride, apărut la Editura Limes în 2016). Astfel că, fără a fi în vreun fel didacticiste,
textele din volumul la care fac aici referire
sunt presărate de informații ce atestă o
vastă cunoaștere a fenomenului cultural
de către autor, exhibând o latură inițiatică
a comentariului. Lectorul nu se va simți
vreo clipă inhibat de amplitudinea notațiilor, ci va constata mai degrabă că ele nu
fac decât să rotunjească o viziune posibilă
asupra cărții comentate și a contextului în
care ea a apărut.
Asta face ca rândurie scrise despre erudiția lui Ștefan Borbély să se potrivească
cum nu se poate mai bine autorului însuși:
„În primul rând, autorul nu etalează, ci inițiază. Cititorul nu se simte abandonat, ci
asociat la o explorare comună. Este aici, să
recunoaștem, un spirit didactic superior,
care exclude alergarea de unul singur a
eruditului spre piscuri intelectuale greu accesibile, în favoarea unei modalități mai
degrabă socratice, izbânda, dacă e să fie,
aparținând deopotrivă și discipolilor.“ (p.
45) În fond, actul critic este, printre multe
altele, o formă de cristalizare a unor idei,
teme, a unei viziuni în cele din urmă. Iar
procesul în sine, alchimia aceasta spirituală, devine stearpă și lipsită de noimă fără
cititori. Este un truism acesta, fără doar și
poate, dar este unul asupra căruia este
bine să ne oprim din când în când.
Revenind la volumul discutat aici, trebuie spus faptul că erudiția criticului nu
conferă doar amploare notației (acesta
este un aspect asupra cărua voi reveni), ci
și ascuțime. Scriind, spre exemplu despre
volumul lui Săluc Horvath, De la Ion al
Glanetașului la Apostol Bologa. Doi eroi,
două destine – Andrei Moldovan noteză cu
acribia filologului care a colaborat cândva

cu reputatul Niculae Gheran: „Am putea
imputa autorului unele neglijențe în privința corecturii, care nu pot fi puse pe
seama editurii, pentru că ele vizează aspecte științifice, cum ar fi anii de apariție a
volumelor romancierului, titluri, pricinuite
de neatenție, în mod evident.“ (p. 85)
Dar perspectiva largă a unei culturi
vaste, spuneam, oferă demersului analitic
și înălțime. Doar astfel este cu putință un
text precum Permanențe ale presei culturale
românești în volumul lui Andrei Moldovan.
Parcurgând în chip sintetic istoria presei literare românești până la Sburătorul lui
Eugen Lovinescu, omul de cultură (aici depășind condiția de critic sau istoric literar)
punctează câteva elemente ce s-au păstrat
nealterate în țelurile acestora, remarcând
în același timp oportunitățile și perspectivele pe care un studiu aprofundat al
temei le-ar putea aduce. „Am afirmat că
principiul estetic, ca și preocuparea pentru
unitatea limbii literare și a litraturii sunt
permanențe ale presei noastre culturale,
chiar dacă nu aducem la zi o privire istorică. Rândurile de față sunt doar o introducere în temă. Pentru a dezvolta și
argumenta, dacă se simte nevoia, s-ar cere
un studiu amplu, ceea ce va fi de interes,
cu siguranță, dacă se va realiza.“ (p. 65)
Trebuie amintit în contextul acestui
volum (și nu numai) un aspect semnificativ
în felul în care Andrei Moldovan își construiește demersul critic. Dincolo de faptul
că notațiile sale au căpătat în timp o tot
mai pronunțată acuitate, criticul izbutește
să înlănțuie paliere care în alte cazuri sunt
tratate fie izolat, fie conectate într-o manieră forțată. Mă refer aici, printre altele, la
felul în care este conturată relația biograficului cu creația. Biograficul, în cazul criticii
literare trebuie să ofere profunzime
analizei textului, nicidecum să constituie
prilej de comentarii separate, fără corespondent în operă. Stăpânind acest adevăr, criticul pune înainte de orice opera,
acordând atenție biografiei doar atunci
când ea poate arunca lumini noi asupra

celei dintâi.
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MonicA Grosu
n haloul prozastic al ultimilor ani, Ioana Nicolaie se apropie, echilibrat și intuitiv, de o anumită zonă, cea a psiho-socialului fragil și atașant totodată. Poetă și autoare de
literatură pentru copii, Ioana Nicolaie își găsește și în roman
spațiul propriu de manifestare, segmentul care o definește, ca sensibilitate și viziune. Volumelor de versuri (Poză retușată, Nordul,
Credința, Cenotaf, Autoimun) și celor de literatură pentru copii
(Aventurile lui Arik, Arik și mercenarii, Ferbonia, Vertija, Călătoria lui
Medil), li se adaugă, prin urmare, romanele Cerul din burtă, O pasăre pe sârmă, Pelinul negru și, recent, Cartea Reghinei.
Pelinul negru (Humanitas, 2017) este romanul unui subiect sensibil – explozia nucleară de la Cernobîl – traducând literar o
experiență pe cât de reală, pe atât de dramatică. Autoarea privește tranșant acest
moment istoric, ale cărui urmări grave s-au
confirmat în timp, înțelegând cât de lungi
și mârșave pot fi tentaculele nepăsării, fricii
și minciunii, dar cedează vocea narativă
unei fetițe, Agustina Bulța. Născută într-o
familie numeroasă din Nordul țării, Agustina este un copil cu nevoi speciale, un caz
atipic, subiect de interes nu doar pentru
medicină, dar și pentru psihologia infantilă
a ultimului secol. În această zonă se glisează povestea ei, mistuitoare și fascinantă,
plonjând pe fundalul unei societăți autohtone a anilor ‘80-‘90, incapabile să gestioneze cazul și să ofere sprijin real familiei.
În ciuda vârstei și a bolii, Agustina privește în jur cu multă atenție, analizele ei
sunt foarte lucide și pertinente, pentru că
au sensibilitate, pentru că lumea reală coexistă în mintea ei cu
cea magică, doldora de ființe amenințătoare și grotești (lupul,
huiduma). Evadarea ei dintr-o realitate brută se produce printro cădere în propriul sine, în adâncimile abisale ale ființei, unde
neliniști și întrebări grave hașurează orizontul unei copilării amenințate de corigență, sărăcie, oprobriu public. Tragedia cauzată
de explozia nucleară a Centralei Atomoelectrice din Cernobâl
din aprilie 1986, nu-și epuizase efectele: pomii nu mai rodeau,
nu se făceau nici legumele ani la rând, afectând situația și așa
precară a celor din împrejurimi. Acestui nefericit incident i se datorează și boala Agustinei, născută la câteva luni după explozie,
singura din cei doisprezece copii ai familiei care nu poate învăța.
Spectrul marginalizării o pândește de la început, dar el prinde
contur abia după ce fetița este dusă la o școală specială, alt prilej de introspecție și dureroase constatări.
Întreg romanul Agustinei impresionează prin eforturile ei susținute de a-și învinge boala, neputințele, dislexia, limitele. În niciun caz nu-și dorea să rămână o ,,drugă“, ci să evolueze la
statutul de tutuană, de domnișoară sau tânără admirată și respectată de cei din jur. Numai că traseul ei spre normalitate e
pavat cu mai mici sau mai mari accidente biografice în stare a-i
face urcușul spre fericire tot mai anevoios și, în final, imposibil. In-
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tervalul petrecut ca elevă la școala ajutătoare din Buzău constituie un alt moment de revelație, sistemul educațional nu îi poate
oferi ajutorul, dimpotrivă o împinge cu brutalitate în tunelul
groazei, fricii, șocurilor psihologice. Toți cei internați aici sunt
copii fie bolnavi, fie abandonați de familie, cu grave afecțiuni fizice, motorii sau emoționale, cu comportamente deviante și
agresive, dezechilibrați, abuzați, îndârjiți și traumatizați. Deși încearcă să respecte regulile scrise (sau nescrise) ale școlii, Agustina va afla alinare doar în lumea poveștilor, unde va găsi
corespondent în personajele create, căci realitatea îi oferea doar
colege chele, huidume, fetițe care se dau cu
capul de pereți, care se bat sau fură mâncarea celor mai slabi, scene de viol, sinucideri,
marginalizare (li se refuză vizita școlară la livada de cireși, fiindcă sunt de la școala ajutătoare) ș.a.
Maniera în care e spusă povestea impresionează, le fel și stilul proaspăt, lexicul
bine stăpânit, cu o amprentă personală și
un fin parfum provincial. Povestea Agustinei înglobează narațiunea onirică, parabolică, reflecția cu metafora și cu un extraordinar lirism. Din marginea ei de lume și de
suflet, fetița-narator desface pliurile ființei
omenești în observații extrem de profunde,
dezvăluind răul din jur, articulând clar amenințările, șocurile, nevrozele infantile, ca și
depresia mamei sau isteriile alcoolic delirante ale tatălui. Călătoria ei înaintează hotărât în încercarea ambivalentă de a
cunoaște și înțelege lumea din jur, dar și de
a se feri de manifestările ei meschine, plonjând în carnal, corporalitate, dar și în psihisme incandescente,
autocontemplative. De aici se nasc spațiile paralele sau intermediare care intercalează epicul frust, aducând poezie, sensibilitate, personaje de basm, dialoguri surprinzător de energice și
exultant creatoare de tablouri compensatorii. Așa ar fi scena din
final, când durerea tăierii porcului Guițu (un frate-prieten), o
aruncă într-o stare convulsivă, vecină cu nebunia. Năpustită asupra bietului animal înjunghiat, își urlă durerea ,,mare, prea mare,
tot mai întunecată“, pentru a porni apoi împreună în vis, cu sania,
prin cea mai roșie zăpadă.
Decăderea, coborârea pe o treaptă umană inferioară vin la
pachet cu o teribilă singurătate și alienare socială, dovedinduse că, în cazul Agustinei, ca și a atâtor alți copii, nici familia, nici
societatea nu au resorturile potrivite pentru o intervenție coerentă. Tutuana zveltă și elegantă rămâne o iluzie, cum iluzii sunt
multe în lumea aceasta, iar Agustina, o eternă drugă. Finalul romanului are gustul amar al pelinului, transformând povestea
Agustinei într-o mărturie tulburătoare venită din acel nord de
țară, cu misterul ei, cu nuanțele timpului și etosului ei. Iată un
motiv în plus pentru care Ioana Nicolaie este o autoare admirată
și iubită de cititori!
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MARIA MATEI
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Identificăm în poezia Mariei Matei stări
ale unor trăiri indicibile, deoarece totul
trece prin secunda fugară, conducând la o
tristețe specifică liricilor,: E liniște; în stângăcia visului alb/ ascult doar secundele-nrobitoare/ cum se scurg între cer și frunza/
înnebunită de absența ochilor de soare. (Cod
portocaliu). Cu simțuri pe care omul comun
nu le are, poeta aude secunda, ascultă timpul, se identifică cu el, multiplicându-se, în
toate formele lui, de la secundă la metatimp sau hyper-timp, trecând prin anotimpuri, ani, viață.
Receptată din perspectiva elementului
limitativ, clipa contracarează imortalizarea,
proclamă conștiința inconsistenței, pune
sub semnul îndoielii devenirea: Câtă trădare
mi-aduce o clipă!/ sub masca tăcerii, îngâni o
idilă/ întorci busola, bătând din aripă/ cu
arma trădării mă tai… fără milă! (Trădare)
Pentru eul poetic, toate anotimpurile
dobândesc virtuți lirice și din captarea subtilă a timpului trecător, dar mai ales din perspectiva uniunii poetice a condiției umane
cu propria sa dăruire în artă. În confruntarea
directă cu amintirile, o vibrație incandescentă domină expresia trăirilor, reflex al
proiecției individuale într-un illo tempore: A
fost odată, în raiul florilor de mai/ și-n diminețile brăzdate-n nostalgii,/ copilăria tăinuită-ntr-o păpușă,/ sub perna glăsuind în visele
târzii (Poveste de mai).
Nici vara, dar vara de altădată, nu a ieșit
din amintiri. Ea a devenit un fel de cronicar
al destinului literar, provocator și incitant,
lăsând gustul ușor amar al unei privațiuni:
…E vara mea de altădată,/ Cu nopți sorbind
din lună și din stele/ Din marea cu iluzii parfumată/ Ies îngerii cu ochi de albăstrele (În
vara mea). Toamna îi dă posibilitatea reflectării mai multor atitudini față de timpul trăit,
divergent în modalități, convergent în esență: Adună-mă, soare, sfâșie-mă, vânt,/ Prin
ochii de lup,/ În fir de pământ/ Și spre
dimineață, rouă să-mi aduci/ În mărgăritare/
Și pe albe cruci.
Ochiul interior vede dincolo de timpul
și spațiul material, chiar și atunci când în
fața lui se derulează imagini uimitor de
reale, ca în: Brumar, E ultima lună de toamnă,
Mir de toamnă, Ruginiul șal de toamnă, O
toamnă vine, alta pleacă.
Poemele care dezvoltă tema iernii sunt
realizate pe baza unor efecte specifice lim-
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impul…un zid, volum apărut la
Editura Neuma, este a cincea
carte a Mariei E. Matei, după
Hipnoza cuvintelor (2016), În
traversarea vieții (2016), Cer … din cer (2017)
și Ecou de mare (2017).
Expresii ale libertății de creație și ale
spontaneității lirice, poemele Mariei Matei
se configurează în reprezentări reflexive ale
obiectivării vieții interioare, sinonime revelaței unui crez: Te-am iubit ca pe-o ultimă zi
dintr-o mie,/ ca pe-un ultim ecou scufundat,
cu impulsul năuc, zdrobitor,/ însetat/ de o
viață pustie.
O intensă vibrație transmite în căutarea
funcției poetice a limbajului, menit să reîntemeieze realitatea existențială: Te-am iubit
îngânat, te-am iubit răspicat/ ca un leac de
cuvinte-aromate,/ peste care gândul meu
legănat/ îndelung te-a cuprins cu un voal,
printre șoapte.// Pe o cruce de lemn ți-aș fi
scris/ și pe o ie/ chiar cu sângele tău, și-ntr-un
vis/ Ți-aș fi spus: te iubesc, poezie! (Te-am
iubit, poezie!)
Timpul... un zid este și poemul care dă
titlul volumului, o metaforă ce dobândește
certitudinea unui simbol al temporalității
imortalizate. Supratema timpului, mitică în
dualitatea ei, însumează însușiri dincolo de
orice determinare.
Reperele spațio-temporale se întrepătrund și devin tributare disocierii dintre
imagine și coținutul ei, cu implicații în tot
ceea ce este vremelnic: Alerg pân’ la capăt
de drum, și să știi/ O toamnă, sau șapte, sau
opt/ Aș vrea, din drum, să le-ntorc!/ Iar și iar
amăgire, de-a pune timpul cu fața la zid/ cu
pași mici și grei, să trec peste ultimul rid…
Este o modalitate a eului liric de a se
elibera de spaimele sale, de a-și împlini destinul, conștient că este ales pentru depășirea efemerității, chiar dacă potrivniciile-i
mai țin calea: În flacăra minții se-aprinde un
gând/ Să nu mă mai tem de un mâine flămând/ O șubredă clipă mă ține pe loc/ Și-mi
smulge tăcerea și iar mă întorc. O înfiorare
metafizică salvează speranța din suflet, căci
„un fir de nisip“ poate fi și semnul renașterii
universului, nu doar marca neantului sau a
nimicniciei. Este proba trecerii, cu o tărie încrâncenată, a tuturor încercărilor (amintindu-ne citatul din Bătrânul și marea al
celebrului scriitor Ernest Miller Hemingway:
Un om poate fi nimicit, dar nu înfrânt).
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bajului liric, particularizat atât prin efectele
stilistice ale unor sintagme, cât și la nivelul
sintaxei poetice. Amintim Zidită în poem de
iarnă, Poveste de iarnă (titlu împrumutat de
la Shakespeare, cum se vede), Cerc de iarnă:
Atâta iarnă în povestea mea înaripată/ cu
fulgi zburători/ ce-mi acoperă pașii zgribuliți,
în tăcere,/ în cercuri de nea fără sfârșit,/
bătând la fereastra deschisă jumătate-miere/
jumătate –cuvânt otrăvit.
Cuvântul, ca materie primă, condiție
sine qua non în literatură, are statut de sine
stătător sau prin asociere, el coexistă cu
sentimentele, sugerează implicit, dar și
proclamă explicit: Furtuna cuvintelor, Cercul
cuvintelor, Dezbrăcat de cuvinte.
Cuvântul, în toate formele lui de expunere, de la simbolistica divină la manifestarea inteligenței umane în limbaj, este
valorificat plurisemnificativ și pe el se întemeiază viziunea poetică: Lasă-ne, Doamne,
răgaz/ să ne-adunăm cuvintele/ să ne rugăm
într-un pumn de țărână/ frământat cu floare
de Nard;/ și calea să nu ne fie străină (Floare
de Nard).
Simboluri fundamental - umane, cuvintele încifrează sau descifrează codul poetului și al poeziei, al vieții și al morții, al
spațiului și al timpului, al teluricului și al cosmicului, al luminii și al întunericului, al misterului și al destinului: Cuvântu-i la mine, e
cheia ce-o port/ în marea capcană, tunel de
argint/ și ochii mi-i spăl cu sânge de mort/ să
ies din acest labirint (Misterul din labirint).
Pulsația lirică, încărcătura ideatică și expresivitatea stilistică particularizează poemele Mariei Matei, reverberând, pe cale,
frumusețe și prospețime, definindu-se și autodefinindu-se: Nu plâng, nu râd, în poezie
mă ascund (Din lumina mea).
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omancieră şi violonistă pariziană
contemporană, de prestigiu internaţional, dintr-o familie de emigranţi spanioli, Léonor de Récondo se lansează în literatură în 2010, cu La Grâce
du cyprès blanc (Farmecul chiparosului alb),
urmat de Rêves oubliés (Vise uitate, 2012), Pietra viva (Piatră vie, 2013), distins cu trei premii,
Amours (Iubiri, 2015), cu două premii. În 2017
îi apare Point cardinal, cu un mare succes în
librării (Premiul FNAC).
Pietra viva e o carte de succes, inspirată
din viaţa şi opera lui Michelangelo. Valorificând un episod din viaţa celebrului sculptor
italian renascentist Michelangelo (primăvara
lui 1505, petrecută în carierele de la Carrara,
situate în apropierea satului toscan Pietra
Santa în care autoarea şi-a petrecut copilăria),
Léonor de Récondo reface criza existenţială a
artistului la 30 de ani, mistuit de patima
creaţiei, într-o ficţiune despre forţa artei.
Două fire epice inseparabile structurează
romanul: arta şi memoria. Prin artă este eliberată amintirea dureroasă a unor pierderi ireparabile şi sublimată iubirea, în ipostaze diverse: mama şi călugărul Andrea, mort în timpul unei epidemii. Frumuseţea lui atică e simbolul perfecţiunii, fiind transpusă cu pasiune
în artă, astfel efemerul sublimat atinge eternitatea.
Scriitoarea franceză creează o poveste în
jurul unui episod biografic, dă viaţă unui personaj, fiinţei însingurate, retrase şi interiorizate
a sculptorului, pus în relaţie cu fiinţele pe care
le-a iubit, descifrează cauzele alterităţii, mobilul psihic al recuperării iubirii materne, refulată
în subconştient.
Psihanalitic, romanul reeditează complexul lui Oedip. Prin Michele, copilul orfan, artistul se reconciliază cu sine, reînvaţă afecţiunea,
prietenia. Absenţa dureroasă a mamei e compensată tardiv, când înţelege suferinţa băieţelului, privat de iubire, ataşat de el, fără a şti că
sculptorul însuşi suferise aceeaşi traumă.
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Michelangelo va suplini involuntar rolul mamei absente pentru băiat şi se va vindeca de
durerea insurmontabilă provocată de pierderea propriei mame în copilărie. Michele este o
ipostază a sculptorului copil, bulversat de pierderea iubirii materne.
Andrea, copilul şi peisajul natural, simboluri ale frumuseţii autentice, tulbură sufletul
împietrit al lui Michelangelo, îi redeschid calea
spre sine. Moartea tânărului călugăr Andrea,
de o rară frumuseţe, reaprinde în sufletul lui
fiorul creaţiei, iar imaginea acestuia, cioplită în
piatră, devine o Pieta, alegoria lui Christos,
simbolul perfecţiunii divine:„Andrea, eşti frumuseţea în stare pură. Perfecţiunea trăsăturilor, armonia muşchilor şi a oaselor.“1 Frumuseţea corpului uman e sublimată în piatră.
Între tăietorii în piatră din Carrara şi Michelangelo nu există vreo legătură, ea se
creează treptat, de la respingerea celuilalt la
deschiderea spre alteritatea spaţiului şi umanului ce-i modifică imperceptibil identitatea.
Viaţa sculptorului se identifică cu arta prin
care sufletul său se eliberează de fantasme şi
tensiuni, se transferă în piatră. Romanul redă
forţa creatoare a artistului care sublimează
viaţa, frumuseţea: „Arta vrea ca imaginea iubitei să trăiască pentru totdeauna într-o
piatră vie.“2
Michelangelo are conştiinţa geniului şi însingurării sale, doar arta dă sens existenţei
sale. Sculptorul e proiectat mai ales în decorul
natural al vestitei cariere de marmură de la
Carrara, unde se refugiază pentru a uita durerea provocată de moartea lui Andrea. Simte
peisajul, frumuseţea lui redeşteaptă în el fiorul creaţiei. Taciturn, indiferent, exigent, obsedat de amintiri dureroase, bântuit de demonul
artei, îşi transpune în marmură sentimentele,
cioplind piatra până la epuizare pentru a insufla viaţă statuilor sale. Sculptura alungă din
mintea lui orice umbră, orice amintire, îi dă o
stare de euforie benefică, creatoare, e singurul remediu contra durerii. În dialogul cu ucenicul său Marco, defineşte talentul, care nu se
poate învăţa, fiindcă geniul creator există în
om ca pasiune şi se exprimă prin el, totul e în
interiorul lui, nu în alţii: „Este ceea ce ai în tine
şi te crezi obligat să exprimi.“ 3 Arta este deopotrivă extaz şi catharsis.
Autoarea reface portretul sculptorului din
gesturi, trăiri, atitudini, în contraste frapante:
însingurat, dispreţuitor, aproape asocial, superior, dar de o rară sensibilitate faţă de peisajul natural, delicat în relaţiile sale cu băieţelul
orfan Michele şi nebunul Cavallino, prin care
reînvaţă apropierea de oamenii simpli.

Viaţa, memoria, arta, documentul istoric,
reflecţia se îmbină într-o construcţie armonioasă, luminoasă, într-un limbaj simplu, cu
rezonanţe poetice. Palierul reflexiv (reflecţiile
despre artă, obsesii, trăiri) e redat în italice. La
fel sunt transcrise scrisorile şi versurile artistului, la finele capitolelor, axa amintirilor care
duc în final la regăsirea imaginii mamei.
Léonor de Récondo creează viaţă într-o
arhitectură romanescă armonioasă, în care
reuşeşte să contopească admirabil câteva elemente ale biografiei scuptorului, cu propriile
sale amintiri despre carierele de marmură în
preajma cărora a copilărit. Cunoaşte viaţa de
sculptor prin tatăl ei, locurile îi sunt familiare,
simte peisajul printr-o sensibilitate poetică.
Reînvie imaginea lui Michelangelo printr-un
episod secundar din existenţa sa, dar îi dă
forţă şi complexitate, în contrast cu omul simplu: tăietorii de piatră, modeşti, comunicativi,
solidari în necazuri şi bucurii.
Iubirea e leitmotivul romanului şi liantul
între personaje. Frustrările afective justifică
comportamentul lor. Romanciera redă evoluţia psihică a lui Michelangelo, de la închistare, izolare, orgoliu, respingerea celuilalt, la
deschidere spre alţii. De Cavallino, nebunul satului, emoţionant şi poetic prin iubirea lui pentru o iapă albă, îl apropie pasiunea pentru
marmură şi o înţelegere superioară a umanului.
Dincolo de scopul în sine, alegerea blocurilor de marmură pentru mormântul papei
Iuliu al II-lea, lunile petrecute la Carrara au
pentru Michelangelo semnificaţii profunde:
reprezintă o descindere răscolitoare în magma interioară şi o reconciliere cu sine, acceptarea eului multiplu, descoperit în tinereţe.
Meritul scriitoarei constă în a şti să exprime emoţia, trăirile ce zac zăvorâte în interiorul fiinţei, învăluindu-le într-o lumină delicată ce răzbate din interior şi se revarsă asupra lucrurilor, peisajului.
Pietra viva e un roman luminos despre iubire şi artă, construit pe principiul armoniei
muzicale, cu inflexiuni poetice, cu sumare trimiteri intertextuale spre contextul epocii renascentiste.

1
Léonor de Récondo, Pietra viva, Sabine
Westpieser éditeur, 2013, p. 14. Traducerea
noastră.
2
Michelangelo, Madrigal pentru Vittoria
Colonna, motto-ul romanului.
3
Léonor de Récondo, op. cit., p. 100.
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GeorGe voLceAnov
unga serie de importanți autori japonezi publicați în
colecția „Raftul Denisei“ de la Editura Humanitas Fiction s-a îmbogățit de curând cu un nou titlu de referință: Paravanul-Iad, o culegere de douăzeci de
povestiri semnate de Ryūnosuke Akutagawa, cel pe care Haruki
Murakami îl plasează, fără rezerve, într-un Top 5 al celor mai
însemnați scriitori japonezi de la începuturile epocii moderne
până în zilele noastre. De altfel, Akutagawa dă și numele celui
mai important premiu literar din Japonia, iar două dintre prozele
lui scurte, dacă este nevoie să mai amintim, au stat la baza celebrului film Rashōmon al lui Akira Kurosawa (1950, cu Toshiro Mifune) și a remake-ului american The Outrage (1964, cu o
distribuție în care străluceau Paul Newman, Lawrence Harvey,
Claire Bloom și Edward G. Robinson).
Cu lecturi bogate din clasicii ruși (Tolstoi, Dostoievski),
francezi, japonezi și chinezi, fin cunoscător al istoriei Orientului,
cu religiile și sistemele sale filosofice, Akutagawa pendulează, în
scrierile lui, între confesiunea autobiografică nemijlocită –
dovadă a hipersensibilității celui ce avea să se sinucidă la vârsta
de numai treizeci și cinci de ani cu o supradoză de Veronal, pentru a pune capăt „unei vagi neliniști“ – ca în Roți zimțate, consemnarea existenței cenușii a unor personaje mărunte din
Tokyo-ul zilelor sale, ca în povestirile O întâmplare ciudată și Un
mănunchi de ceapă, și creionarea unor miniaturale metaficțiuni
biografice, precum redarea ultimelor clipe din viața celebrului
poet Bashō (Câmpuri veștede), scene din viața unor pictori și critici de artă chinezi (Toamna în munți) sau experiența japoneză a
unui călugăr iezuit portughez din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea (Surâsul zeilor). Akutagawa se sustrage oricărei încercări
de clasificare, de încadrare într-o unică orientare artistică sau
curent literar. Realismul critic și reconstrucția istorică merg mânăn mână cu atmosfera romantică din Prințesa Roku no Miya sau
din Balul, acesta din urmă un superb elogiu adus scriitorului
francez Pierre Loti. Unele proze scurte ilustrează„literatura pentru copii“ (este cazul povestirilor Vagonetul și Shiro), altele proza
fantastică (Înțeleptul, Diavolul și tutunul – cu o temă universală,
înfruntarea dintre diavol și înțelepciunea umană, cu un fel de
Dănilă Prepeleac japonez, Magie), iar Kesa și Moritō este, de-a
dreptul, un thriller. Nasul n-are nimic de-a face cu povestirea
omonimă a lui Gogol, relatând tribulațiile unui om nefericit din
cauza nasului său uriaș și oferind o subtilă parabolă a condiției
umane. Textul mi-a amintit de replica finală rostită de Tezeu în
tragicomedia Doi veri de stirpe aleasă de Shakespeare și Fletcher:
omul nu-i niciodată mulțumit cu ceea ce are și întotdeauna
râvnește la altceva.
Câteva dintre textele incluse în volum sunt rescrieri ale unor
povestiri clasice, datând din Evul Mediu sau chiar din antichitate,
Akutagawa arătându-se fascinat de moștenirea culturală a Orientului Îndepărtat și de influența culturii chineze asupra celei
japoneze. Pentru a păstra izul discret arhaic al acestora, autorul
recurge nu o dată la tehnica povestirii în ramă. Volumul, în întregul lui, se constituie într-o lectură agreabilă nu doar datorită
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exotismului generat de distanțele temporale și culturale, ci, în
primul rând datorită excepționalului talent de povestitor al autorului. Discursul auctorial se situează permanent la cote înalte,
fie că îmbracă forma narațiunii omnisciente sau a narațiunii la
persoana întâi, cu ipostazele de narator-martor sau protagonist.
Și, dincolo de harul înnăscut și de plăcerea de a povesti, Akutagawa impresionează prin plastica limbajului său. Spre deosebire
de Tanizaki și Kawabata, în descrierile cărora predomină cenușiul
și ternul, la Akutagawa mereu apare câte o pată de culoare, ba un
amurg, ba un cer înstelat, ba imaginea câtorva petale de cireș
care aduce alinare celor condamnați la o existență monotonă.
Paravanul-Iad este considerat arta poetică a lui Akutagawa;
aparent o simplă relatare tragică, despre un mare senior refuzat
în dragoste de către o tânără protejată, această povestire este,
de fapt, o amplă parabolă despre sacrificiile cerute de artă; pic-

tura ce înfățișează iadul se confundă cu tragedia personală a
artistului, pentru care viața de după actul sacrificial cerut de finalizarea operei sale echivalează cu iadul pe pământ. Comparatiștii vor avea aici spațiu de manevră pentru a-l apropia pe
Akutagawa de„mitul zidirii“ și Meșterul Manole...
Merită cuvinte de laudă, pentru calitatea traducerii, Raluca
Nicolae, distins niponolog (excelent paratextul acestei ediții, cu
note de subsol absolut necesare!), autoarea primului dicționar
de ideograme japoneze din România (2003) și a unei introduceri
în semnele kana. Iată un scurt pasaj din Trup de femeie, o povestire cu trei personaje (ca și în celebra poezie The Flea / Puricele de
John Donne) – bărbatul, femeia și puricele – și iată cum arată femeia privită de bărbat prin ochii puricelui, căruia i se substituie
preț de câteva clipe: „În fața lui, pe deasupra așternutului, se
întindeau niște munți semeți, rotunzi, atârnând ca niște stalactite
uriașe de undeva de sus, de unde nu le putea cuprinde cu
privirea. Vârful stalactitei care atingea așternutul arăta precum
o rodie cu moțul trandafiriu, ca scânteia dintr-un foc îngropat. În
afară de stalactită, cât vedeai cu ochii, totul era alb și rotund –
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albeața catifelată și moale a grăsimii. Unduirile domoale ale
povârnișului aflat într-un con de umbră scăpărau în nuanțe albăstrui, ca omătul în bătaia lunii, în vreme ce curbele molatice
scăldate în soare prinseseră o lucire chihlimbarie. Atâta frumusețe îți tăia răsuflarea!“
O altă apariție editorială recentă în care traducerea se ridică
la nivelul originalului este al doilea roman al lui Paul Beatty, Winston Duru’ (Tuff), publicat de Editura Litera. Cel dintâi fusese Io
contra Statele Unite Ale Americii (The Sellout). Paul Beatty ar merita
și la noi o promovare pe măsura talentului său. Afro-american
născut la Los Angeles în 1962, poet și romancier, considerat unul
dintre cei mai mari satiriști ai vremurilor noastre, Beatty este
primul autor american care a câștigat Premiul Man Booker (în
2016) după ce, în 2014, au devenit eligibile toate romanele scrise
în limba engleză. Este și deținătorul premiilor National Books
Critics Award și John Dos Passos Prize.
Beatty este un fel de Philip Roth al comunității afro-americane din S.U.A. Roth își făcuse numeroși dușmani în rândul comunității evreiești din S.U.A. în anii ’60, odată cu lansarea
savurosului roman comic-porno Complexul lui Portnoy, în care
satiriza marotele, bigotismul, superstițiile, radicalismul, izolarea,
compătimirea de sine, nevroza evreiască colectivă și complexele
evreilor americani. Winston Duru’ este o satiră necruțătoare la
adresa societății americane, a inechităților de tot felul, dar, în același timp, și la adresa populației afro-americane care, adesea, se

complace într-un status quo caracterizat printr-o inerție comportamentală manifestată tot prin milă de sine, comportament...
rasist și multă-multă infracționalitate.
Romanul începe in medias res: protagonistul, leșinat de frică
după un atac armat (o răfuială între două bande), face bilanțul
victimelor și constată fericit că este singurul supraviețuitor. (Una
dintre victime, „care mereu dădea din gură despre mândrele-i
origini brooklyneze, din Brownsville n-am fugit în veci și n-o să fug
pă vecie, devenise acum întruchiparea rigidă a sloganului său.
Avea un picior petrecut peste pervazul ferestrei și-o gaură datorată unui glonț care, la fel ca tot ce-l învățase mămica lui, îi intrase pe-o ureche și-i ieșise pe cealaltă.“) Nici că se putea un
captatio benevolentiae mai convingător la un roman care, odată
început, se citește cu sufletul la gură până la final.
Harlemul, raiul borfașilor dar și iadul locatarilor, cu clădirile-i
părăginite, în număr tot mai mare abandonate, este populat de
drogangii, tâlhari ce mânuiesc trancanul și șuriul, pești și prostituate, travestiți și homosexuali, lesbiene, rapperi, puștime ce
visează să ajungă într-o bună zi vedete hip hop. În această lume

pestriță trăiește și Winston, alintat de prieteni cu apelativul Duruletz, un obișnuit al închisorii de pe Rikers Island, cu un catastif
impresionant de „isprăvi“ la activ. Este însurat cu Yolanda, o fată
serioasă, dornică să absolve un colegiu la seral; împreună au și un
copilaș de câteva luni. Din anturajul lui Duruletz fac parte Fariq
zis Chisăliță, un negru convertit la islamism, cu dizabilități locomotorii, Charles O’ Koren zis Albiciosu’ (singurul alb pe o rază de
mulți kilometri pătrați), Bănosu’ (un fel de găinar-șef, de guru al
delincvenților aflați în căutarea unor surse de subzistență de pe
o zi pe alta), Armello (un jucător de baseball ratat) și Inez, o activistă japoneză, militantă pentru drepturi civile, fostă apropiată
a lui Malcolm X. O apariție cameo în roman are tatăl lui Duruletz,
cândva în anii ’60 aderent al mișcării Panterelor Negre, un
amestec de intelectual rasat, poet, activist și infractor cu cazier
bogat. Toate aceste personaje se dovedesc a fi niște demni urmași ai lui Ostap Bender (tot așa cum și Beatty este un veritabil
urmaș al lui Ilf și Petrov în materie de satiră și umor); acești mari
maeștri ai combinațiilor pun la cale tot felul de lovituri de diferite
anverguri: traficarea drogurilor la colț de stradă sau în locuri special amenajate; furtul de câini de rasă, în vederea obținerii ulterioare a unei recompense; realizarea unui film artistic pornind de
la o reclamă pentru cereale, în care rolul principal să-i revină lui
Danny DeVitto; jefuirea unei bănci, cu ajutorul decentei doamne
O’Koren; fraierirea papagalilor la jocul de alba-neagra etc. etc.
Scenele de alba-neagra din roman sunt copie la indigou a
unor episoade stradale frecvent întâlnite și la noi. Iată cum sună,
în traducerea inspirată a lui Bogdan Perdivară, „cântecele de
sirenă“ care„îi îmbiau pe argonauții lumii la ruină financiară“: Uite
cartea cum să duce / Oare cine-o s-o apuce? / Uite, uite, iepurașul
/ A fugit pă tot imașul. / Pune mâna, nu te teme / Și câștigi fără
probleme sau Ia-l pă regele dă cupă / Și la buzunar te pupă. / Pămpăratu’ de nu-l vezi, / Atunci clar că o să pierzi. / Adă-ncoace
pă-mpăratu’ / Și câștigă la băiatu’.
Acțiunea ia o turnură neașteptată în momentul în care Winston se decide să candideze pentru postul de consilier municipal.
Cu neașteptatul ajutor financiar oferit de Inez, reușește să încropească o campanie electorală care include și participarea la un
meci demonstrativ de sumo în timpul unui turneu american al
celor mai buni luptători japonezi. Va câștiga sau nu Duruletz
alegerile? Vor reuși amicii lui să dea lovitura vieții în tentativa lor
de-a jefui o bancă în plină zi? Cititorii pot afla răspunsul la aceste
întrebări parcurgând romanul până la ultima pagină.
Revenind la paralela Philip Roth – Paul Beatty, să remarcăm
faptul că, într-o epocă în care corectitudinea politică a fost ridicată la rang de religie / politică de stat în mai toată lumea, Duruletz și-ai săi amici se gratulează la tot pasul cu apelativele
„cioară“, „cioroiule“, „băi, coaie“, „negroteiule“, într-un limbaj
mega-obscen presărat mai la tot pasul cu expresii de genul
„pizda mă-tii“ sau„ce pula mea!“
Deși trăiește în diasporă, Bogdan Perdivară se dovedește, în
continuare, un foarte bun cunoscător al argoului românesc și a
realizat un veritabil tur de forță prin echivalențele propuse în traducerea sa:„– Tre’s-o ștergem rapid, flăcău, că acuși apare potera.
– Dacă n-a ajuns încă polițaii, nici nu mai apar. – Bun, atunci pistolarii lu’ pește o să se-ntoarcă să-mi facă felul, să nu lase vreun
martor. – Omule, după ce i-au găurit pe clovnii ăștia, i-am auzit
cum se hlizesc pă seama curului tău umflat căzut lat pe dușumea.
(...) – N-am leșinat. O făceam pe mortu’și-alea. – Mda, cum să nu.
Hai să-i dăm cu praf dă mers. – Da’ ce, acum tu ești șefu’? – Să te
fut, creier de plută. Pe cai și să dăm bice.“


Liviu
Capșa
nu putea
să nu fie

Evolu\ii lirice
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itlul noii cărți de poezie a lui Liviu Capșa, despre care a mai amintit revista Neuma într-un
număr precedent, în vitrina sa cu cărți, Putea
să nu fie (Editura Cartea Românească, bogată în
avataruri și eșecuri succesive) derutează cititorul, vorba
clasicului. Poemul titular limpezește însă lucrurile foarte
repede. Istoria necruțătoare putea lua alt curs, să fie mai
îngăduitoare, să nu cadă pradă absurdului. Lumea
putea rămîne patriarhală, iar nu mutilată de prezența
unei fabrici de șaibe, și a unor blocuri hîde, simbol al industrializării nepotrivite. Sau măcar, odată pornită pe
această cale, să nu frîneze brusc, basculînd pasagerii,
să nu cadă în încremenire ca făpturile muzeelor mîncate
de o lumină amară sau ca o barieră uitată (închisă).
Volumul lui Liviu Capșa are forță și în același timp
delicatețe. Este un „manual al întîmplărilor“, un fel de
memorial liric. Poetul este bucuros (și ușor ironic) de
privilegiul de-a trăi/ într-un tîrgușor de provincie,/ la hotarul ciulinilor, la capăt de rai. În tîrgușorul unde totu-i
etern el își amintește și ne relatează povești terifinate,
precum uciderea cailor duși la abator pe furiș în camioane, amintiri din poveștile tatălui său care a căzut din
lacul kaghebist în puțul cominternist și amintiri personale prezentate ironic drept nostalgii: filajele de pe Calea
Victoriei cu„băieții“ tunși și îmbrăcați la fel, în costume
proaste.
Textele au aparența și esența cît mai depărtate, poetul are lecția ironiei însușită perfect. Un poem
zguduitor, dacă vine sau nu ploaia, are tonul cel mai relaxat și mai detașat cu putință, cuvintele cele mai slo-
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bode sau doar banale, dar substanța lui este aceea a
morți premature a tatăului care nu a apucat să îmbătrînească. Poetul enumeră toate lucrurile obișnuite,
derizorii chiar, pe care un bătrîn le poate face (să facă
politică în halat și papuci, să joace table pe săturate) și pe
care însuși tatăl le-ar fi făcut cu voluptate dacă i s-ar fi
dat, de la soartă, destul timp pe Pămînt.
Liviu Capșa stăpînește foarte bine textul liric, îl conduce cu siguranță și își construiește cartea cu o perfectă
premeditare, se vede că și ordinea poemelor este una
căutată, elaborată cu atenție. Cartea se deschide un un
poem despre (o) lume, un poem al viețuririi într-un oraș
tentacular pe care, cu o frumoasă metaforă, urinează
haitele norilor. O lume crudă, dar vie, în care își găsesc
locul și plante, și animale adaptate la universul urban,
neprielnic în principiu pentru ele. Volumul se încheie, în
căutarea simetriei, cu un text sumbru, intitulat vag undeva, în care autorul își exprimă scepticismul față de
sensul viețuirii în lumea pe care a descris-o. El se întoarce către formula amară a visului morții eterne care e
viața, notînd ironic că undeva se ascunde secretul existenței dar, firește, noi – muritorii - nu-l vom afla.
Poet vital și adesea ludic, Liviu Capșa ajunge la maturitatea lirică deplină – acesta fiind probabil cel mai
bun volum al său – la un scepticism temperat de nostalgii. Stilul său căutat sub aparența dezinvolturii, cu
sintagme surprinzătoare este adecvat contextelor importante ce se comunică în deplină cunoștință de
cauză. Liviu Capșa, așa cum este astăzi poet, nu putea să
nu fie.

HoriA GârbeA
rimesc multe cărți, mai ales de poezie și nu
de texte mă cutremur, mai des de prefața
lor! Poezia, luată în cantități mari, își așează
valoarea pe curba lui Gauss și va fi majoritar masată în
jurul unei cotații mijlocii. Cea foarte bună reprezintă
fericitul unu la sută din total. Ei bine, prefațatorii deliranți, deși probabil bine intenționați, recurg la cele
mai sofisticate și depărtate de sens comentarii, se
ajută cu citate care nu-i servesc, se lansează în metafore, comparații și epitete care sigur îi stingheresc
pe înșiși autorii lustruiți astfel. De aceea întîlnirea cu
excepția produce lectorului blazat o plăcere cu atît
mai mare.
Volumul recent al luiViorel Surdoiu, Omiliile toamnei
(Editura Eikon), beneficiază de o prefață relativ succintă,
dar foarte echilibrată, care identifică precis calitățile textelor, natura adevărată a autorului în contextul literaturii. Prefațatorul, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, IuliuMarius fiind, se vede, prenumele său mirean, nu se
lansează în epitete spectaculoase, alege citatele cu măsură, găsindu-le pe cele relevante. Avem astfel un text
cu adevărat lămuritor. Desigur, faptul că prefațatorul e
preot și doctorand, putea lipsi dinaintea numelui său,
la care interesează doar relevanța discursului.
Viorel Surdoiu este, în egală măsură, poet și pictor și, în plus, artist fotograf. Ca urmare, își ilustrează
cartea cu lucrări plastice proprii de pictură și grafică.
În poezie, ca și în plastică, autorul este un adept al
unei largi diversități de teme și de metode, este
atras de diferite experimente textuale și tehnicepicturale. În centrul acestora se află totuși natura,
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Cînd
predică
toamna

vegetalul, peisajul lipsit, pe cît se poate, de perturbările antropice.
Prefațatorul remarcă și dovedește prin citate că
poetul nu este un simplu și exclusiv autor de pasteluri,
străduindu-se să problematizeze discursul fără a
cădea în tezism. Iată un text subtil în care substanța
este introdusă prin negație: Să nu scrii cuvintele
dimineața/ pentru că nu le-ai putea desena bine/ s-ar
lumina foaia de rouă/ cuvintele ascunse/ în vise/s-ar
sparge/ar plînge (…) să nu scrii dimineața/ nimic/ să
mesteci ușor în cafeaua amăruie/ gîndurile pentru a le
pune din nou pe orbită.
Copacul, frunzele, roua, livada (care evada din cuptoarele morții), dealurile și văile dar și fenomenele naturii formează cu precădere materia acestor poeme.
Ceea ce este vegetal este vital pe Pămînt și se ridică
spre cer pentru a comunica într-un fel Cosmosului,
reprezentat prin Lună, stele, galaxii. Apar uneori și
sunete, semne ale intercalării omului în peisaj,
bunăoară într-un jazz tămîios. Altminteri revărsarea lumilor ar fi o simfonie dezacordată.
Poetul-pictor regretă fățiș retragerea naturii din
viața omului și din imaginarul său, fiind înlocuită doar
de imaginea calamităților: așadar despre natură ce să
mai/ vorbim/ e din ce în ce/ mai retrasă/ intră în discuție
doar cînd ți-e/ lumea mai dragă/ ba ia foc ba se revarsă.
Volumul lui Viorel Surdoiu, cu subtitlul pe copetă
„altminteri“, care nu se regăsește însă pe pagina de
gardă, este într-adevăr original, interesant, frumos ca
obiect și demonstrează nivelul bun al unui autor care a
dobîndit experiență ascultînd omiliile multor toamne.
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ristian George Brebenel, arhitect de profesie și practicant al acestei arte, a intrat în literatură ca eseist și romancier, dar și ca
poet. Primul său volum, intitulat simplu și orgolios
Despre ființă i-a smuls lui Ioan Buduca un strigăt
arhimedic de entuziasm: Un Einstein al ontologiei!
După acest debut primit cu trîmbițe, autorul s-a îndepărtat, la fel de orgolios, de domeniul în care era
anunțat ca un vestitor de răscruce și a trecut la
scrierea unui roman arborescent, complicat care și-a
avut, la rîndul său, aprecierile favorabile. După ce a
marcat și acest moment, scriitorul gorjean s-a dedicat
poeziei. Au trecut de de atunci încă șapte ani și Cristian George Brebenel revine în atenție cu un volum
de proză: Mărturisirea și alte povestiri (Editura Junimea, 2019).
Mărturisirea, povestirea cea mai lungă, se află și la
propriu în centrul volumului compus din 12 texte,
unele fiind mai aproape de niște schițe. Deși toate
povestirile sînt ingenioase, atrag interesul prin
faptele, deseori stranii, pe care le descriu și prin personajele nu mai puțin bizare, este evident că o miză
importantă a autorului este aceea pe stilul textului.
Prozatorul este atras în modul cel mai decis de felul
cum relatează faptele, uneori din perspectiva unor
naratori care nu se confundă cu autorul. Nici nu ar
avea cum, deoarece multe sînt de genul feminin.
Deși relativ succinte, povestirile permit zăbava în descrieri complicate, meșteșugite are unor peisaje exotice sau doar insolite: Jungla învelește ca un pled verde,
jilav, pămîntul, dealurile și cîmpiile Gangelui, își aruncă
necruțător țesătura vie, de stăpînă, asupra cascadelor
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rîurilor, sufocă ogoarele, satele risipite ca niște boabe
de orez, orașele, zeii și templele lor, oamenii. Într-un
regat al Gangelui trăiește Palipta, amanta regelui, ascunsă în junglă, avînd harul poeziei, vorbind cu
acesta numai în versuri dar refuzînd să vină la palat
etc.
O parte dintre povestiri au aerul unor parabole
mistice, dar morala le lipsește. Mai degrabă autorul
înscenează niște piese ritualice fără final precizat,
polisînd basoreliefuri cu detalii și complicații duse
pînă la obsesie, dar refuzînd să dezvăluie sensul și
utilitatea operei sale. Frazele par niște incantații în ele
însele, fără contact explicit cu un fir epic. Fantasticul
pierde uneori raportul – cît de firav - cu realitatea, viziunile sînt onirice. În Uzina întîmplarea începe simplu, ca în castelul lui Kafka. Naratorul intră într-o
veche și părăsită uzină, uriașă, de pe meleagurile sale
natale. Se miră și deplînge abandonarea ei, face fotografii. Se întîlnește însă cu un personaj straniu, în
salopetă neagră care-l conduce prin uzină, intrusul
pierzînd simțul timpului și chiar aparatul de fotografiat. La un moment dat, călăuza (un titlu al altei
povestiri e chiar acesta, cu trimitere clară la Tarkovski)
sugerează că Uzina s-a transformat într-o catedrală
unde foștii muncitori oficiază un cult secret. Dar finalul va rămîne indecis.
Lectura textelor lui G. C. Brebenel se face cu
plăcerea contemplării stilului și încercarea decodificării simbolurilor alchimice, erotice, mistice. Calofil
decis, dar și„narativist“ abil, autorul știe să se țină departe de banalitate și să emane efluviile unor parfumuri elaborate.

HoriA GârbeA
azăr Popescu este un autor cu multe fațete:
a scris roman, proză scurtă, poezie - fiind în
prima linie a poeților gorjeni - eseuri, jurnal și
studii critice, ba și teatru, cu o hărnicie care îl face să-și
numere cărțile cu greu. Volumul său recent cuprinde
povestiri, după cum arată și titlul: Povestiri din Dealul
cu ulmi. Ca și alte volume ale autorului, și acesta apare
la Editura Limes din Cluj, Lazăr Popescu avînd afinitate
cu directorul acesteia, poetul Mircea Petean, căruia de
altfel i-a dedicat o monografie (Mircea Petean sau știința poeziei). Cu toate că Lazăr Popescu este un autor
livresc, legat de bibliotecă și de universul citadin prin
numeroase și trainice fire, în acest volum el privește și
anume cu oarecare nostalgie și către spațiul rural. Personajele centrale, fie că sînt sau nu și naratorii textelor
– în unele recunoaștem și silueta autorului – rămîn intelectuali, oameni cu școală, care analizează și judecă
lumea și mersul ei, societatea, le privesc critic, le
ironizează, cu o anumită blîndețe, totuși.
Povestirile se petrec în Valea cu Trestii şi Dealul cu
Ulmi, în Valea Frasenului dar şi în alte spaţii, pe litoralul
Mării Negre de pildă sau al Mării Egee. Ba și într-un oraș
unde funcționează o universitate cu consiliul ei, cam
analfabet. Textele sînt senine, au o curgere liniștită
amintind de un timp al prozei de cînd acesta, timpul,
avea răbdare cu oamenii. Întîmplările nu sînt dintre
cele spectculoase, Lazăr Popescu mizează mai ales pe
„atmosferă“ cum se zice. Gorjul și reședința lui de
județ, Tîrgu-Jiu, apar în fundalul textelor, evocate cu
simpatie, dar fără mari iluzii: Foaie verde foi de mac,/
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Dealul şi
ulmii săi

Gorjule, pămînt sărac/ Pui porumbi și nu se fac… Lumea
aceasta, care constituie decorul tuturor povestirilor,
este una care, și atunci cînd personajele sînt intelectuali urbanizați, este înrădăcinată în sat, orașul este și
el un sat mai mare, în vorbirea eroilor locurile, oamenii
și obiceiurile la care se raportează sînt cele ale unei
obîrșii rurale pe care o poartă foarte adînc în suflet,
cînd părăresc zona natală sau chiar țara pentru a face
turism sau a lucra mai profitabil.
Eroul care apare în chip repetat, Lucian Ionescu,
un intelectual, un om cu raționamente elaborate și
probleme spirituale, căruia îi stăruie în minte, obsesiv,
la un moment dat, un vers de Eminescu, este și el un
om legat de Dealul cu Ulmi. El intră în cimitirul satului
cu impresia că lumea era un cimitir uriaș. De fapt, pentru Lucian și cei din jurul său, lumea este un uriaș Deal
cu Ulmi, care poate fi extins, dar din care nu se poate
ieși.
Lucian Ionescu este, ca și creatorul său, Lazăr
Popescu, o natură lirică, reflexivă, tributar însă unui
mod țărănesc de a vedea lumea, în sensul blagian, sau
brâncușian, dacă tot sîntem pe lîngă Masa Tăcerii, un
mod „cosmic“, într-un spațiu în care lumina artificială
este puțină și constelațiile au o aparentă proximitate.
Întîmplările din Dealul cu Ulmi se adiționează pentru
a contura Lumea, cu majusculă, care departe de a fi
„un cimitir“, cum o vede Lucian într-un moment de
scepticism cioranian, este nu doar bogată, ci și înscrisă
în ritmuri și mecanici stelare imuabile, în care accidentele istorice se pierd ca simple detalii.

Cartea de critic[

Eminescu, jurnalistul cultural complet
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unoscută, înțeleasă și comentată, publicistica eminesciană
stă la baza lecturilor pe care le
aprofundează, le cercetează și
le valorifică Iulian Bitoleanu în lucrarea:
Eminescu, jurnalistul cultural complet, Cuvânt înainte de Elena Zaharia Filipaș, Institutul European, Iași.
Atracția pe care cercetarea o exercită
asupra opinentului motivează intenționalitatea explorării minuțioase a universului
gazetăriei eminesciene, cu accent pe aspectul preferat, cultura.
Raportarea la anumite coordonate, exprimate și recunoscute valoric în timp, îl
ajută să constituie osatura cărții, care stă
mai mult sub semnul construcției lucide,
decât al expresiei nemijlocite.
Primul capitol, Din istoricul presei europene, familiarizează cititorul cu ceea ce
reprezintă Jurnalismul european în diacronie, pornind de la ideea potrivit căreia:
Cultura este de neconceput fără dimensiunea
ei livrescă, fără aportul „slovei făurite“, concretizate în literatura artistică (poezie, proză,
teatru) ori științifică (tratate, dicționare). Dar
și presa, în speță cea eminesciană, ține tot
de zodia culturii, a comunicării scrise.
Enunță cele patru revoluții (după Victor
Vișinescu), care au marcat comunicarea:
limbajul articulat, alfabetul și scrierea, tiparul inventat de Gutenberg, tehnologizarea
în mass-media, prin Marschall McLuhan.
Sunt amintite, apoi, cele șase faze ale comunicării în diacronie (după Melvin L. De
Fleur și Sandra Ball-Rokeach): etapa semnelor și semnalelor; etapa vorbirii; etapa
scrisului; etapa tiparului; etapa mijloacelor
de comunicare în masă; etapa mijloacelor
de comunicare computerizată.
Eminescu versus presa anterioară fixează
momentul debutului lui Eminescu, în calitatea de gazetar, în 1870, la patru decenii
de tradiție jurnalistică la noi, dacă-l raportăm la Curierul românesc, hebdomadarul lui I.H.Rădulescu, în Muntenia, care
marchează nașterea presei românești în
1829 și Albina Românească, bilunarul lui
Gh. Asachi, în Moldova. Ceva mai târziu, la
Brașov, sub îndrumarea lui George Barițiu,
apare Gazeta de Transilvania, la 12 martie
1838. După ce prezintă, succint, opinii cu
privire la presa vremii, configurarea acesteia potrivit criteriilor cronologic, politic și
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tematic, constatarea unei stereotipii în privința titlurilor, categoria de proveniență a
publiciștilor, perceperea presei anteeminesciene (până la 1870), sunt amintite
unele evaluări, cu opțiunea liniei Călinescu,
Bulgăre, Iordan, Spiridon, traductibilă prin:
Eminescu e cel mai valoros gazetar român
până la Pamfil Șeicaru.
În Gazetarul profesionist și „T(t)impul“
(său), interpretează, pe baza surselor bibliografice, atitudinea gazetarului Eminescu: atipic, superinstruit, cultivat, acerb,
polemist, devorator de presă străină și posesor al unei rarisime tehnici argumentative.
Concepția jurnalistică eminesciană așa
cum a fost demonstrată de D. Vatamaniuc,
Gh. Bulgăr, Victor Vișinescu, bazată pe adevăr, dreptate, onestitate, este completată
de Iulian Bitoleanu cu o latură fundamentală, cultura, bazată pe diversitatea domeniilor: economia politică, filosofia, istoria și
sociologia, folclorul, literatura, deschiderea
spre limbile străine. Eseistul apreciază„talentul jurnalistului“, „forța persuasivă“, capacitățile de „construirea articolului“, marca
originalității stilistice, „curajul“, aprofundarea cunoașterii limbii române.
În al doilea capitol, Publicistica eminesciană, dezvoltă Periodizarea publicisticii
eminesciene, cu accent pe etape, în acest
sens pornește de la clasificarea lui D. Vatamaniuc și Gh. Bulgăr, „eminescologi versați“, care au stabilit trei faze ale gazetăriei
eminesciene, după criteriul cronologic și al
profesionalizării.
La acestea adaugă o altă fază identificată de Mihai Dorin îmbinând criteriul tematic cu cel al conceptelor structurate și
decelează alte două etape și anume faza a
IV-a cu Studii asupra situației și faza a V-a,
prin alte șase articole, din care se detașează
Pătura superpusă (iulie-septembrie 1881).
Prezintă, în continuare, gazetăria eminesciană, strict cronologic, publicată în cele
cinci volume de Opere.
Este descrisă în funcție de particularități, caracteristici, reviste reprezentative,
colaboratori, colaborări, tematica abordată,
evidențierea înaltei conștiințe profesionale
eminseciene, flexibilitatea interpretării, realismul gândirii politicii eminesciene în contextul social-politic și cultural. Un capitol
sintetic, instrument de cunoaștere, care informează și aduce în actualitate opinii și

poziții exprimate de – a lungul timpului de
cercetătorii și exegeții publicisticii eminesciene.
Capitolul al treilea, Tematica. Concepția
socio-culturală, aduce în prim – plan nume
de referință ale criticii și istoriei literare care
exprimă puncte de vedere diferite, cu
privire la tipul de publicistică promovat de
Mihai Eminescu. Îi amintim în acest sens
pe: G. Ibrăileanu, George Munteanu, Victor
Vișinescu, N. Iorga, G. Călinescu și alții care
apreciază: Trei sunt dimensiunile care-i asigură, după părerea noastră perenitatea istorică, cea a temeiurilor interioare și a valorilor
permanente, și cea expresivă.“
Domenii culturale și artistice abordate
din punct de vedere tematic sunt: folclorul,
teatrul, cultura, lingvistica/ problemele limbii, raportul cultură – literatură.
În abordarea problematici literaturii –
subliniază Iulian Bitoleanu – gazetarul a utilizat o multitudine de specii jurnalistice,
printre care: cronica literară, tableta, necrologul, controversa, articolul, pe care le
exemplifică (aleatoriu) și le comentează
(din perspectiva speciei literare). Articole literare pe teme estetice este un subcapitol
care prin conținut nu - și respectă întru
totul titulatura.
„Controverse“, „Educație“,„Religie“, ‘Pro
creștinism“,„Biserica catolică“ se constituie
în ancore tematice, care promovează idei,
stări de fapt, puncte de vedere ale valorilor
unui univers axiologic în expansiune.
Capitolul al patrulea, Icoane vechi și
icoane nouă, este o altă cheie în care Iulian
Bitoleanu ne propune să „deschidem“ publicistica eminesciană. Oglinda veridică a
politicii interne, prin ciclul din dec. 1877, în
Timpul, prezintă concepția social-politică.
Sunt multe modalitățile unei asemenea raportări, dar Iulian Bitoleanu, în demersul
cercetării sale, l-a ales pe cel asimilat propriei sale viziuni, nu numai justificat, ci și
necesar.
Receptarea critică a gazetăriei eminesciene. Certificarea unei valori. Concluzii finalizează lucrarea pentru a cărei realizare
Iulian Bitoleanu a parcurs o bogată bibliografie literară, critică și jurnalistică – geneza
unui univers care a devenit ceea ce e, după
cum mărturisește însuși autorul: un început
ce se cuvine a fi continuat, nuanțat, dezvoltat…
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Menuţ MAxiMiniAn
oate multora dintre noi li s-ar părea ciudată apariţia unui
volum cu titlul „Amintiri din copilărie“, după ce zeci de
generaţii s-au bucurat de Amintirile lui Creangă (considerate de critici capodopera lui), scrise de-a lungul mai
multor ani (între 1881 și 1888), citite în fața cenaclului literar Junimea din Iași. Cartea oferă o relatare detaliată a copilăriei lui Ion
Creangă, cu amănunte privind peisajul social al universului copilăriei
sale, descriind maturizarea lui Nică, de la o vârstă idilică în satul Humulești la o adolescență rebelă și la pregătirea pentru intrarea în rândul preoțimii ortodoxe. Despre aceeaşi traiectorie putem vorbi şi în
volumul „Amintiri din copilărie“, apărut la Editura
Mega, în 2019, sub semnătura ilustrului pedagog
Vasile Grigore Borgovanu, surprinzând viaţa trăită
de acesta în perioada 1859-1873 în satul natal,
Corvineşti şi scris undeva în jurul anului 1920, la 50
de ani depărtare. Doar că personajul central Vasilică este mult mai cuminte, ajungând la şcoli înalte
la Viena.
Înainte de a intra în atmosfera tradiţiilor de
acum 150 de ani, publicate în premieră după manuscrisul de la Arhivele bistriţene, menţionăm faptul
că Vasile Grigore Borgovanu este autorul a peste
30 de cărţi de pedagogie, unele dintre ele publicate în mii de exemplare şi oferite inclusiv elevilor,
abordând modul în care aceştia trebuie să se comporte în societate. A fost admirat de Titu Maiorescu,
Alexandru Odobescu, George Bariţiu. Printre cei
care l-au remarcat s-a numărat şi I. L. Caragiale, pe
care îl inspiră pentru schiţa ,,Un pedagog de şcoală
nouă“.
Cu studii la Şcoala Normală din Năsăud, Gimnaziul săsesc Bistriţa,
apoi la Viena şi Budapesta, cu o carieră înﬂoritoare, pornind de la
Gherla şi ajungând profesor de ﬁlozoﬁe germană la Liceul „Sfântul
Sava“ din Bucureşti, senator în primul Senat al României Mari din
1919, Borgovanu s-a remarcat încă din timpul şcolii, Ioan Pop Reteganul declarând, în 1867, „unii preparanzi mai deştepţi predau în
locul învăţătorilor noştri“, făcând referire la Borgovanu, cu care a fost
coleg de generaţie, caracterizându-l drept„un tânăr cu vorbă scurtă
şi îndesată, aspru dar plăcut la vorbă şi înfăţişare, îndrăgit şi admirat
de discipolii săi mai mici“.
Volumul, ce surprinde şcoala primară rămânească şi nemţească,
preparandia şi gimnaziul, are o prefaţă de Ion Buzaşi, care-l numeşte
pe Borgovanu,„un mare pedagog şi un scriitor necunoscut“, neﬁind
cuprins nici măcar în„Dicţionarul scriitorilor năsăudeni“ al lui Teodor
Tanco. Având părinţi ce îşi vindeau bucatele pentru ca ﬁul lor să
meargă la şcoală, pedagogul, născut în 1850 în satul Corvineşti, pe
care îl vedea cel mai mare şi mai bogat sat al câmpiei ardelene, surprinde o atmosferă care astăzi a dispărut cu totul din peisajul rural. A
rămas, poate, doar omenia acestor săteni pentru care încă credinţa
este aşezată la loc de cinste, la icoana suﬂetului.
În Ardealul lui Borgovanu oamenii sunt la fel ca vorbele lor: mândri, dar nu trufaşi, aşezaţi şi „rabdatori“, mici ca „înalţâme“ şi vânjoşi.
Oameni demni, care însă îi respectă ca nimeni altcineva pe domni:
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domnul„învaţator“, domnul„parinte“. Dascălul e salutat cu evlavie şi
urmărit de la ferestre. Când iese pe uliţă, femeia işi leagă „naframa“
sub bărbie - semn cã are o supărare şi nu e cazul să o întrerupi din
mers. Dacă se leagă la spate e semn de bucurie, de normalitate. Nu e
uşor să înţelegi suﬂetul lor. Pentru asta îţi trebuie timp. Îţi trebuie răbdare să-i asculţi în parte pe ţărani şi, nu în ultimul rând, să mergi la pas
până pe deal, simţind respiraţia tainică a locului, glasul„pământului“
- hotar despărţitor şi loc de intemeiere. Credinţa şi morala creştină
le-au fost suportul moral în luptă cu grâul, dar şi în trăirile intense ale
bucuriei.
Descriind portul, vorba şi modul în care oamenii trăiau împreună în vatra satului, Borgovanu are meritul de a ﬁ dăruit comunităţii din
mijlocul căreia s-a ridicat un jurnal care, editat
acum, la un secol şi jumă- tate, devine un reper
pentru Corvineşti care, la fel ca în aproape toate
satele ţării, şi-a pierdut tradiţiile. Tina uliţei (pe
care n-o puteai confrunta decât cu catarige,
scriitorul având câteva amintiri legate de acest
aspect) a fost înlocuită cu asfalt, bunăstarea oamenilor venind la pachet cu pierderea tradiţiilor.
Cămaşa albă ca omătul a fost înlocuită cu hainele din magazine, munca femeilor din grădină
şi din casă cu aparatura modernă, astfel încât
putem spune că satul a fost resetat, pierzându-şi
frumuseţea de altădată în favoarea „vieţii“ europene.
Despre modul în care oamenii îşi duceau existenţa împreună cu animalele din gospodărie,
care erau nu doar ajutor şi furnizoare de hrană,
ci şi membri ai familiei la sărbătorile importante, din colacul făcut în
casă dându-se şi acestora. Oamenii nu numai că ţineau anume soiuri
de vite mari şi frumoase - după pilda vecinilor saşi, „meşteri“ în
gospodăria de la ţară, dar şi îngrijeau de ele, ca de ochii din cap. Nutreţul, curăţenia, grajdurile sau poieţile vitelor, precum şi îngrijirea lor
se făceau cu mare atenţie. Iată câteva„reţete“ ce azi nu se mai cunosc:
„sătenii noştri aveau, simţul chibzuelii, precum în multe, aşa şi în iernatul vitelor. La începutul iernii, li se da turjeni (tulei): cei mai mărunţi,
întregi, cei mai mari, tăiaţi şi muiaţi într-o apă uşor sărată. Vacilor cu
lapte se dădeau turjenii, dumicaţi şi muiaţi în saramură şi amestecaţi
cu tărâţe, viţeilor - piţiene (pănuşele). Pentru variaţie, la 2-3 zile li se
dădea mestecături, de fân cu paie de grâu. Acest regim ţinea până
către Crăciun, când se începea gerul. Atunci se trecea, la mestecături
şi la paiele de ovăz şi sare din destul; numai când era vremea moale
li se mai dă turjeni. De pe la Bobotează se urma înainte cu mestecături de paie de ovăz şi alte de fân mai bun, până se isprăviau mestecăturile, când apoi se trecea la fân curat, începând iarăşi cu cel mai prost
şi urmând înainte până la cel mai bun - până înspre primăvară. Atunci,
în preajma plugăritului, li se dă cel mai bun nutreţ: fânul cel ca mătasa
şi mestecături de otavă cu paie mărunte de grâu sau mai des cu de
ovăz. Cu acest nutreţ se facea şi plugăritul de primăvară, când tata
da boilor la amiază, snopi de ovăz neîmblătiţi, care anume erau păstraţi peste iarnă, prin cele puiucuri. Sarea şi ţesala nu lipseau nicio-
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dată. Tatăl meu umbla cu vitele foarte frumos“( p.36). Nimic de adăugat. Azi nu doar că nu respectăm animalele, le schingiuim, avem
nevoie de asociaţii ce le protejează prin lege, că noi ne-am dezumanizat cu totul.
Merge până la amănunt în ce priveşte hotarul satului: „la vreme
de trebuinţă, ieşau din sat peste 100 de pluguri, între care mai multe
de 40, tot cu câte 4 şi 6 boi; 2-3 turme de oi, una de porci şi cireada de
vite mai mărunte“ ( p. 33). De pe 40 de iugăre se produceau 100-120
clăi de grâu, secară, orz şi ovăs, 6-8 care de cucuruz desfăcut, 10-12
care de fân, 2-3 care de otavă „apoi cânepă şi in pentru trebuinţele
casei; iar cu nutreţul adunat, ierna de obicei 4 bouleni, 2 vaci cu viţei,
2 junei, o mărţină (iapă), 15-20 de oi, şi 4-5 porci, din care 2 erau tăiaţi în ﬁecare an de Crăciun“ ( p. 31). Scriu aceste detalii ca un process
verbal pentru a vedea câtă însemnătate se da pământului atunci,
nimic nu rămânea nelucrat. Azi e pustiu sau vândut străinilor. Oare
ce ar spune strămoşii noştri ?
Sărbătorile de iarnă nu vin niciodată fără sacriﬁcarea porcului. Un
obicei pe care românii nu îl pot lepăda sau trece cu vederea nici când
aşa zisă criză ﬁnanciară începe să treacă pragul uşii. Cina porcului
adună an de an întreaga familie. Şi nu mă pot răbda să nu îmi relatez
şi eu amintirile, pentru a face o comparaţie. An de an, şi la mine la
Dumbrăviţa, tata şi rudele au tăiat cei doi porci îngrăşaţi peste an. Am
fost şi eu, cu suﬂetul cât un purice… Apoi a fost ritualul cu focul, de
părjolire. Tăiatul porcului şi prepararea tuturor bunătăţilor care vor
umple masa de Sărbători am făcut-o în doar o zi. Ai mei sunt foarte
harnici şi nu se vaietă de timp, la fel ca noi orăşenii. Deşi am pierdut
uneori ritmul, am încercat să mă încadrez în program…După sacriﬁcare bărbaţii pot savura liniştiţi o ţuică ﬁartă la căpătâiul animalului
sacriﬁcat, iar copiii ascultă cuminţi poveşti de Crăciun. Toate acestea
nu le aduce Moş Crăciun, ci ai noştri, cei simpli, de la ţară. „Îmi plac
Crăciunul şi toate obiceiurile care se fac în această perioadă. Colindele şi, bineînţeles, specialitatea mea, porcul. Îmi place să tai şi să
prepar porcii. Mi-e drag să fac totul bine, să îi placă omului şi să se
bucure de Crăciun“, îmi spune tata, care mă mai muştruluieşte din
când în când că nu ajung prea des acasă. „Repede, copii, la şorici
proaspăt şi mare! Hai, că îl mănânc eu dacă nu veniţi! Nevastă hai să
punem nişte carne la prăjit, să-i facem pomana. Sănătate şi noroc, că
o să ﬁe un an bun…“ . Nu ştiu care sunt semnele, dar nu greşeşte.
„Dacă faci un lucru cu plăcere, nu simţi frigul. Eşti mereu preocupat
de ceea ce faci, nu ai cum să te gândeşti la frig, foame sau oboseală“,
spune tata. Mă gândesc că atunci când nu va mai ﬁ el nu va mai avea
cine păstra acest ritual. Tăiatul şi preparatul porcului rămân activităţile
de suﬂet. E limpede că moşii şi strămoşii noştri au stiut întotdeauna
„tips&tricks“ pentru a ţine carnea curată şi a se feri de primejdiile bolilor; sigur că şi azi metodele străvechi funcţionează, dar asta nu inseamnă ca nu trebuie să ştim nimic şi să învăţăm nimic nou, care
poate ne-ar uşura viaţa. În clipele petrecute alături de tata şi mama
timpul încremeneşte. Sunt din nou copil. Copilul lor, diuganul care
vrea să rămână măcar cu un procent din ﬁbra de ţaran moştenită. La
fel ca Borgovanu, care îşi aminteşte: „rugam pe tătucu să ne scoale
de cu noapte ca să ﬁm gata -„ţoc în poc“, la bobotaie…dar ﬁe iertată
mama, cum era şi miloasă, nu ne îngăduia să privim la chinurile porcilor, ba nici la ale păsărilor de casă când se tăiau... Când porcul era
gata de pârlit şi curăţat bine, eu, cu voia tatei şi a lui badea Şchiopul,
mă aşezam călare pe el, cu faţa spre coadă, pe care o apucam cu
mânile şi trăgeam de-mi rămânea o bună bucată în mână şi care, împreună cu vârfurile urechilor, ne da voie, nouă copiilor, să le mâncăm
atunci proaspete, - că ne zicea badea Şchiopul că-i dezlegare pentru
copiii, de la popa, care pentru o urechiuşă şi o codiţă nu taie copiilor
limbuţă“( p. 38).
În nopţile lungi de iarnă şezătorile adunau fetele pentru torsul
cânepii şi a lânii. Era muncă, dar şi distracţie ﬁind vizitate de ﬂăcăii interesaţi să le cunoască şi să lege prietenii. Vergelul de Anul Nou, berea
de Bobotează şi nunţile desfăşurate după un anumit ritual se înscriu,
de asemenea, în şirul petrecerilor ce adunau acea fărâmă de veselie,
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ce nuanţa în bine viaţa satului. Sărbătorile, mai ales Crăciunul, aveau
un farmec aparte, farmec care venea din inimile noastre sincere de
copii, dar şi tradiţiile îmbinate cu respectul deosebit acordat de întreaga comunitate. Pregătirea începea de ﬁecare dată cu igienizarea
casei, curăţenia suﬂetului prin post şi rugăciune, armonie şi înţelegere. Aşa se face că aceste zile de sărbătoare erau trăite la cote
maxime. Colindul organizat pe grupe de vârstă, primirile prietenoase
în aburul cald al cozonacilor şi al pâinii de casă, al colăceilor oferiţi
copiilor, constituie momente păstrate cu sﬁnţenie în amintirea anilor
ce s-au scurs. „Pregătirea de colindat era întreită: a) Alcătuirea unei
tovărăşii din copii de aceeaşi pănură, fruntaşi cu fruntaşi, codaşi cu
codaşi, b) Mica ceată trebuia să se întrunească de 3-4 ori pe săptămână ca să înveţe colindele. Ceata mea, ne întruneam la noi, ﬁindcă
mama, Dumnezeu s-o ierte, ştia cele mai frumoase colinde şi avea un
glas frumos de s-o ﬁ tot ascultat... Fete şi feciori din apropierea noastră veneau şi ei de ascultau, în tăcere aceste repetiţii de operă
sătească. Pe atunci colindatul nu era văzut ca o cerşetorie, ci ca un
frumos obicei de arătare a bucuriei obşteşti, de aceea colindau şi bogaţii, nu numai săracii satului. c) Apoi căutăm din vreme o bâtă măricică, mai subţire la un capăt unde era şi forostuită (ferecată) şi cu un
cui de ﬁer ca să ne putem sprijini pe locuri lunecoase şi să ne apărăm
de câni; înprumutam de la slugă o cuşmă mai mare care ajungea
până peste urechi ca să ne apere de ger şi, în sfârşit, o traistă măricică în care adunam colăceii, răsplata colindei şi cea mai mare bucurie a noastră, a copiilor. În ajunul Crăciunului, după amiazăzi, la
toacă, mergeam toţi copiii, între 6 şi 10 ani, la biserică, unde cucernicul şi prea vrednicul de pomenire, preotul Matei Pop, ne făcea
molitva, adecă deslegarea de post, ceea ce pentru obştea creştinească se făcea numai în ziua de Crăciun, de cu noapte, pe la 4 ore,
când noi copiii nu puteam să mergem din pricina gerului. După isprăvitul molitvei, sărutând mâna popii, ne împrăştiam în fugă pe la
casele noastre, ca să îmbucăm în grabă ceva călduţ - de obiceiu
vărzare cu poamă - apoi repede: traista în grumazi, cuşma pe cap,
bota în mână şi la drum! - după care mă însoţeam cu ortacii mei care
mă aşteptau la poarta uliţii. Era încă ziuă când plecam cu colindeţul,
că pe la cina cea bună, la 9 ore, obosiţi de umblet şi pe jumătate
degeraţi, trebuia să ne întoarcem acasă“ ( p. 39) scie Borgovanu în
carte. Şi urmează o serie de colinde uitate azi, pe care tinerii din sat
le-ar putea învăţa de aici.„Pe copii trebuie să-i înveţi tot ce le va folosi
când vor creşte mari“ spunea Artistippus din Cirene (430-355 i.Hr.).
Câţi dintre dascălii zilelor noastre mai sunt ca învăţătorul Dumitru
Rusu care lua la rând toate casele, precum popa cu Crucea, convingându-i pe copii să meargă la şcoală, unde vor descoperi poveşti
frumoase din cărţi şi, mai mult decât atât, să-şi însoţească vorbele
dulci cu mere scoase din buzunar şi cu un hapuc (minge) pe care s-o
dea copiilor să se joace. Ce frumos îl descrie Borgovanu pe dascălul
său, „înalt la statură, bine legat, drept ca lumânarea, umbletul lui îndesat şi falnic ca al omului stăpân pe sine, părul negru tuns scurt,
fruntea mare, sprâncene dese, frumos arcuite deasupra unor ochi
mari, plini de bunătate“ (p.31). Având în dascălul Rusu un exemplu,
tânărul părăseşte glia, luând drumul spre şcolile Înalte ale Năsăudului. La fel ca Ion Creangă, drumul iniţiatic, al ieşirii din sat, îl face cu
căruţa. Printre şerpuitele cărări ale satelor parcurse până în oraşul
academicienilor, acolo unde George Coşbuc a făcut primii paşi în
lumea scrisului, se arată lumina soarelui, ce călăuzeşte pe tânărul învăţăcel, cu razele ivite printre copacii seculari ai pădurilor grănicereşti.
Poveşti desprinse din catalogul amintirilor, din vestita şcoală a
Ardealului, întru aşteptarea absolvirii. Erau anii când, îndemnaţi de
părinţi şi de primii dascăli, tinerii doritori de carte s-au desprins de
lumea satului, parcurgând, cu căruţa sau pe jos, drumul spre Năsăud,
oraşul celei mai renumite şcoli din această parte de ţară. O generaţie
care s-a remarcat prin conştiinciozitate la locul de muncă, contribuind
la dezvoltarea învăţământului din acea perioadă, precum şi la marile
transformări sociale. Participarea la culturalizarea satelor şi alfabetizarea intrau în atribuţiile dascălilor de la sate. În vremea când dascălul
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era preţuit la justa lui valoare, domnii profesori îşi răsfrângeau
dragostea asupra ﬁecărei generaţii de elevi.
Patriarhia Română a declarat 2019 Anul omagial al satului românesc. Dacă şi azi dascălii, împreună cu preoţii, s-ar implica în comunitate (lucru ce se întâmplă la Corvineşti, unde părintele Vlad Murgoi
şi dascălii şcolii sunt foarte activi), societatea românească ar avea de
câştigat. În Evanghelia după Matei, în Capitolul 9, la versetul 35 citim
„Şi Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând în sinagogile lor,
propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată
neputinţa în popor“. Tradiţia şi religia au mers în lumea satului nostru
împreună de secole. În ultimul timp, mulţi dintre preoţii noştri se implică în comunitate participând, împreună cu credincioşii, la evenimentele culturale de aici, mai mult ﬁind ei înşişi promotori ai
tradiţiilor noastre. Înalt Preasﬁnţitul Părinte şi Mitropolit Andrei a subliniat într-o predică la Bistriţa că în satul românesc tradiţional toţi oamenii mergeau duminică la biserică, dar şi că sătenii de odinioară se
întrajutorau. Acum oamenii au devenit foarte egoişti, se preocupă
numai de viaţa lor. Nu ne mai pasă de ce se întâmplă în jur“. De omenia aceea ce azi ne lipseşte de marile sărbători, Crăciun şi la Paşti vorbim în cartea de faţă: „Mama, în dimineaţa ajunului, căuta şi alegea
din toate merinzile de dulce, şi umplea câte 1-2 blide sau covăţele
mici pe care le trimetea, la 1-2 familii sărace, care în cutare an, din
cine ştie ce pricină nu aveau porc de Crăciun şi nu aveau nici vaci cu
lapte, şi: La zile mari, zicea mama, - se cuvine să dăm cu mână plină,
şi săracilor, din ce ne-a dăruit pe noi Dumnezeu că bine ne povăţuieşte nănaşul popa, când cântă la biserică: - Slavă întru cei de sus lui
Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bună-nvoire“ ( p. 42).
Aşa este se schimbă şi creştinii şi unii preoţi. La mijloc de sec ol
XIX era aşa:„Pentru Bobotează se curăţiau şi îmbrăcau frumos casele,
că atunci - odată pe an, umbla popa cu „Iordanul“ pe la toate casele
creştinilor, intrând înt-însele, uitându-se pe tot locul şi vorbind cu toţi
căsenii... Şi apoi popa Maftei nu era un popă-de rând, ci toarte învăţat
pentru vremile acelea. Că numai dânsul şi cu protopopul Tohati de la
Beudiu isprăviseră toate şcolile cele mari ale Blajului; ceilalţi popi din
jur erau numai moralişti, cu trei până în patru ani de carte. Popa nostru, învăţat cum era, în ﬁecare duminică şi serbătoare şi încă la vecernie, spunea cazania (predica), pe înţelesul tuturor. La cazanie sau la
poveste mergea lumea, de la moşneag până la copii, ca la minune, că
tare frumos vorbea popa Maftei; apoi şi cânta aşa de mândru şi mişcător, parcă se scobora în altar un înger din cer, nu altfel ... Viaţa lui casnică era de pildă. Şi vorbele şi faptele lui, toate, erau tot atâtea pilde de
virtute, pentru obştea satului. Şi viaţa, şi munca lui se şi resimţeau în
toate. Vorba popii Maftei era vorbă sfântă pentru poporenii săi... Iată
de ce, femeile ţineau ca la Bobotează să le găsească popa casa ca
oglinda de curată şi îmbrăcată ca o mireasă bogată şi orice lucru la
locul său…Când ajungea la noi, Iordanul, era primit, la poarta uliţei, de
către tata cu lumânarea aprinsă şi condus în casă, unde îl aşteptam cu
toţii, în jurul mamei, cu o sﬁnţenie adevărată, pe care nu o voi uita
niciodată. Din tindă începea popa: „în Iordan botezându-Te Tu,
Doamne!“ - însoţit de toţi cântăreţii... Tata începea şi noi toţi urmam cu
sărutarea crucii şi a mânii popii, care, stropindu-ne cu agi- asmă avea
o vorbă blândă şi potrivită pentru ﬁecare…După isprăvitul Iordanului
mama păşea cu sﬁală spre popa şi-l îmbia să guste din ce ne-a dăruit
Dumnezeu…Şi începeau să guste din plăcinta cu mac, din vărzarele
cu curechi dulce, din prunele ﬁerte şi din găluştele cu păsat şi cu oloi
ce le gătea mama cu 4-5 zile mai nainte; că spunea mama că cu cât
stau găluştile mai multe zile gătite, cu atâta sunt mai bune. Şi gusta
popa, dar mâncau de potopeau ceilalţi: iar tata le turna vin în nişte ulcele noi şi frumoase şi-i îmbia: Poftiţi nănaşule, poftiţi jupâne diece ... Şi noi copii stăteam lângă vatră, cu gurile căscate şi ne miram că
mănâncă şi popa, până atuncia credeam că trăeşte fără mâncare... De,
pesemne, socoteam noi aceasta din numele ce il dădeam: Sfântul
popa“( p. 45) scrie autorul cărţii. Auzim că mai nou o parte din tinerii
preoţi încearcă să impună reguli noi, după cum au învăţat ei la şcoală.
Astfel, neascultând doleanţele credincioşilor, ştirbesc din ceea ce

numim nou Sfânta tradiţie. De exemplu, sunt preoţi care le-au interzis
credincioşilor să mai meargă în faţa Sfântului altar când se iese cu
darurile şi să nu se mai aşeze în genunchi pentru a li se pune pe cap
Sfântul potir. De asemenea, să nu mai meargă când se iese cu
evanghelia la fericiri pentru a o săruta, nici să nu se mai aşeze la părintele sub patraﬁr când se citeşte Evanghelia din acea duminică. Prin
această tradiţie, oamenii se apropiau de Sângele şi Trupul Mântuitorului, dar şi de Cuvântul lui Dumnezeu prin sărutarea Evangheliei.
La mersul în casă cu Sfânta Cruce sunt iarăşi lucruri pe care oamenii le
moştenesc, bucurându-se de venirea în casă a preotului. Sunt preoţi
care îi certă pe credincioşi pentru că îi aşteaptă cu bucate pe masă. La
ţăran omenia şi cinstea se vede şi prin aceste bucate aşezate pe masă.
Şi chiar şi printr-un pahar de vin, care până la urmă este Sângele lui
Hristos. Apoi să nu mai ieşi, de Bobotează, la râul din sat, pe motiv că
este departe, la 10 minute de biserică, iarăşi este de neconceput, de
când e lumea lume apele sﬁnţindu-se la marele praznic. Sau poate
vrem ca râul să treacă prin faţa bisericii? De asemenea, sunt preoţi
care nu ascultă nici măcar de sfaturile diecilor, a feţilor şi a consilierilor
parohiali. Toate aceste lucruri se fac de sute de ani, iar tinerii preoţi ar
trebui să meargă şi ei mai departe cu sfânta tradiţie, să înveţe şi de la
oamenii satului, chiar dacă ei au carte mai multă, să asculte şi pe văduva care, până la urmă, îşi dă banul Sﬁntei Biserici şi nu să vină cu
reguli noi, ştergând ceea ce de sute de ani se moşteneşte. Poate aici
un cuvânt de spus ar avea şi mai marii bisericii, să le explice acestor
tineri păstori de suﬂete, cum trebuie să se comporte şi ei într-o comunitate. Altfel ne vom trezi că vor dispărea tradiţiile datorită unui
preot care vine şi stă cinci ani într-o localitate. Pentru unele sate este,
deja prea târziu. În ultimii ani au fost schimbate multe şi nimeni nu
zice nimic. Ce frumos se relatează relaţia cu preotul şi dascălul la 1850
în Corvineşti: „tata poftise la prânz în ziua întâi de Crăciun, şi pe
jupânul dascăl... Şi la masă s-a vorbit şi despre şcoală şi despre bunătatea cea mare a popii cu toţi copii de şcoală... Preotul nostru, încă de
pe atunci, învăţa pe copii religiunea, la şcoală“ ( p. 43).
Mai spunem azi rugăciuni la masa, sau ne mai facem măcar o Cruce
? mulţi dintre noi nu.„Când toţi eram adunaţi împrejurul mesei, tata se
sculă în picioare şi îşi facea cruce: ceilalţi taceam ca dânsul. Atunci… cu
glasul limpede, spuneam rugăciunea mesei: Tu ceresc Părinte, / Dai să
ne hrănim! / Noi, cu dulci cuvinte, / Ţie-ţi mulţămim . Iar bunica,
uitându-se împrejur, la toţi, zicea adesea: „Zău! familia întrunită Este
cea mai fericită!“ ( p. 43). Şi urmau meniuri după cum se putea peste an,
dar în ziua de Crăciun„la prânz mâneam mai multe feluri de mâncări:
zamă de găină, cu tăiţăi, găluşte, cu păsat şi cu carne grasă afumată de
porc, cârnaţi cu puţin usturoiu, binişor afumaţi şi de un gust special,
cum nu se găsesc pe la oraşe; iar blidul cel mare cu plăcinte, făcute cu
brânză şi cu ouă stătea în mijlocul mesei, ca să mănânce cine avea
poftă... O cană de vin, de 2 cupe întregea ospăţul„ ( p. 43).
Cartea este un adevărat reper nu doar pentru etnologi şi iubitorii
de tradiţii, ci şi pentru dascălii zilelor noastre care pot observa cum
era predată cartea acum un secol, câtă rigurozitate era în metodele
pedagogice şi câtă frumuseţe era în relaţia dintre dascăl şi elev.
Scrisorile din corespondenţa autorului cu George Bariţiu şi
Alexandru Odobescu întregesc frumuseţea acestui volum.
Proiectul prin care a fost scos la lumină manuscrisul lui Borgovanu merită salutat, cu atât mai mult cu cât el surprinde o lume reală
care în tot aces timp a devenit una de poveste.
A fost odată un sat numit Uifalăul de Jos, acum Corvineşti, din
ţinutul bistriţean în care oamenii trăiau după legi nescrise, însă bine
cunoscute, în care iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele era
mai presus de orice. Cât din atmosfera de atunci se mai păstrează în
zilele noastre în care oamenii au devenit roboţi ai modernizării, veţi
descoperi lecturând volumul „Amintiri din copilărie“. Nu are prea
mare importanţă modul în care este creionat el din punct de vedere
literar pentru că nu poţi ﬁ şi un strălucit pedagog şi un bun scriitor,
însă au mare însemnătate structurile etnologice, sociologice şi educaţionale prezentate aici şi dispărute în negura timpului.
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schimb de opinii și de volume între autorii
prezenți.
În acest an, membrii Filialei BucureștiPoezie a Uniunii Scriitorilor au fost prezenți
la cinci lecturi publice organizate și cu spri-

jinul Filialei cu ocazii diverse: Ziua Culturii
Române, Ziua Poeziei, Festivalul Internațional de Poezie București,Turnirul de Poezie
de la Alicante (cîștigat de echipa ﬁlialei), Festivalul Strada de C'Arte.

Poeţi bucureșteni pe Strada de C’Arte
www.revistaneuma.ro

Un număr semniﬁcativ de poeți, membri
ai Filialei Bucureți-Poezie a Uniunii Scriitorilor
din România, au susținut recitaluri în cadrul
festivalului cultural Strada de C'Arte, organizat de Biblioteca Centrală Universitară Carol
I și Muzeul Național al Literaturii Române, în
zilele de 11 și 12 octombrie 2019. Au fost
prezenți: Florea Burtan, Evelyne Croitoru,
Raluca Faraon, Mihai Gălățanu, Valentin
Iacob, Ioana Ieronim, Con- stantin Iftime,
Nicoleta Milea, Niculina Oprea, Ioan Es. Pop,
Saviana Stănescu, Eugen Suciu, Horia Gârbea, președintele ﬁlialei, care a fost și moderatorul evenimentului. Prezența poeților în
spațiul generos al Foaierului de lecturi al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, a prilejuit o plăcută întîlnire cu publicul dar și un viu

Lansare de carte:

Scrieri rostite de Ion Podosu

Miercuri, 9 octombrie 2019 la ora 17:00, la Biblioteca
Județeană Octavian Goga din Cluj-Napoca a avut loc lansarea
unui nou volum al scriitorului Ion Podosu.
Profesor de literatură română și universală, realizator de
emisiuni radiofonice, poet, critic literar, Preşedinte al Asociaţiei
Nevăzătorilor din România şi al Comisiei de Cultură şi Educaţie
a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, Ion Podosu a lansat, în fața
unui public numeros, cea mai recentă carte a sa, Scrieri rostite.
Au prezentat cartea Radu Sergiu Ruba, cel care a și prefațat-o,
de altfel, poetul și editorul Mircea Petean, poetul Ion Cristofor.
Mircea Petean a vorbit despre poetul Ion Podosu, despre
importanța rostirii dar, mai cu seamă, a tăcerii, din al căror dans
se naște poezia și a prezentat volumul Scrieri rostite care adună
repere din cei șapte ani de emisiuni radiofonice aflați sub semnul Cuvântului care înflorește.
Invitații lui Ion Podosu au făcut un succint dar plin de căldură portret al autorului radiogenic și al cărții care este, la rândul său, o colecție de portrete memorabile ale unora din
invitații de marcă ai emisiunii promovate în grila de programe
a radioului public clujean cu sprijinul decisiv al lui Cornel Udrea.
În loc de concluzie, reținem următoarele rânduri din prefață: Să fim îngăduitori cu clișeul care spune că ziaristul este un
cronicar al clipei. Să notăm însă că atunci când el cercetează și îndreaptă lumina spre zonele de nișă ale lumii, demersul său capătă
greutate sociografică, istoriografică, etică.
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Zilele
Culturale
Poesis.
Dublă
aniversare

Duminică, 27 octombrie 2019, la Satu Mare a avut loc un eveniment de
excepție ce a reunit, în mod fericit, pe unii din cei mai importanți scriitori și
reprezentanți ai celor mai importante reviste literare din țară, sub semnul
unei duble aniversări. Revista Poesis a sărbătorit 30 de ani de existență iar
criticul literar Nicolae Manolescu, Președintele Uniunii Scriitorilor din România a celebrat împlinirea vârstei de 80 de ani. George Vulturescu și Dumitru
Păcuraru au fost amfitrionii acestei zile memorabile, în cadrul Zilelor Culturale
Poesis. Zilele Culturale Poesis s-au desfășurat pe durata a trei zile în care s-au
organizat colocvii care au propus teme de actualitate precum condiția
scriitorului român, finanțarea, difuzarea revistelor literare, au avut loc
recitaluri de poezie, dialoguri între cititori și scriitori.
Printre revistele invitate s-a numărat și Revista NEUMA, reprezentată prin
Andrea H. Hedeș, directoarea revistei, alături de reprezentanți ai revistelor
România Literară, Luceafărul de dimineață, Viaţa Românească din Bucureşti;
Orizont, Timişoara; Arca, Arad; Familia, Oradea; Steaua, Apostrof, La Mongolu
de la Cluj; Discobolul, de la Alba Iulia; Vatra, Târgu Mureş; Convorbiri literare,
Iaşi, Hyperion, Botoşani, Bucovina literară, Mişcarea Literară, Bistriţa, Nord Literar, Baia Mare; Caiete Silvane, Zalău. Scriitorii invitați au fost: Gabriel Chifu,
Răzvan Voncu, Daniel Cristea Enache, Sorin Lavric, Mircea Mihăieş, Marcel
Tolcea, Vasile Spiridon, Tudor Creţu, Ioana Diaconescu, Cassian Maria Spiridon, Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Cornel Ungureanu, Andrea H. Hedeş, Haana
Bota, Victor Cubleşan, Olimpiu Nuşfelean, Ioan Pintea, Adrian Popescu,
Ovidiu Pecican, Eugeniu Nistor, Traian Ștef, Ioan Moldovan, precum şi scriitori din Satu Mare, Baia Mare, Zalău. A fost prilejul cu care a fost omagiat
criticul literar, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România, profesorul Nicolae Manolescu la împlinirea vârstei de 80 de ani, în cadrul unui simpozion
care a marcat acest eveniment de excepție. Douăzeci și șapte dintre scriitorii
prezenți au vorbit, cu admirație și căldură, despre criticul literar, profesorul,
președintele și, mai cu seamă, despre omul Nicolae Manolescu. La finalul simpozionului a fost unul memorabil, Nicolae Manolescu adresându-se fiecăruia
dintre vorbitorii anteriori.
A fost o zi care va rămâne în istoria literaturii române.
La Mulți Ani, Poesis! La Mulți Ani, domnule Nicolae Manolescu!
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Să fie dus căţelul
pe muntele Brokebach
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ALexAndru JurcAn

âmbătă a început o vijelie cu ploaie haotică. Eram în
faţa unui magazin şi trebuia să-mi cumpăr iaurt.
Căţelul meu, un tekel mic, se adăpostea sub haina udă
de ploaie. Am intrat în magazin şi mi-am cerut scuze
că, undeva, ascuns la piept, se afla un căţel.„Ieşi repede afară!“, a
strigat vânzătoarea cea tânără (să tot fi avut vreo 19 ani). Am continuat: „Sigur că în Franţa e voie cu câinii la restaurant, dar...“.
„Du-te în Franţa ta cu tot!“„Scuze, domnişoară, am greşit, însă cu
ce drept mă tutuiţi?“ Mă rog... unde vreau să ajung? La filmul lui
Ang Lee - Brokebach Mountain. Când a început să ruleze la noi,
anumite persoane „scuipau“ în vânt, în sân, în neant. Adică Ang
Lee porneşte de la cartea lui Annie Proulx şi nicio clipă nu vulgarizează, nu vizează comercialul sau „moda gay“. Pur şi simplu
sugerează o poveste, o relaţie. Regizorul (vezi Raţiune şi simţire
- 1995, Tigru şi dragon - 2000 etc.) a transpus fidel proza care l-a
inspirat.
Filmul a fost recompensat cu Leul de Aur la Veneţia în 2005.
Scriitoarea Annie Proulx s-a născut în 1935 şi a trăit în Wyoming. A scris Crimele acordeonului, Un as în mânecă etc. Din culegerea Cu picoarele în noroi, regizorul Ang Lee a extras nuvela
Brokebach Mountain. In 1963, Ennis del Mar şi Jack Twist păzesc
oile pe muntele Brokebach. Se îmbată cu whisky, se„îmblânzesc“
reciproc, se îmbrăţişează. Ei nu vor să-şi verbalizeze sentimentele.
Lasă corpurile să vorbească pentru ei. În anii ‘60 homosexualitatea era tabu, mai ales într-un stat puritan şi xenofob ca Wyoming.
Povestea lor va mai dura două decenii. Cei doi se vor regăsi uneori
în week-end-uri de„păcat“. Deoarece fiecare are o familie, ei se întâlnesc cu mare discreție într-un peisaj bucolic, îşi dau raportul, se
iubesc, apărându-se de convenienţele sociale, luptând cu frustrarea şi repetându-şi mereu că ei nu sunt pederaşti. Că... pur şi simplu se iubesc, fură puţină fericire, pescuiesc, rememorând vremea
paradisului (când păzeau oile). În fond, ei trăiesc în minciună.
Lunga lor viaţă cotidiană e falsă. Scurtele culise conţin adevărul
interior.

S

Trăiesc monoton, aşteptând clipa revederii. Ang Lee ştie să filtreze euforia drastică a scriiturii. Cum apare Jack? Târziu, cu acelaşi
pick-up verde. Şi apoi „se prinseră de umeri, cu respiraţia tăiată,
apoi, tot atât de uşor precum o cheie răsucită în broască, gurile lor
se găsiră, se apăsară puternic. Dinţii mari ai lui Jack îl muşcau până
la sânge; pălăria îi căzuse, saliva curgea din gurile lor...“ (traducerea
ne aparţine). În rolurile celor doi joacă actorii Jake Gyllenhaal şi
Heath Ledger (care a murit în 2008, în condiţii suspecte). Şi cât
timp se vor întâlni acolo sus pe munte? La patru ani, la pescuit,
atâta timp cât vor putea călări. Tot ce trăiesc ei e un surogat impus.
„Mă ţii în lesă... doar în jurul acestui munte...“ Ang Lee e un poet al
epicului. Nu omite ravagiile timpului, tăcerea brazilor, albastrul dureros al înălţimilor, şoaptele focurilor tainice. Filmul - dar şi nuvela
omonimă a Anniei Proulx - păstrează decenţa intimă a sentimentelor, fără exteriorizări facile. La fel cum procedează Ştefan Zweig
în Confuzia sentimentelor. Personajul îşi adoră profesorul, pentru intelectualitatea sa pură. Atracţia ţine mai mult de spiritual. Nemărturisirile sfârşesc printr-o singură îmbrăţişare transparentă în
finalul cărţii. La fel se întâmplă şi în cartea lui Philippe Besson Un
homme accidentel. Două fiinţe se întâlnesc accidental şi trăiesc o
inexplicabilă atracţie, care îi smulge din singurătate şi din minciună. Tot la Paris, scriitorul Jaime Bayly (născut la Lima în 1965) a
publicat romanul Nu spune nimănui, în care Joaquin îşi descoperă
homosexualitatea, şi-o acceptă şi nu cade în prăpastia marginalizării. Llosa afirmă că romanul lui Bayly descrie din interior filosofia
deziluzionării, nihilistă şi senzuală, a tinerei generaţii.
Lumea modernă se mândreşte cu toleranţa, e drept. Deranjează uneori exagerarea, abordarea frecventă a unor teme care ţin
de anumite minorităţi. Mai ales, tonul ostentativ. Da, din când în
când, merge. Cu nuanţe artistice, cu sugestii oneste. Să stea cuminte câinele în lesă, să nu intre în magazin, să nu trişeze, să nu se
ascundă sub paltoanele stăpânilor. Să latre la vedere, scurt şi cuprinzător. Apoi să fie dus pe muntele Brokebach. Căci vrem egalitate, dar... şi pentru căţei?

Col\ul lui Yorick

Există, oare, două categorii de lideri? (I)
www.revistaneuma.ro
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xistă ceva esenţial, care deosebeşte lideri precum Genghiz
Khan, Ivan cel Groaznic, Stalin,
de lideri precum Cyrus cel
Mare, Alexandru, Charlemagne, Carol
Quintul, Napolen? Sau, poate altă întrebare e impusă de istorie: e posibil un mare
lider fără cruzime? Răspunsul primar la
această formă a întrebării e, evident, negativ. Singurul lider, dar unul sui generis,
nu doar lipsit de cruzime, ci proferând, ca
să zicem aşa, anticruzimea, ar ﬁ fost Iisus.
Fără a pune în discuţie realitatea istorică
sau legendară a acestuia. Dar sursele primare, în speţă Evangheliile, îl citează fără
echivoc: regatul meu nu e aici. Când faptele şi vorbele Lui au devenit cult religios,
s-a impus accepţiunea simbolică a precizării. Dar nu cred că vreodată va ﬁ fost cu
totul stinsă accepţiunea realist-raţională.
Exprimarea metaforică. Pentru a ajunge la
mase. Pentru a încerca să inculce maselor
care formau publicul învăţăturilor Sale o
idee abstractă, fundamentală, pe înţelesul
lor. Dar... totul a venit de acolo că el notează
greşit vorbele mele, ca să-l parafrazăm pe
Bulgakov. Metafora n-a funcţionat.
Acuma, punerea în discuţie a raporturilor între Dumnezeul Abrahamic, cel Mosaic şi cel Christic e cu totul în afara
demersului de faţă. De altfel, nici dacă aş
pune-o în dezbatere n-aş putea-o face
decât ultraprofan. Pregătirea mea teologică ﬁind strict nulă. Mă rog, poate nu aşa
de nulă ca să nu văd că nivelul teologic al
marelui public e nul.
Conceptul cu care avem de operat în
încercarea de a investiga întrebarea de
plecare, sub o formă sau alta, e cel de imperiu. Ca sistem politico-social coerent de
conducere centralizată a unei mase mari
şi foarte mari de oameni pe o arie geograﬁcă mare şi foarte mare.
Istoriceşte, primul imperiu a fost cel
persan. Care a întrecut în pondere masică
structurile de tip oraş-stat assiro-babiloniene. Primul mare lider, cunoscut drept
Cyrus al II-lea cel Mare (Ku-ruş în persana
veche, Kûroş în farsi, Khoresh în ebraica
veche, elenizat Cyrus) a parcurs etapele
mari ale autopromovării. De la revolta împotriva regelui med Astyages, care do-

E

mina triburile persane, după 3 ani de război, regatul med devine provincie a regatului persan – 550 B.Ch. Care se extinde
prin cuceriri succesive (regatul lidian al lui
Cresus – 546, Babilonul – 539 etc). Între
timp posesiunile sale s-au extins în Asia
Centrală.
Lider cu totul atipic, nu doar pentru antichitate, Cyrus cel Mare şi-a structurat constructia imperială prin 2 metode: centralizare administrativă şi o toleranţă nu doar
religioasă, ci aproape universală. După cucerirea militară - pentru succesul căreia a
folosit tactici originale şi ingenioase -, a în-

corporat regatele cucerite, numindu-le satrapii, atrăgându-i pe unii dintre liderii
acestora la curtea sa. E.g.: la cucerirea regatului lidian a folosit cămilele în avangardă,
apoi pe Cresus l-a făcut curtean. Cum regatele asiatice erau primitive (modelul
celui med, învins în prima sa campanie, era,
naturaliter, tipic), popoarele respective l-au
primit mai degrabă ca eliberator. Dar ceea
ce rămâne ca decizie de mare semniﬁcaţie,
care l-a făcut celebru la scara istoriei, e permisiunea acordată triburilor evreieşti luate
în sclavie de al doilea regat babilonian de a
se întoarce în propria ţară şi de a-şi recon-

strui templul. Bref, Cyrus cel Mare a fost un
lider cu totul înaintea epocii sale.
Urmaşii săi au fost departe de anvergura şi calitatea acestuia. Deşii unii au extins teritorial imperiul. Peste 2 secole,
acesta a fost practic demolat de Alexandru Macedon. Primul geniu tactic din istorie, băiat instruit (doar Aristotel Stagiritul îi fusese mentor), a dat dovadă de
inteligenţă adaptativă în structurarea unui
imperiu efemer spre efemerissim, pe măsură ce ponderea regatului de la Pella şi,
totodată a falangei în armata proportional mărită la scara teritoriului cucerit. Dar
pe de o parte realismul i-a spus că primitivitatea nativă a asiaticilor cere cruzime, pe
de alta ﬁrea sa mai mult decât vulcanică a
găsit un teren de manifestare. Dar şi-a manifestat-o aproape numai la adresa foştilor prieteni cu care pornise la luptă. Vezi
Parmenion, un mare general al lui Filip al
II-lea şi al lui Alexandru, dar mai ales prietenul său Clitos, ucis într-o orgie şi apoi
jelit. De fapt e posibil ca Alexandru să nu ﬁ
surmontat, în timp, solicitările psihice exacerbate ale tumultoasei sale cariere. Iar
din ce în ce mai desele sale crize de mânie
isteroidă în ultimii ani ai scurtei sale vieţi
să ﬁ fost urmarea unei robusteţi psihice
precare. Să-l judecăm pe stagirit pentru limitele educaţiei cu care şi-a dotat emulul?
Deloc. În fond, această viaţă e inevitabilă,
când geniul militar nu e dublat de unul de
adevărat lider. Rezultatul ﬁind o personalitate deloc echilibrată. Totuşi, printre faptele sale ne rămâne un gest simbolic:
omagiul la mormântul lui Cyrus cel Mare.
Libertatea acordată perşilor cuceriţi fulgerător de a-şi practica nu doar cultul, ci
toate obiceiurile, nu pare neapărat inspirată de la regele persan, ci impusă pragmatic tocmai de rapiditatea preluarii
imperiului.
În ciuda efemerităţii sale, imperiul lui
Alexandru a avut urmări majore. Exportul
cultural pe care-l numim elenism. Cu inﬂuenţe mergând până-n epoca romană.
Poate că geniul militar al unui Hannibal să ﬁe oarecum comparabil cu al lui
Alexandru. Dar toate condiţiile diferă.
Condiţii care i-au limitat drastic evoluţia
cartaginezului.
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Aşa ajungem la Iulius Caesar. O personalitate remarcabilă, dar despre care nici
măcar nu putem aﬁrma peremptoriu că şia depăşit epoca. Militar, altfel talentat, e
prea departe de Alexandru. Doar că nu ni
l-am putea imagina pe acesta din urmă
scriind (în greceşte) De bello asiatico. Mult
mai târziu vom putea citi un soi de memorii dictate a posteriori de Napoleon. În exil.
Dar e cu totul altceva. Ca singurul comandant militar scriitor, cronicar în timp real al
faptelor sale militare, rămâne un unicat. Insuﬁcient pentru a-si găsi un loc în seria
asupra căreia ne focalizăm (nu! nu focu-

800 ca Imperator Augustus al Occidentului. Meritul lui e că şi-a început cariera ca...
analfabet. Mais... passons.
Şi acum am ajuns la miezul demersului iniţiat. N-ar putea nimeni, deci nu pot
nici eu, să abordez o atare investigaţie fără
a avea cel puţin o reprezentare a resorturilor intime ale ﬁinţei liderului în discuţie.
Sigur că asupra marilor lideri s-au făcut
studii de specialitate, dar datele publice
lejer accesibile sunt rare. Iată dece consider literatura de ﬁcţiune ca un instrument
cel puţin util. Cu cât anvergura liderului e
mai amplă, cu atât libertatea pe care şi-o
iau scriitorii le permite mai puţine fantezii. A face, de pildă, din Ştefan cel Mare
personaj literar (exemplul nu e luat cu
totul la întâmplare, Sadoveanu şi mai accentuat Delavrancea au şi făcut), lasă celui
curios o şansă în plus de a înţelege să
zicem complexitatea relaţiilor cu vărul său
Vlad zis Ţepeş ori cu regele vecin Matia
Corvin – chiar în raport cu produse ale istoricilor.
Lista numelor citate e departe de a ﬁ
exhaustivă. Să zicem că e doar sugestivă.
Din cadrul acesteia, cele mai multe lucrări

săm!) demersul. Dar nici Octavian nu are
argumente. Cu tot cu titlul Augustus. Nici
măcar Traian. Constantin cel Mare? Rămâne în istorie mai degrabă prin convocarea şi participarea la Conciliul de la Niceea
(325), decât prin edictul de la Mediolanum
(Milanul de azi) – 313. Nu neapărat prin
fondarea unui oraş care a durat 1123 de
ani, sub acelaşi nume, apoi alţi 566 până
azi, sub numele de împrumut Istambul. În
fond, Roma durează de 2772 ani ab urbe
condita şi abia dacă are un reprezentant
oarecum forţat în seria noastră. Charlemagne. Ce caută acesta? nimic alta decât
că ﬁe încoronat în ziua de Crăciun a anului

au fost scrise despre Napoleon Bonaparte.
Cam 200,000. Pentru noi, ca români, una
din cele mai interesante e cea semnată de
regretatul colonel Gheorghe Eminescu (ultimul descendent şi purtător, pe linie masculină, a celebrului nume). Dar n-o vom
folosi. Şi oricum ponderea lui Napoleon în
demersul nostru nu e de prim plan. Cu Alexandru am terminat deja, pe baza informaţiilor lesne disponibile şi n-am folosit
vestit-alixăndrie. Pentru a n-o lungi, materia primă de bază sunt doar 2 romane:
foarte diferite. Lupul albastru. Autor - Iasushi Inoue. Publicat în 1960, traducerea
Brânduşei Prelipceanu, apare la Humani-

tas în 1999. A fost o mare surpriză. Nu citisem decât delicatul roman Puşca de vânătoare, prin anii 70. Reeditat de Humanitas
în 2013. Mi-aş ﬁ imaginat greu că ar ﬁ
putut scrie despre... Genghiz Khan. Lupul
albastru ﬁind simbolul mitic al mongolilor.
Faptele conﬁrmate de istorie sunt, desigur,
integrate în naraţiune. Cu excepţii minore.
În avantajul conturării eroului. Un singur
exemplu: chinezul Yelü Chucai, cooptat în
decursul ocupării treptate a imperiului kin
şi devenit un important decident administrativ al imperiului mongol este, în roman,
un simplu sfătuitor personal al marelui
han. E îndoielnic că marele han a asimilat
gândirea dao, în care excela intelectuaul
chinez. Totuşi, un sfătuitor important. Căruia i se rezervă multe pagini. Informaţiile
documentate despre întemeietorul imperiului mongol ﬁind mai mult sau mai puţin
fragmentate, personajul literar e unitar şi
coerent. Naraţiunea are, oarecum, stilul
unei cronici. Rostul versiunii literare e si explicitarea unor notiuni deﬁnitorii ale civilizaţiei mongole de epocă. Amănunte care
lipsesc din documentarea pe care tandemul Google & Wikipedia le oferă. Autorii
articolelor aferente presupun, poate, că cititorul interesat le cunoaşte apriori când le
consultă. Până la ﬁnele secolului XII,
această civilizaţie relativ izolată, al cărei habitat se limita în mare la podişul sud-estic
al Mongoliei actuale, se aﬂa într-un stadiu
primitiv. Păstori (oi şi cai), pescari şi vânători nomazi. O comunitate fără clase, în
care stratiﬁcarea, câtă era, se reducea la eﬁcienţa militară. Liderul oricărei comunităţi
era, natural, şeful militar. Iar produsele, mai
ales prăzile de război, se împărţeau egal.
În termenii sociologiei europene, un soi de
hibrid comună primitivă + feudalism timpuriu. Ceea ce ducea, la fel de natural, la o
selecţie bazată pe eﬁcienţa militară.
Această masă relativ stabilă s-a transformat odată cu ascensiunea tânărului Temuijin. Tendinţa de aglutinare a început la
ﬁnele primei treimi a secolului XII, primul
han care a iniţiat-o ﬁind chiar străbunicul
lui. Războaiele intestine între diferite grupări – triburi, clanuri – au de- venit, păstrându-şi mecanismul, instrumentul major
al extinderii ariei controlate de acesta. El
însuşi ﬁul unui mic lider local, ucis în trecerea copilului spre adolescenţă, a învăţat
să supravieţuiască, asociindu-şi treptat, o
echipă ﬁdelă şi eﬁcace şi un sistem de
alianţe. Pe baza relaţiilor tradiţionale între
mongoli. Manevrate cu inteligenţă.

(va urma)

Educa\ie
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AdriAn cosTAcHe

rmăresc de la o vreme eseurile publicate de criticul
alex Ştefănescu în revista Luceafărul de dimineaţă.
Şi trebuie să spun că le citesc cu plăcere, fiindcă ele
par a reface o imaginară dar şi mai veche programă
şcolară pentru elevii liceeni. De altfel, m-am întrebat dacă există şi
vreo preocupare a redacţiei ca, într-un fel sau altul, un număr de
exemplare din această revista a Uniunii Scriitorilor să ajungă măcar
în câteva licee bucureştene şi, poate, şi în alte licee din provincie.
Când spun acest lucru, am în minte o mai veche colaborare a mea
cu Luceafărul de dimineaţă, când aduceam la Sf. Sava, la chioşcul
din interiorul colegiului, un numărul de exemplare pentru vânzare.
Curiozitatea elevilor era destul de mare, cele 10-15 exemplare se
vindeau ca pâinea caldă alături de Coca-cola sau alte„minuni“ alimentare, pline de„E“ uri.

U

Dar nu aceste detalii cutural-anecdotice interesează spaţiul
rubricii de faţă, ci ceea ce face de o bucată de timp Alex Stefănescu
în revista Uniunii Scriitorilor, un critic a cărui vocaţie de profesor
este indubitabilă. Aşa se face, poate, că eseurile publicate se
adresează, cu bună ştiinţă, cred, în primul rând elevilor liceeni,
cărora li se oferă adevărate„excursii“ în literatura română. De ieri şi
de azi. Pretextul îl constituie discutarea unor teme de sinteză, căci
titlurile celor două pagini ocupate de critic în revistă vor să atragă
atenţia asupra unor teme cu mare circulaţie în literatura română.
Numărul din iulie a.c., de exemplu, a avut ca generic „Despre
copilărie trăită la ţară“, ceea ce a permis criticului o selecţie personală a unor autori şi fragmente care să se constituie în pietre de
temelie ale unei sipritualităţi ce riscă să dispară din orizontul cultural al elevului de acum. Căci dintre textele la care se referă Alex
Stefănescu, practic niciunul nu se mai constituie astăzi în prezenţe
în manualele şcolare în uz, preferinţa autorilor de programe şi manuale îndreptându-se către alte ipostaze al literaturii, postmoderniste multe. Aşadar, Alex Ştefănescu, discutând despre copilăria
trăită la ţară, se referă la Lucian Blaga, G. Coşbuc, Petre Crăciun,
autor de literatură pentru copii, dar şi la romanul Kinderland, al
Lilianei Corobca, un roman despre actualitatea dramelor copilăriei
trăite azi, undeva la ţară, într-o lume răvăşită de plecări la muncă în
afară şi golbalizare.
Ceea ce atrage în demersul lui Alex Ştefănescu este stilistica
de-o mare simplitate şi eleganţă, accesibilă elevului mediu, caracteristici însoţitoare tuturor apariţiilor. Pe de altă parte, selecţia de
texte, din Lucian Blaga de exemplu, are darul de a contura esenţa
viziunii blagiene pentru care copilăria trăită la sat este o incursiune
în cosmic, într-o ordine imanentă a lumii.

Vorbind apoi, în acelaşi număr, despre poezia Iarna pe uliţă de
George Coşbuc, criticul-profesor crede că „aproape toată lumea o
ştie pe de rost“. Ceea ce fireşte este mai mult o frunoasă iluzie decât
o realitate, o transmutare a unei stări de acum mai mult de jumătate de veac într-un prezent tehnologizat şi internautizat. Interpretând poezia, criticul observă, între altele, ineditul metaforelor
coşbuciene, cu referire la faptul că în universul magic al copilăriei
„Copiii nu cad în zăpadă ci fac mătănii“, sau adăugând nepretenţios
că„Poetul îşi simpatizează peersonajele (e vorba de un lirism obiectiv!) , le cuprinde în unda luminoasă a telentului său literară ca şi cum
le-ar îmbrăţişa“ .
În numărul din august, tema aleasă de Alex Ştefănescu a fost
„Satul mai mult decât un peisaj pitoresc“, autorul prezentând aici
texte precum Judeţ al sărmanilor de Mihail Sadoveanu, romanul
Răscoala de Liviu Rebreanu sau o„poezie anticomunistă“, Ridică-te,
Gheorghe, ridică-te, Ioane! de Radu Gyr, al cărui destin a fost profund marcat de acest text. Ca şi în numerele mai vechi, prezentarea
este şi acum una esenţială, criticul făcând totul didactic,„ca la carte“,
neevitând de fiecare dată, atunci când e vorba de proză, de a relata
succint subiectul textului în cauză şi făcând apoi observaţii menite
a rămâne, tocmai pentru că ele se încadrează într-o retorică a
bunului simţ şi a trimiterii continue la text: „Acest sentiment al ciclicităţii vieţii, afirmă Alex Stefănescu cu privire la Răscoala, sugerat
cu forţă epică de Liviu Rebreanu, face ca romanul, aşa sumbru cum
este, să aibă grandoare“.
În sfârşit, în numărul din septembrie, tema aleasă de Alex Ştefănescu este„Poezii celebre“, ocazie cu care se referă la Secerişul de
Vasile Alecsandri, Bătrânii de Octavian Goga (dacă nu mă înşel titlul
corect este, totuşi, Bătrâni, nearticulat!), şi Vara la ţară de George
Topârceanu, care preluând un un text mai vechi, naiv, al lui Alexandru Depărăţeanu, creează o parodie plină de ironie şi farmec a vieţii
de la ţară. Prezentarea poeziei lui Topârceanu se încheie cu observaţia că„Dacă au umor, mulţi intelectuali de azi se pot recunoaşte în
acest personaj exasperat de incomodităţile unui sejur petrecut la ţară“
(De fapt, e probabil vorba de ceva mai mult decât de nişte incomodităţi, şi mai degrabă de o lipsă de adecvare sufletească la un
univers în care spaţiul se lărgeşte deodată, surprinzător, iar accesul la ceea ce înseamnă cu adevărat natura rurală nu se mai poate
realiza decât mimetic, eventual atunci când citadinul iese la un„grătar“ în apropierea oraşului. Aşa se şi explică poate imaginea antologică a lunii:„Numai luna/Galbenă ca un bostan/Iese, mare şi rurală,/
La iveală/ Dintr-o margine de lan“).
Una peste alta, eseurile lui Alex Ştefănescu, puse sub genericul
Viaţă şi Operă, se citesc cu lejeritate şi plăcere, ironia subtilă şi detaliul pitoresc făcând casă bună cu reînvierea unor adevăruri fundamentale despre texte şi opere clasicizate. Şi e păcat că aceste
texte nu cunosc, probabil, o mai mare răspândire, în lumea şcolii
mai ales, unde vocaţia de dascăl a lui Alex Ştefănescu ar fi recunoscută cu bucurie şi interes.
P.S. Nu-l cunosc personal pe Alex Ştefănescu. Dar dacă nu-i vorba
de o simplă coincidenţă de nume, atunci destinul meu de prozator a
fost cândva marcat şi de domnia sa, care era prin anii 70, cred, redactor-şef adjunct la revista Tomis din Constanţa. Şi care revistă, organizând un concurs de proză, mi-a acordat un premiu. Important
pentru un tânăr de atunci, aspirant la lumea literaturii...
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căTăLinA novAc

Nota redacției: Am primit și găzduim un articol al doamnei Cătălina Novac, sub forma unei
cronici de ﬁlm din partea unei persoane care a păstrat sentimente calde pentru țara natală.
Am intervenit minimal în text, păstrînd în mare sintaxa și graﬁa autoarei.
n ziua de 27 noiembrie 2018, a avut
loc premiera ﬁlmului documentar,
„Maria, Inima Romaniei“ (Chainsaw
ﬁlm production) la Ateneul Național. La câteva zile după premieră, la 1 Decembrie, sărbătoarea națională, ﬁlmul a
fost difuzat publicului pe programul PROTV. Dacă nu ați avut șansa să vizionați acest
documentar îl puteti vedea chiar pe pagina
de Facebook intitulată, „Maria - Inima
României“. Acest documentar poate dirija
programa școlară prin introducerea conceptului de cunoaștere a perioadei românești monarhice și a inﬂuenței Reginei
Maria în politica de dezvoltare natională și
internațională și stabilitatea adusă de domnia sa cu 100 de ani în urmă.
Am copilarit în timpul unui regim comunist totalitar; în cartea mea de istorie era
introdus un colaj de falsuri, în care fostul
leader, Ceausescu „privea“ din mulțime
deasupra umerilor noștri„uteciști“, ca în picturile renascentiste în care artiștii își pictau
propriile ﬁguri în povești religioase. Ca să
se deosebească de personajele ﬁctive, își
întorceau capul spre spectator. În felul
acesta aﬂam, când priveam fresca, tabloul,
cum arăta chipul celebrilor artiști. Alții și-au
sculptat capetele pe monumente... Capul
lui Ceausescu era lipit în mulțime ca un
colaj ieftin, fără gust. De data asta spectactorii eram noi, micii uteciști obligați, dezbrăcați de adevărul istoric și umpluți de
amestecuri eterogene mincinoase.
Filmul lui John Florescu introduce o
pagină de istorie necunoscută românilor,
imagini inedite, unice, color – o adevarată
operă artistică, necesitând mult efort pentru detalii în a cerceta pâna și dimensiunea,
segmentele de culoare (clădiri, trenuri, vestimentație, soldați, poliție – vizitele reginei
în Franta, Statele Unite, etc.), dimensiune
de voce, de început de secol XX, spectru de
palete care reﬂecta atmosfera anilor, restaurată cu candoare, și excelență estetică.
După cum știm, manualele școlare și
cărțile din vremea comunismului conțineau informatii neadevărate; acest documentar aduce claritate în scena realității
monarhice, suferind nedreptăți, a unui rege

Î

obligat să renunțe la tron, forțat de guvernul Groza (șantajat că studenții care protestau împotriva comunismului, vor ﬁ omorâți
dacă regele nu se supune abdicării). Un suﬂet dedicat poporului, Regele Mihai, a ales,
în credință, să salveze studenții. S-a mutat
la Lausanne în Elveția unde a trăit simplu, în
exil. Propaganda comunistă a împrăștiat
vești degradante - nimic neobișnuit - și a
folosit presiunea metodelor sovietice de
control. Regele Mihai nu a luat nimic cu el,
a încercat să ia o scrumieră, însă a fost oprit
„scrumiera este proprietatea poporului“, i
s-a spus… Și ca să continuam rușinea istorică, regele a fost întors de la graniță,
după căderea regimului comunist, când a
revenit pentru prima oară din exil, i-a fost
interzis să intre în propia sa țară cu pașaportul său pe care scria: Mihai, „Roi de
Roumanie.“ Acest documentar aduce în
prim plan importanța istorică a contribuției
bunicii regelului Mihai, Regina Maria la
consolidarea Romaniei Mari.
Maria, Inima României. Cine a fost
Maria? „Pornind de la jurnalul ei, vom
dezvălui cine a fost cu adevarat regina
Maria“ spune povestitorul în timp ce documentarul începe prezentând-o pe regină,
ca pe o zeiță, călărind prin pădurile Sinaiei,
liberă în suﬂet și în gând, o persoană care
are grijă de răniții din război ca de proprii

ei copii, suﬂet bun care a iubit România și
s-a identiﬁcat cu această țară în totalitate,
a luptat pentru libertatea și suveranitatea
României și s-a opus propriei sale familii
(intrând în război ca să elibereze Ardealul),
o eroină incredibilă care merită să rămână
în suﬂetele românilor - ﬁlmul o intitulează:
Inima României, o inimă care bate în inimile noastre, a românilor iubitori de patrie.
Regina Maria a înțeles de la bun început
valorile omenirii și a pășit cu demnitate în
viață, lăsând în urmă un miracol, unirea
provinciilor: România Mare.
Încă de la început, Prințesa Maria a ales
autonomia, independența, o nevoie psihologică în căutarea de îndeplinire totală a
binelui de sine, a fericirii. Bunica ei, regina
Victoria a știut de la bun început că Maria
este independentă, deșteaptă, frumoasă,
cu „ochii albaștri ca cerul“. Treisprezece
dintre nepoții reginei Victoria au intrat în
familii regale; regina Maria a avut multă
putere, ea era nepoata reginei Victoria,
nepoata Țarului Rus, Alexandru al II-lea,
căsătorită cu un german, soția Regelui Ferdinand (nepotul regelui Carol), un mozaic
cultural puternic, de exceptie.
Maria României, cunoscută ca Maria de
Edinburgh a fost născută în familia britanică regală, și urma să devină regina Angliei, prin căsătoria cu regele George al
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V-lea, vărul ei, pe care l-a refuzat în favoarea
prințului Ferdinand al Romaniei, spre șocul
rudelor și celor apropiați care nu au înțeles
de ce a ales o țară ca și necunscută până la
domnia sa, Maria a deschis porțile acestui
necunoscut - cu încercări strategice de a
expune imaginea României pe plan internațional. Filmul arată cu claritate eforturile
reginei, aducând în prim plan vizita de la
Paris, unde ambasadorii Romaniei nu au
fost implicati politic, insă regina Maria, prin
propria inițiativă a acționat în speranța de
a face cunoscut interesul unirii provinciilor,
spune ﬁlmul.
Maria este prezentată ca un model de
excepție; necesar sa ﬁe prețuit și adorat.
Acest documentar al lui John Florescu și al
echipei lui, deschide porțile istoriei noastre
naționale, și să sperăm, readuce în inima
lumii dragostea pentru eroina noastră, Maria României.
Prestanța, imaginea, puterea reginei
Maria au ajutat si au sprijinit politica unirii
României. Filmul prezintă vizita reginei la
Paris, numită de Brătianu o vizită de succes
(Bratianu care nu a participat la conferința
de pace, deși a încercat, a spus ca regina a
reușit în două zile ce nu a reușit el în 6 săptămîni). De o iscusința diplomatică de nedescris, Maria a folosit imaginea regală sa
deschidă porti pentru Romania. Alexandru
Voevod a remarcat că regina a reușit mult
mai mult decit 100 de diplomați și o armată. Filmul arată scene din Paris, unde
regina hotărește ca ea să ﬁe acea imagine
care creează un sens. Un eveniment a fost
prezența ei documentată de la Gara de
Nord la hotelul Ritz Carlton unde a închiriat
20 de camere.
Adoptată și iubită de români, Maria a
venit in România in 1893, când era foarte
tânără, avea 17 ani. A avut trei ceremonii de
căsătorie într-o singură zi: catolică, luterană
si căsătoria civilă. Imaginea românilor despre regină este legată de războiul mondial, îmbracată în soră medicală ajutând
răniții de pe front, ca o mamă. Filmul o
arată îngrijind răniții, participând la război,
în mijlocul românilor, un suﬂet ales.
Imaginile color sunt remarcabile: pentru prima dată in România, documentarul
prezintă o compunere de culori și detalii,
artefacte adunate cu multă măestrie și
cunoaștere amanunțită de valori, la fel ca
documentarele Smithonian unde tehnologia computerizată schimbă pelicula albnegru într-una de culoare; unde echipele
de istorici și cercetători au adunat o bogație de informații să determine culorile
vesmintelor, bijuteriilor, pantoﬁlor, trenurilor, soldațiilor etc. Producătorul a folosit

schițe color de la timpul respectiv, mărturii,
și relatăriile reginei din jurnalul ei unde ea
ținea notițe detaliate, până și ale hainelor
pe care le purta.
Încoronarea reginei Maria și a regelui
Ferdinand din 1922, ceremonia de la Alba
Iulia este rulată în culori, recrearea istorică
este extraordinară, vesmintele regale, uniformele soldațiilor sunt capturate ca o
reprezentare perfectă a epocii.
Regina Maria a făcut un turneu în Statele Unite unde a fost primită cu mare entuziasm de americani, ﬁlmul arată secvențe
din acel sejur, color, pe baza relatăriilor,
mărturiilor jurnaliștilor din epoca respectivă. Peisajele, trenul în care Maria călătorește din New York în California, americanii nativi care o primesc într-o ceremonie
specială revin la viață într-o peliculă color,
un proces impresionant de elaborat ce produce recompunerea culorilor, a imaginii istorice unice.

Experții de sunet au reglat vocea Mariei
ca să rezoneze cât de aproape de realitate
– pentru ca în anii 1920 vocea era inregistrată pe un ton mai rapid – banda a fost decompusă pâna s-a ajuns la un sunet
aproape normal.
Filmul se derulează ca un val de fotograﬁi, imagini, nu prea multă mișcare,
după care înregistrările de voci și culori te
invită la spectacol (cortina se ridică, imaginile în culoare suprapunând secvența
alb-negru), și culminează cu un interviu al
lui Leni Shrager, ﬁica Administratorului
General al Prințului Știrbey care a cunoscut-o pe regina Maria (între 15 si 23 de ani),
un martor ocular de la curte. Leni, care are
101 de ani este o sursă extraordinară de informații și detalii despre regina Maria (zâmbet, ochi, și alte amănunte care nu pot ﬁ
găsite în documente vin de la Leni).
Regina Maria este un înger de demintate și bunătate, și acest ﬁlm ne învață să
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o admirăm cum se cuvine. Suntem un
popor cu o istorie trecută prin cenzura,
modiﬁcată; am fost ﬁxați într-o ceață istorica. Acest documentar ne ajută să reînvătam istoria; ﬁlmul ne arată pagini de arhivă la care nu am avut acces, și ne sugerează
să o iubim pe regina Maria cum a iubit
Maria Sa poporul român, necondiționat.
Maria a purtat iia romanească, haine
populare românești (trăia după obiceiurile
românești), ﬁlmul arată imagini de la Castelul din Balcic, o casă simplă, decorată în
stil popular românesc, unde Maria a locuit,
numit castel pentru că o regină a locuit
acolo. Printesa Maria a venit de mică în
România, a învățat limba română, și s-a
adaptat cultural, identiﬁcându-se în mare
armonie cu poporul român. Filmul sugerează că vizita la Paris, la 5 martie,
1919, în timpul conferinței de pace, e o experiența unică, în prezența Ministrului
Ionel Brătianu, unde Regina are un rol decisiv în politica externă în favoarea
României – deși nu avem documentele istorice care justiﬁcă o invitație la conferința
de la Paris, regina e portretizată în ﬁlm ca
o luptătoare pe cont propriu.
Deșteaptă, frumoasa, bună, patriotă,
curajoasă, cunoscătoare de valori, Regina Maria a fost o binecuvântare pentru
România, un înger trimis pe pamântul romanesc. Filmul o ilustrează ca pe o eroină a
unui razboi cumplit, devastator, care a
forțat-o sa se retragă. La Alba Iulia, regina a
reușit, la 1 decembrie 1918 să unească regatul cu Transilvania, Basarabia și Bucovina
și a convins politicienii prezenți la Conferința de Pace de la Paris să recunoască Marea Unire. Încoronarea regelui și
reginei ai statului unit a avut loc în 1922, la
cetatea Alba Iulia.
Filmul documentar de excepție, Maria, Inima României este o adevarată capodoperă de artă, de imagine, de culoare, de
îmbinare a peliculei de arhive cu narațiunea actorului Marcel Iureș, un exercițiu intelectual, o pagină a istoriei, care deschide
porțile unei noi epoci, necenzurate, ale
speranței înțelegerii valoriﬁcării trecutului
romanilor. Paris, Oxford, Balcic, Bucuresti,
Sinaia sunt câteva orașe; în opt țări a fost
ﬁlmat acest documentar de excepție.
Într-o ultimă scrisoare adresată poporului român, Maria, a scris: „I have become
yours for joy and sorrow, when I look back
it is diﬃcult to say which was greater: the
joy or the sorrow. I believe the joy was the
greater. But too long was the sorrow.“ Bucuria a fost mai mare, dar prea lungă a fost
întristarea, spune Maria, inima României.
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Florin

George

La umbra norilor

ra o dimineață de aprilie, înainte cu câteva săptămâni de Paști. Norii, ca un giulgiu de-ngropare, se
pogorâseră peste pământul negru și umed. O femeie
mărunțică împrăștia dintr-o trăistuță de lână boabe
mici, lucioase, de in. Semințele scăpărau o clipă în lumina șovăielnică a zorilor, ca niște licurici, apoi se pierdeau în țărână. În
peisajul cenușiu femeia părea ușoară, albă, ireală. Făcea mișcări
largi, rotunde, evlavioase. Ai ﬁ crezut că e o fecioară căzută în
extazul unui dans mistic. Și într-adevăr, femeia cu ochi albaștri,
albaștri și umezi, umezi ca pământul din dimineața aceea de
aprilie, era într-un fel de transă.
Arunca sămânța lin, uneori se oprea, mâna îi zăbovea în
trăistuță parcă fără rost, simțea luciul semințelor, îi venea să se
joace cu ele, să le mângâie, și le mângâia, privea în gol dar
vedea și brazdele negre, aburinde, și mai vedea o sumedenie de
lucruri și fețe, și auzeau o mulțime de voci, o vedea și pe copila
ei de cinci ani, pe Ilenuța, obrazul mic, rotund, alb, de înger,
ochișorii albaștri în sicriu de brad, închiși acum – dar albaștri,
simțea mireasma de cetină, nebun parfum al morții, auzea
glasul preotului, iubiți credincioși, Ileana e acum un îngeraș în
cer, în odihnă și fericire, n-o plângeți pe ea, plângeți-vă pe voi,
în veci pomenirea ei, sicriaș mărunțel cât o sămânță coborât cu
cântec în fundul pământului, pământ ești și în pământ te vei
întoarce, Domnului să ne rugăm, Tatăl nostru carele ești în
ceruri, gulaș de berbec de un an, ocolul plin de lume, oameni
veseli închinând cu păhăruțe mărunțele, mușcând cerul cu
buzele grele de seul berbecului jertﬁt ori de osânza glumelor
repetate, iar și iară, ca pe Tatăl nostru, spitale albe cu linoleum
pe jos, doctori grăbiți și albi, ochii lucind de febră, Mamă când
mergem acasă? Când zice domnu’ doctor! Când zice, mamă?
Mâine, Ilenuță, mâine, Îmi iei o boabă de lapte?, Îți ia mama...
trăgând-o după ea, ori purtând-o în brațe, pe Dealul Mănăstirii, în ﬁecare vineri, la maslu, icoana făcătoare de minuni a
Sfântului Haralambie, sﬁntele moaște ascunse în ceara topită,
buzele ﬁerbinți lipindu-se de sticla rece, încrâncenarea cărnii și
a minții de a sfredeli sticla și a atinge, a atinge, a atinge pe
sfânt, dorința de a striga, L-am atins! Este!, dar degeaba, sticla
incoloră era mai puternică, sfântul era dincolo de materia transparentă, la doi milimetri de ea, incredibil de aproape sau incredibil de departe, ascuns în ceara de albine, în miresme de
ﬂoare, protejat de gurile știrbe și urât mirositoare, de buzele
păcătoase care iubiseră buze de bărbat, care mușcaseră din
carnea pătimașă, și sărutaseră atâtea și atâtea lucruri de pe
lumea asta, buze odinioară voluptoase, acum livide, subțiate
de asceza durerii și a îndoielii, a rugăciunilor și a blestemelor,
părintele protosinghel, tinerel și aspru, convins de tot ceea ce
zice, de parcă s-ar ﬁ întâlnit ieri cu Hristos, și cu sfântul Haralambie, și a pus mâna pe ei, pe amândoi, a stat la taifas cu îngerii, glasul aprins dar evlavios, mărturii despre minuni, doar
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trei tuleie în barbă, când a avut vreme să ajungă la o așa
sﬁnțenie?, i-ar putea ﬁ mamă, oameni năvălind spre icoană,
Sﬁnte Haralambie, sﬁnte Haralambie ajută-mă, am cancer, bărbatul bea și mă bate, nevasta mă înșeală, fratele a mutat mejdia cu o jumătate de metru, o întăbulat tăt pământu’ de la tata,
îs singură, sﬁnte Haralambie, feciorii nu-mi au grija, sﬁnte Haralambie, sﬁnte Haralambie, sﬁnte Haralambie! Hristos și el e singur, la câțiva pași, nimeni nu-l strigă, nu-i cere nici o minune,
dar se uită fără invidie, cu bunătate, la ei, Doamne Iisuse Hristoase, dacă mă iubești vindecă-mi copila, numai pe ea o am,
am avut-o la bătrânețe, nu mi-o lua, alt prunc nu mai pot face,
că-s bătrână, Tu știi, Tu mi-ai dat-o la bătrânețe, ca lui Avraam,...
și spaima amintirii de Avraam, mai bine nu l-ar ﬁ pomenit, o
durea amintirea sfântului pregătit să ucidă, dacă Domnul îi
cere copila ei, ca și sfântului? și să se suie pe munte, pe care
munte?, și să o aducă jertfă?, Nu Părinte! Nu Părinte! Nu Părinte!,
eu nu-s Avraam, eu nu pot face ca el, iartă-mă, dar eu nu Te pot
iubi mai mult pe Tine decât pe copilă, iartă-mă Doamne, dar
Tu știi asta, cum să spun altfel? nu-ți mai cer niciodată nimic,
nimic, nimic, Ție ți-o făgăduiesc pe Ilenuța, dar vie, în viața
aceasta, numai fă-mi-o sănătoasă...Dă-mi-o înapoi cum i-ai dat
copilu’ lui Avraam, Femeie, e târziu, cum e târziu, Doamne, pentru Tine nu poate ﬁ târziu niciodată!, e târziu, trebuie să închidem biserica, peste trei ceasuri noi avem priveghere, voi vă
culcați în așternuturi moi, noi ne rugăm, lasă un pomelnic,
pomenim patruzeci de zile, la patruzeci de zile era în pământ,
semănase și ﬂori pe pieptul ei, sau nu semănase, nici nu mai
știe, dar în vară înﬂorise in albastru pe mormântul ei.
Ce pui acolo, femeie?, o întrebase George, O țâră de in,
răspunse femeia. Bărbatul, și așa tăcut din ﬁre, nu mai întreba
nimic, știa că, din când în când, femeia lui semăna în fundul
grădinii ori cânepă ori in pentru pânzături. Inul se făcu mândru
și înalt căci anul acela, la porunca Domnului, norii umbriseră și
adăpaseră adesea țarina. La umbra norilor sau a lacrimilor se
face inul mândru și curat. Din inul acela ies pânzături albe și
gingașe, cămăși de botez, de mire și mireasă, ori de îngropăciune. Întâi inul înverzise asemeni grâului, se și iscodise pe sine
dacă nu cumva semănase, din zăpăceală, grâu, dar apoi grâul
se schimbase la față înﬂorind albastru, o holdă de albăstrele în
grădina ei, iar în toamnă se îngălbeni și se întări ca o scoarță
de pâine coaptă. Atunci femeia îl smulse din pământul îmbătrânit și-l așezase în colibe foșnitoare. Ionuț și Maria, copiii lui
frate-său, se jucau de-a casa prin grădină, intrând și ieșind din
casa de in, paiele atinse de copii începuseră să-i grăiască, suspinul inului să o doară. Câteodată copiii își răsturnau casa. Îi
certa. Apoi cără pe umeri, ca pe niște sicrie mărunțele, mănunchiurile lungi și brune la Someș. Pe mal, George săpă în
mâl o groapă, Măi George nu mai săpa gropi! Să nu mai aud
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de gropi!, dar George săpa, și groapa lui se umplu repede de
apă și acolo îngropă inul, în apă mâloasă, și așa, ascunse sub
lespezi grele de piatră, vreme de trei săptămâni, dormise inul.
Când îl ridicase din tău inul era mâlos, lipicios, cu lână de
broaște pe el. Anuța l-a spălat, l-a ﬁert în apă cu cenușă ca să
se albească, l-a melițat, lovindu-l cu dragoste, ca un părinte, ca
o mamă a inului, l-a pieptănat ca pe o fecioară gata de măritat cu pieptenele cu dinți mari, zgrunțuroși, de ﬁer, și l-a făcut
fuior. A tors nopți la rând în iarna aceea. Singură. N-a mers în
șezători. N-a cântat. N-a plâns. Nici nu s-a rugat. N-a mai cerut
nici o minune. Numai a tors. Apoi a venit primăvara. În toamna
următoare, după isprăvirea culesului, George i-a băgat stativile
în casă și i le-a așezat lângă geamul cel mare care dădea spre
curte, ca să aibă lumină. Și femeia începu a țese, zi de zi, cu
aceeași îngândurare și tristețe cu care semănase în primăvara
dintâi boabele de in. Lucra acum cu înfrigurare, de parcă se
temea că n-o să apuce să-și vadă lucrul împlinit. La ce-ți tre-
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buie ție atâta pânzătură, femeie, doară n-o să mă îmbraci
acuma ca pe un ﬁcior de însurat? George vroia s-o înveselească.
Femeia nu-i spunea nimic. Ori îi spunea că are să se îmbrace
ea, ca o mireasă. De la o vreme George băgă de seamă că femeia lui țesea prosoape. Dar la ce-i trebuiau atâtea? Aveau
destule de pus pe pereți deasupra blidelor de lut, aveau atâtea
rânduri că puteau să le schimbe la ﬁecare praznic împărătesc.
Când se uită mai cu luare aminte bărbatul văzu că motivele de
pe marginile țesăturii nu aveau nici ﬂoricele mărunte, nici
puișori colorați, nici ruji ca sângele, ci doar câteva dungi simple, negre-albăstri. Alb, negru și albastru. Ce faci tu, Anuță! Nu
vezi? Văd, da’ nu pricep! Ce nu pricepi, așa greu ești de cap?
Doară nu faci cingeauă de moarte?! Femeia tăcu. Pentru cine
le faci, pentru mine, Anuță, ori pentru tine? Întâi pentru mine,
apoi pentru tine. Și-apoi pentru Ilenuța...


Microb de spital
aștept pe Clara. E prietena mea cea mai bună din
spital. Nu! Din lume. Stau pe pervazul ferestrei și
mă uit la porumbeii spitalului. Când porumbeii
zboară la alți copii cu degețele ori cu mânuțe
rupte, mă plimb pe hol și mă uit pe pereți, adică la Rapunzel,
Mini, Jasmin, ori Mașa. Nu e prea frumos la spital deși, uneori,
copiii, mămicile și pereții pictați îmi aduc aminte de grădiniță.
Dar spitalul are și ceva bun, aici îți faci prieteni noi. Eu aici mam întâlnit cu Clara. Bine, mama spune că de când am stat
în spital m-am maturizat teribil – și asta o ﬁ ceva bun? Adică,
știu să îi spun lui Ionuț, când se plânge că îl supără stomacul:
„Ia un Omeran!“, apoi am dintr-o dată și eu griji, ca un om
mare, păi dacă zilnic am numărat pe degete zilele până la a
doua operație! – când domnul doctor mi-a scos cercelușii de
aur (dar de ce mi i-a scos dacă la prima operație mama era
așa entuziasmată că mi-i pune? Să vezi, n-o să te doară deloc,
domnul doctor o să-ți pună la mânuță doi cerceluși, de aur!),
apoi îi spun mamei, Mami, eu știu că la cerceluși le mai
spune și altfel, Cum, iubire? Tije, așa-i?, și nici nu mai țopăiesc
ca o căpriță, și mă cobor din pat ușor, prelungindu-mă pe
spate, ca o râmă, ținându-mi mâna ruptă cu mâna sănătoasă,
ca o băbuță, desenez cu stânga și mă rog numai cu o mână.
Am căzut din pat și mi-am rupt mâna dreaptă. Tata, care
nu lipsește duminica de la biserică, a strigat, în seara aceea,
că cel necurat și-a băgat coada. Mama însă explică tuturor:
Banal, ziua în amiaza mare, în casă! Aici, cam minte un piculeț,
nu era zi, ci seara târziu. Dar ea la toți le zice: ziua în amiaza
mare! Oare de ce? Dar, după ce povestește de zeci de ori cum
s-a întâmplat, la ﬁnal, totdeauna, mă și laudă: am fost o fetiță
curajoasă, am plâns puțin, n-am leșinat, doar buzuțele îmi
tremurau întruna și eram albă ca varu’. Nici când mi-au pus
mâna la loc, pe viu, n-am urlat. Dar așa nu l-am trezit pe
domnul doctor care era de gardă.
În noaptea aceea am așteptat în brațele mamei, pe un
hol frumos, pictat cu ﬂori și tot felul de căței, pisicuțe, iepu-
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rași, prinți și prințese. Mai spre dimineață o doctoriță vopsită
prea tare ne-a chemat înăuntru și, imediat, a certat-o pe
mama, că alea-s atele? Ea, sărăcuța, la repezeală, îmi pusese
mâna în niște cartoane găsite în debara. Un domn ciudat mi-a
înfășurat mâna cu o plastilină albă care apoi s-a prefăcut într-o
piatră grea. Și a bandajat-o cu pansamente. Pe acest domn îl
cheamă Ghipserul și îi rețin bine numele pentru că, nu știu
de ce, venea în ﬁecare dimineață în salon și ne spunea numele lui (deși de-acum îl cunoșteam), zicând țanțoș: Eu sunt
Ghipserul! Care a mai venit azi? Și, de ﬁecare dată, curios lucru,
mămicile nou venite ieșeau pe hol, după el. Măcar de-ar ﬁ
fost un tip bine. Și mama a ieșit în prima zi, dar a luat cu ea
și cartea. În schimb mama Clarei nu era în salon în dimineața
aceea, poate era la toaletă, și n-a ieșit după el. A ieșit a doua
zi, dar ﬁx degeaba, căci, revenind în salon, a zis că tot strâmb
i l-a ﬁxat și dac-a ieșit.
Pe mână mi-au pus o brățărică nouă, de plastic (mătănița
mi-a tăiat-o atunci, noaptea, Ghipserul). Pe ea au scris numele
domnului doctor și, de asemenea, fractură de paletă. Ce se
mai distrează toți când le spun că am avut fractură de paletă!
Ei se gândesc la paleta de tenis, habar n-au. Iar pe piele, asistenta cea frumoasă, mi-a scris cu pixul: douăzeci. Parcă era un
tatuaj albastru. Apoi a zis că ar trebui să mănânc mai bine
și să fac sport, ca să mai pun un kil, două și un pic de mușchiuleț. Cu toate astea doamna doctor de copii i-a zis mamei
altfel, și a scris niște cuvinte ciudate pe o foaie, iar mama,
în salon, tot citea foaia aceea ca pe cartea de rugăciuni, și
murmura: țesutul adipos slab reprezentat, facies încercănat...
Domnul doctor care m-a operat era bătrân și-l chema
Țugulescu. Nu știu de ce era supărat pe Clara și pe mama ei.
A strigat la ele în prima zi când au venit spunându-le că au
venit de la Mama Naibii numai să-i dea lui de lucru, așa că să
le opereze Michael Jackson. E ciudat că, zile la rând, domnul
doctor Michael Jackson ăsta nu a mai venit și nici altcineva
nu voia să se bage peste el. Nici măcar doctorul cel tânăr care,
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deși avea un nume cam ciudat, Rezidentul, era foarte drăguț.
Ba semăna și cu fratele meu cel mare care e student. Când
m-au usturat degețelele domnul doctor Rezidentul a venit și
mi le-a eliberat puțin din pietroi, a zâmbit și s-a jucat cu
mine. Mama a ieșit după el din salon ca după Ghipserul, tot
cu cartea, dar când s-a întors, deși era veselă, a șoptit mamei
Clarei că n-a vrut.
Era cam ciudată cartea asta pe care mama o purta tot
timpul cu ea în spital. Acasă nu se prea dă în vânt după
cărți. Și, deși îmi spunea că e preferata ei, nu o prea citea, mai
mult o plimba de colo-colo. În schimb, când venea tata, ascundea în ea de ﬁecare dată plicuri albe, nou-nouțe. Dar
n-aveau nici o adresă, nici un timbru, nu le puteai trimite
nimănui.
Câteodată tata intra gâfâind în salon. Râdeam de el.
Spunea că iar a fugit după domnul doctor, care, de ﬁecare
dată îi spune să-l aștepte tot altundeva, de parcă s-ar ﬁ jucat
de-a v-ați ascunselea prin spital, într-o zi pe un hol, în alta
pe altul, uneori chiar în biroul lui, de a ajuns tata să cunoască
spitalul ca-n palmă. Și să dea jos câteva kile.
Aș ﬁ preferat salonul cu prințese și ﬂori. În salonul meu pe
pereți erau numai stele, nave spațiale și un soare galben.
Mircea, băiețelul ce și-a prins degetuțele în ușa de la lift, era
fericit. Eu și Clara nu prea. Dar avantajul acestei camere de
băieți era că puteam să vedem pe geam parcul și lacul. Toată
ziua ne uitam cum copiii se plimbă cu bunicii ori părinții, cu
bărcuțele pe lac. Mie-mi plac bărcuțele cele roz cu ﬂamingo.
Cu acelea vom merge eu și Carla. Cele cu dragoni sunt verzi
iar cele cu motorașe, albastre. Cu acelea va merge Mircea
dacă nu mai face pișu în pantaloni. Sunt și câteva rățuște
adevărate și două lebede grațioase ca cele din Barbie în lacul
lebedelor.
Pe pervazul nostru veneau porumbeii. Le puneam ﬁrimituri de corn cu ciocolată și ei aterizau unul după altul ca
niște avioane, pe tabla gri. Scoteau un sunet ciudat, își umﬂau
gușa sclipicioasă, se tot roteau pe loc, ca niște titirezi, dădeau
din aripi și ciuguleau. Aveau niște piciorușe așa de subțiri,
roz. Acum, tot așteptând, mă întreb: dacă unul și-ar rupe piciorușul cum s-ar descurca domnul doctor cu el? l-ar certa
ca pe Carla?
La mine veneau vizitatorii în ﬁecare zi. Probabil Mama
Naibii e mult mai departe și de aceea la Clara nu venea
aproape nimeni. Cel mai des au venit frații mei mai mari.
Fiecare mi-a adus câte o păpușă. Am făcut pe paturi expoziție cu păpușelele și accesoriile lor dar doamna grasă ne-a
certat, și atunci le-am ascuns în noptieră după borcanele cu
compot și șervețelele umede.
Unele asistente erau simpatice iar altele înfricoșătoare.
Când mă pișca branula din mâna stângă și mă smiorcăiam
(așa zicea mama), asistenta aceea urâtă mi-a zis:„Lasă, că așa
trebuie să te doară!“. Când mă durea burtica și mama cerea
un calmant zicea: „Să se ducă la veceu să se cace!“. Despre
aceasta mama spunea că are mâna grea dar eu nu vedeam
nici un pietroi pe mâinile ei în afară de câteva inele mari. Nimeni nu-i spunea pe nume și atunci eu i-am zis Asistenta
Horror. Și curios, după această asistentă mama ieșea de ﬁecare
dată pe hol, cu cartea. Iar după doamna Maria, asistenta simpatică, despre care mama zicea că are mână ușoară, nu ieșea
niciodată. Acesteia i-am dat eu o dată o bomboană. Așa am
vrut, deși toată lumea spunea că nu ia. De la mine a luat
bomboana și a zâmbit așa de frumos și a băgat bomboana

în buzunar. De atunci am fost prietene și mai bune, și când
o vedeam că intră ea în salon răsuﬂam ușurată.
Doamna grasă și tristă, cea care nu suportă păpușile,
venea toată ziua cu un mop, deschidea geamurile și trântea
capacul de la coșul de gunoi. Apoi pleca. După ea mirosea a
clor și tomberon. Alta, mai veselă, venea toată ziua și zicea
grisulețul, cartoﬁorii, ceiucul. După ea mirosea a bucătărie.
Din când în când îl surprindeam pe tata șușotind cu
mama. Credeau că nu-i aud, căci mă jucam cu păpușelele
LOL. Într-o zi mama i-a spus că domnul doctor a certat-o, că,
de ce nu l-a căutat (oare iarăși s-a ascuns?), că trebuia să
vadă dacă nu s-a infectat rana și, în cazul ăsta, va trebui să
mergem acasă și să venim peste o săptămână, după tratament. Tata a ieșit val vârtej pe ușă ca să-l caute pe domnul
doctor, și sigur l-a găsit, oriunde a fost pitit, căci în seara
aceea m-au și băgat în operație.
Nu m-am temut deloc de operație. Mama mi-a spus că
nu o să simt nimic și așa a fost. Mai îngrozitor e când ți se
pun branulele acelea, ﬂuturașii, decât atunci când te operează. Și când intră doamna care nu iubește păpușile. Și când
apare Asistenta Horror, și când îmi tot caută venele. De-acum
o să-i rog să mă adoarmă când vine doamna cu mopul și
când îmi caută venele Asistenta Horror. Sau măcar să mi le
caute asistenta cea frumoasă.
Mi-au pus o pâlnie transparentă pe gură și asta a fost tot.
Am visat că m-am blocat la Ora Magică printre rafturile cu
păpuși. Erau așa de multe păpuși și doamna cea grasă le
bătea cu mopul, apoi le scotea mâinile, rânjea, și le arunca în
tomberon. Tomberonul s-a umplut și magazinul devenise tot
mai plin de mânuțe Barbie...Și dintr-o dată l-am văzut pe
domnul doctor care a început să cânte și mi-a spus că-l
cheamă John. Eu știam că Ion. Și am râs. A zis apoi să mai
stau puțin nemișcată.
Eu și Clara eram ca două surori. Mamele noastre discutau
întruna iar noi stăteam toată ziua într-un pat. Deși aveam
două paturi, ﬁecare pe al ei. Ea avea un picior cât toate zilele
iar eu o mână la fel. Ne potriveam. Mama ei o ducea în spate
peste tot. Am încercat și eu s-o duc dar ne-au prins mamele
și ne-au certat. Eu puteam să merg în picioare dar nu prea
puteam butona telefonul cu mâna stângă, așa că îl lăsam
Clarei, ea-l punea între noi, îl butona, și stăteam ca două
surori la cinema. Ne mai trebuia popcorn și suculeț.
Ne-am despărțit cu greu, am schimbat brățărelele, adresele, numerele de telefon. Dar știam că peste trei săptămâni
ne vom revedea. La operație. Abia așteptam operația. Am
numărat zilele pe degete și am făcut semne pe ghips.
Acum o tot aștept pe Clara. Și nu înțeleg de ce încă nu a
venit. Deodată am plecat acasă, deodată trebuia să venim să
ne opereze din nou. Și pe mine, domnul doctor deja m-a
operat, mi-a scos cercelușii și pietroiul. Dar mă tem să-mi îndrept mânuța și două degețele încă nu le pot mișca. Au venit
și porumbeii, și Ghipserul, și Asistenta Horror, și asistenta cea
drăguță, și doamna care urăște păpușile. Numai Clara, nu.
Știu, Mama Naibii e, totuși, departe. Iar când mama vorbește la telefon cu mama ei aproape că plânge și tot pomenește de un microb de spital, foarte urât și rezistent. Eu mi-l
închipui pe acest Microb ca pe Asistenta Horror, slab, negricios, urât, cu nasul mare, strigând: „Așa trebuie să te doară!“,
sau ca pe dracul care și-a băgat coada când am căzut eu
din pat.
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iuLiA enkeLAnA

iUlia enKelana (pseudonimul iUliei-MaRia KYCYKU), născută la Bucureşti în 1999, autoare a câtorva proze scurte, piese de teatru, scurtmetraje,
eseuri, și a albumelor„eyeland“ (desene), și„do you remember your first loneliness“ (fotografii), studentă la Facultatea de Teatru și Film a Universității
Babeș-Bolyai. Scrieri apărute în viața Românească, luceafărul de dimineață,
haemus, Poeteka etc. Filme selecționate în câteva festivaluri internaționale.

unoiul era colectat în fiecare
marți și vineri, la ora 9 dimineața. De 32 de ani, gunoierul
Stan încetase să se mai întrebe ce mai aruncă oamenii din ziua de azi
la gunoi. Și de tot atâta timp nu se mai
simțea deranjat de mirosul gunoiului, și nici
de imaginea lui.
Din plictis sau din inspirație, își îndreptă
privirea către gunoiul abia colectat și,
printre saci negri bine înnodați sau din care
se revărsau cutii de iaurt, mâncare expirată,
dischete demachiante, tampoane zilnice,
ambalaje din plastic în care fuseseră sigilate jucării, bețișoare de urechi, prezervative folosite, hârtii mototolite, suluri de
carton în jurul cărora fusese hârtie igienică,
sticle goale, câteva cioburi de oglindă și
ceva ce aducea a șosetă găurită, zări o cutie
roșie de pantofi, care se rostogoli de câteva
ori, până când se deschise, căzându-i capacul și dezvăluind, în ordinea mișcărilor
ochilor lui Stan: o cană verde, un flamingo
de pluș, câteva bilete de tren, autobuz,
teatru sau film, un plic, un ambalaj de ciocolată, vreo cinci sau șase fotografii rupte
în același timp și niște capace de cidru sau
bere.
Singur la datorie în acea dimineață de
vineri și fără să-și dea vreo explicație, gunoierul băgă obiectele răsturnate înapoi în
cutie, închise capacul și luă cutia cu el,
punând-o pe locul din dreapta șoferului.
Avu tendința să îi pună centura de siguranță, dar renunță.
Își continuă drumul, colectă tot gunoiul din aria sa și se întoarse acasă.
Mâncă, din grabă și din prea mare foame,
un prânz rece – ciorbă rece, pulpă pe pui
rece, piure de cartofi rece – și apoi se așeză
la micul său birou din sufragerie. Așeză
cutia pe birou, deasupra câtorva ziare
vechi – era, totuși, gunoi –, o deschise cu

G

grijă, își puse ochelarii de aproape și începu
să cerceteze.
Des-păr-țire, șoptiră neinteligibil buzele
lui.
*
Luă mai întâi puținele fotografii care se
aflau înăuntru. Normal, acu’ nu mai scoate
nimeni poze, că le ai pe calculator, pe telefon,
pe Facebook...
Ei doi. Un selfie obișnuit, într-o cafenea.
Lumină slabă, puțin mișcat. Îmbrăcați în
haine de primăvară. Par fericiți. Sigur multă
lume le-a spus că le stă bine împreună, că
sunt frumoși, că e bine că s-au găsit, că
poate se vor căsători, că să-i cheme la nuntă
etc. etc. etc. Selfie-ul e rupt în două jumătăți,
ruptura fiind exact între ei. Stan făcu gestul
tipic de a readuce bucățile împreună, cum
văzuse în multe filme difuzate la televizor.
Dar nu se gândi la asta. Frumușei, se gândi.
Tineri. Douăzeci-douășdoi de ani, mai mult
nu le dau. Continuă să îi studieze, cu atenția
unui criminalist. Seamănă puțin, parcă la
păr. Îi trecu prin cap că poate se înșelaseră
unul pe altul sau numai el pe ea sau numai
ea pe el; sau că n-a mai mers.
Trecu la următorul selfie rupt și la următorul, toate din locuri diferite. O altă fotografie ruptă, singura de până acum care
nu era selfie, cu ei îmbrățișați pe o canapea.
Nimic special. Continuă să se uite. Într-una
dintre imagini, se țin de mână, iar mâna ei
a rămas pe jumătatea cu el. Se uită atent. O
ruptură precisă, de om care nu ezită și nu
se răzgândește. Nu mai e loc de împăcare,
vasăzică, rosti Stan cu voce tare, potrivindu-și ochelarii pe nas.
O cană verde fără niciun prenume, fără
inițiale unite prin„+“ și care egalează„love“
sau inimioară și fără niciun„te iubesc“ scris
pe ea. Cam insensibil, gândi Stan, fără să se
întrebe dacă el este un expert în romantism sau un prototip.

Neimpresionat de biletele de autobuz
validate la date și ore care nu-i spuneau
nimic și pe linii care nu-i dădeau nicio informație interesantă despre relația sfârșită
a celor doi, apucă de gât pasărea flamingo
din pluș și începu s-o scuture, s-o analizeze
din toate unghiurile și să încerce să-i găsească rostul. Nu-și aminti de nicio iubire
din tinerețe, dar se enervă puțin la gândul
micilor glume din cadrul unui cuplu, pe
care nimeni din exterior nu le poate înțelege. Își dădu scurt ochii peste cap. E adevărat, periodic se aruncau la gunoi ursuleți
imenși de pluș, care țin în brațe perne catifelate în formă de inimioară roșie pe care
scrie „I love you“, „Andreea“ (sau orice alt
prenume de fată) sau care chiar luminează
și cântă dacă le apeși; le observi fără să vrei.
Totuși, de ce să-i iei la fată un flamingo? se
mai întrebă el o dată înainte să pună
pasărea la loc în cutie, cutia de pantofi –
heh, nu știa ea ce-o să s-aleagă de cutia asta
când și-a luat pantofi noi ca să danseze cu el.
Și, cu toate presupunerile, nu se gândi că
„totul se transformă“.
Câteva bilete de tren, dus-întors, între
din orașul în care se afla Stan și alte orășele
din apropiere, pe care le vizitase și el în
tinerețe, scăpaseră cumva de mâinile fetei
care rupsese fotografiile pentru că nu mai e
loc de împăcare.
Vasăzică, a rănit-o, constată gunoierul.
Se gândi cu înțelepciune la cum sunt băieții
„la vârsta aia“, o privi pe fată ca și cum i-ar fi
fost fiică sau nepoată, da’ nici nu îi dădu
dreptate. Nu putea lua partea niciunuia
dintre ei; nici măcar nu știa cum îi cheamă.
Continuă să cotrobăie prin cutia cu nu chiar
atât de multe obiecte cum ar fi sperat. Ambalaje și chestii – n-aveau suficiente amintiri. Totuși, se vede că ea păstrase cam tot
ce putuse. Le-a cam inventat pe unele. Cine
ține capace de cidru și bilete de autobuz?
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Stan ridică din sprânceana dreaptă. Înseamnă că n-a durat mult, da’ a contat. Atât
cât a fost, l-a iubit, concluzionă el. Și cre’ că
și el pe ea.
Dar acum era, evident, de domeniul
trecutului. Deschise plicul aflat în cutie în
speranța de a găsi o poezie de dragoste. Ca
să se convingă că și el a iubit-o. (Stan însuși
scrisese în tinerețea lui versuri unor domnișoare care „îi aprinseseră călcâiele“, pe
care încercase să le cucerească sau cu care
chiar avusese o relație.) Dar plicul conținea
doar un ambalaj de ceva lucrat manual și
cumpărat la vreun târg – probabil o brățărică sau o pereche de cerceluși – și trei hârtii
împăturite în două pe care erau scrise două
liste cu lucruri de luat în scurte călătorii:
(„chiloți
șosete
prosop
gel de duș
periuță + pastă
falmingo ♥
șlapi
pantaloni scurți“ etc.)
și o listă cu melodiile:
„ABBA – Lay all your love on me
Etta James – At last
Maroon 5 – Girls like you
Lana del Rey – Blue jeans
ABBA – Mamma mia
The Turtles – Happy toghether“
și altele mai noi, pe care Stan, oricum,
nu le știa. Fără versuri... înseamnă că-s la
matematică sau informatică, studenți...
Stan începu să se plictisească. Totuși, se
simțea încă prins în subiect și încercă să-și
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dea seama cât timp au fost împreună. Citi
cu voce tare, silabisit, strângându-și ploapele, de pe spatele fotografiei cu cei doi pe
canapea: inimioară douășunu aprilie două
mii nouășpe (deci, acu’ patru luni, constată
el în gând în urma unui calcul simplu) l... și
de pe calaltă bucată: a Storm Café inimioară. Întoarse și selfie-urile fracturate și
citi, tot în două bucăți, de data asta în gând:
♥♥♥, prima noastră poză împreună, 12/3/19
– o lună împreună. Se uită pe bilete și pe
hârtii și constată că relația a durat de prin
februarie și până recent, judecând după
datele găsite, hainele purtate în fotografii
și ce își luase fata la ea în excursiile cu el.
Deci, cam așa, vro șase luni.
Se mai uită o dată la fața lor, apropiind
și depărtând bucățile una de alta, ca un
copil care a descoperit un joc nou, dar care
însă n-o să-l preocupe multă vreme.
Poate că-i mai bine-așa, io știu? se gândi
el în timp ce aranjă cu grijă obiectele înapoi
în cutie și ordonă bucățile de fotografii,
suprapunând perfect colțurile. Se ridică în
picioare, își dădu jos ochelarii, îi lăsă pe
masă și, oftând, își puse mâinile în șold, cu
pumnii strânși, ca și cum tocmai ar fi terminat o treabă importantă.
*
Boarfe! strigă furios a doua zi în urma
cutiei pe care o aruncă violent la ghenă, în
timp ce aceasta se rostogolea zgomotos pe
toboganul murdar, spre gunoiul pe care tot
Stan avea să-l colecteze peste trei zile.
*
Două săptămâni mai târziu, Stan se
plimba prin oraș, după serviciu. Era marți,

o zi aglomerată, dar relativ adormită pentru că plouase de dimineață. La colțul
străzii Florilor, îl văzu pe el ieșind grăbit
dintr-o cafenea micuță, fără mese, și încercând să pună un capac de plastic paharului
de carton în care-și avea cafeaua. Cu lapte.
Se pătă cu câțiva stropi pe blugii într-o nuanță deschisă înainte să reușească, apoi o
luă la dreapta și continuă să meargă, cu un
pas grăbit, spre bulevardul principal. Stan
își aminti de jumătatea de fotografie în care
mâna ei rămăsese cu mâna lui. De pe mica
stradă a Speranței, care se prelungea în
strada Florilor, deodată apăru ea, într-o cămașă cafenie, cu părul desfăcut și proaspăt
spălat, și își scoase din geantă un pachet de
țigări. Marlboro. Vântul bătea puternic și fu
nevoită să se oprească un moment, ca să-și
aprindă o țigară, protejând flacăra cu
palma. Apoi își continuă drumul tot înainte,
pe strada Florilor.
Stan fu atât de mișcat, încât rămase pe
loc. Surprins și fascinat, de parcă tocmai ar
fi descoperit un mare secret de stat care l-ar
fi făcut într-o clipă erou, zâmbi și își continuă plimbarea într-o direcție la întâmplare. Douăzeci și patru de secunde, aproximativ, i-au despărțit de o întâlnire probabil dureroasă sau, oricum, stânjenitoare.
În alte condiții, Stan nici nu și-ar fi imaginat despre doi străini câte știa despre
ăștia doi. (De fapt, în general nu prea își
imagina multe despre oamenii necunoscuți de pe stradă.) Ridică din umeri. După
ce, fără să știe cum, își aminti dintr-o dată
că, până la urmă, nici nu e treaba lui, Stan își
spuse: poate nici nu erau ei ăia și numa’ așa,
semănau... Ridică iar din umeri. Mi s-o fi
părut.
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nicoLAe i. nisTor

ocazie excelentă și un mod
unic de sustragere de la cotidianul tânărului elev, constrâns de un sistem de învățământ șubred ce încă încearcă, după 30 de
ani, să comprime orice mod creativ și original
de a gândi, pe scurt, elevul este privat de libertate. Aceasta este o definiție personală,
pe care o lansez ferm, după ce am avut
ocazia să văd, să simt și să înțeleg ceea ce festivalul de la Arad reușește să conceapă.
Iată-ne, astfel, la cea de-a 27-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Francofon
pentru Tineret, Amifran, desfășurată tot la
Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ din Arad, în perioada 12-18 octombrie 2019. Eliminând
orice obstacol de natură politico-socială sau
materială, profesorul și organizatorul Florin
Didilescu (sau Papa Didi, cum îl cunosc toți)
reușește să mențină vie această manifestare
a creației, de mai mult de un sfert de secol și,
cu aceeași grandoare, deși fiecare ediție este
unică în felul ei. Un ansamblu de spectacole,
atât susținute de elevi, cât și profesioniste,
ateliere, jocuri și dezbateri. Cele din urmă
menționate au rolul de a aduce un surplus
asupra înțelegerii spectacolelor. În festival
poartă numele de En coulisses.

O

Anul acesta am avut ocazia să urmăresc
spectacole venite din toate colțurile țării
(trupe din Arad, Baia Mare, Cluj, Constanța,
Bistrița, Huedin, Slobozia, Dej, Iași, Sighetul
Marmației, Timișoara, Târgu-Jiu și București)
și spectacole din afara granițelor (Bulgaria,
Spania, Ungaria, Cehia, Slovenia și Franța). O
altă marcă a acestui eveniment este reprezentată de ateliere. Diversificate și creative,
își propun ca spre finalul festivalului să prezinte, pe scenă, o serie de creații colective, un
rezumat al celor trei zile de activități, ce au la
bază efortul depus de participanți. Acestea
sunt susținute de profesori atât din țară, cât
și din străinătate. Și, astfel, am plăcerea de a-i
aminti pe aceștia: Génia Konstantinova, Anca
Bene, Warren Bauwens, Vaïk-Ian Langlois,
Claire Pouderoux, Françoise Badits, Clotilde
Sandri, Zoé Fairey, Victor și Georgiana Maria,
Leslie Mitéran, Julli Allard-Shaeffer, Nuți și
Sorin Dorobanțu și Denisa Burduja.
Prin cele peste 20 de spectacole, s-au
abordat diferite teme și s-au transmis o multitudine de mesaje în cele mai diversificate

Trupa de la Arad

moduri. Am avut parte de spectacole excepționale, unele chiar neașteptate, dar și de
spectacole mediocre. Cu toate acestea, fiecare reprezentație a dat dovadă de unicitate
prin stilul ales și modul prin care s-au transmis mesaje, trăiri, sentimente...
Gazdele festivalului, trupa de teatru Amifran, au prestat de două ori, reprezentând
atât începutul, cât și sfârșitul festivalului. Deschiderea, după cum am spus, a fost materializată de cei de la Amifran printr-un
spectacol aparte, o conglomerare de texte și
povești arhicunoscute sub egida aceluiași
spectacol. Fragmente selecte: de la Micul
prinț, cu personajul principal care o întâlnește pe vulpe în deșert, Sherlock Holmes în
timp ce rezolvă un caz și celebra Romeo și
Julieta, până la fragmente din operele luiVictor Hugo, precum lupta pentru„Regele meu“
din Mizerabilii sau povestea de dragoste dintre Quasimodo și Esmeralda din Cocoșatulde
la Notre Dame. Reprezentația a subliniat faptul că festivalul de la Arad este o poveste, ce
are ca personaje principale elevii participanți
și că va avea mereu un final fericit, final ilustrat prin prezentarea păpușii (mascota festivalului) ce va proteja și binecuvânta toate
spectacolele. Deschiderea a continuat cu
prezentarea profesorilor ce vor susține, timp
de trei zile, atelierele, iar, odată cu finalul
acesteia, s-a dat start la seria de spectacole
ce vor fi prezentate pe parcursul a patru zile.
Spectacolul susținut de Amifran, Piègèàcons,

adaptare a Lilianei Didilescu după piesa
omonimă a lui Jean-Pierre Martinez, în regia
lui Florin Didilescu, a constituit, pe drept, cel
mai așteptat moment al festivalului, dar și finalul acestuia. Spectacolul urmărește problemele unui partid, înainte de alegerile
prezidențiale, ce pierde în sondaje și care
pregătește, în secret, un potențial candidat.
Idealul s-a împlinit, candidatul a câștigat, dar
totul a fost un vis. Atât jocul scenic și prestația
actorilor, cât și decorul și luminile au creat o
atmosferă care te ținea cu sufletul la gură.
Atent la ce va urma să se întâmple și gândul
la eventualele repercusiuni ale acțiunilor personajelor, uiți de posibilitatea unei simple
imaginații și speranțe deșarte. Finalul ni-l
arată pe candidat, care de fapt este șoferul
șefului de partid, visând tot ceea ce ni s-a
expus pe tot parcursul spectacolului. Un
spectacol superb, aclamat de o sală plină,
ce-ți lasă un gust dulce, deși știi că totul s-a
terminat.
Cei de la Palatul Copiilor din Cluj (trupa
Préambule) au prestat cu spectacolul Les
Bonnes după Jean Genet, în regia Andreei
Mărculescu și Cristinei Pocola. Acesta urmărește povestea celor două bone, Claire și
Solange, care, ori de câte ori stăpâna lor este
absentă, se joacă cu schimbul de identități,
un fel de„stăpâna și sluga“, un ritual de dominație și supunere, umilire și rezistență,
opresiune și devotament. Spectacolul ridică
problema fascinației transferului de perso-
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nalitate și ceea ce se poate produce din
cauza acestui fapt, ca de exemplu crima,
lucru exemplificat în final, când una dintre
bone moare. O reprezentație în stil clasic,
susținut de prestația superbă a celor două
actrițe. Un alt spectacol construit în stilul clasic a fost Les mariés de la Tour Eiffel (susținut
de trupa Les Tréteaux din Cehia) de Jean
Cocteau, în regia lui Simon și Isabelle Flambeaux.
Am avut parte și de spectacole axate pe
coregrafie și mișcare. Această categorie include reprezentația celor de la Iași și Sighetul
Marmației, dar și celor veniți din Franța.
Spectacolul Mémoire de mon sang, după
Matei Vișniec, a trupei Mooz din Iași, în regia
Mirei-Maria Cucinschi ne propune o călătorie
ce oscilează între realitate și vis, o jonglare
între amintiri și uitare, între căutarea fericirii
mari și simplitatea micilor plăceri, între solitudine și dorința arzătoare de comunicare și
creare de noi relații. Atunci, răsare întrebarea:
suntem, până la urmă, captivi sau liberi în tot
ceea ce facem sau trăim într-o figurație
proiectată de necunoscut prin prisma așazisei realități? Într-un far, la sfârșitul lumii,
șapte ființe umane se refugiază după ce au
trăit diferite traume în speranța vindecării.
Coregrafia, coloana sonoră și jocul de lumini
împreună cu decorul haotic, dar sugestiv
(asemenea textului) se îmbină aproape perfect. Doar aproape deoarece textul invadează de multe ori scena, apoi se așteaptă
sinteza coregrafică, totul devenind previzibil.
Trupa Proscenium din Sighetul Marmației a prezentat spectacolul Avanti la Commedia!, de Gérard Hubert-Richou și Géraldine Menuet, în regia lui Gelu Marian. Din
lipsa de interes a profesorului de artă dramatică, câțiva studenți decid să-și formeze o
trupă de teatru și să joace comedia dell’arte.
Astfel, stăpânii se vor confrunta cu slujitorii,
frumoasa Columbine va sfâșia inima bietului bătrân, Pantalone, își va pierde banii și va
încerca să se căsătorească cu unul dintre slujitorii tineri, Arlequin, în timp ce restul slujitorilor vor țese intrigi pentru a profita de pe
urma lor.
T’es ArT sans frontières, trupa de teatru
din Le Puy-en-Velay, Franța au venit anul
acesta cu o creație colectivă, Ti’Timmy, în
regia lui Orlane Monin. Spectacolul abordează problema copiilor defavorizați care
ajung să renunțe la școală din cauza colectivului infect, care-i asuprește. Timmy este
unul dintre acei copii care nu vrea să mai
meargă la școală. Într-o dimineață, prefăcându-se bolnav, este lăsat acasă de către
părinți. Plictiseala îi degradează, încet-încet,

Teatru

www.revistaneuma.ro
entuziamul de la început și realizează că-i
lipsesc prietenii. Spectacolul este unul alert,
trecerea de la mișcarea scenică, pe fondul
muzical, la rostirea textului se face rapid, dar
plăcut, atât vizual, cât și auditiv. Cei trei tineri
actori dau dovadă de multă muncă și perseverență în construirea personajelor.
Tot pe fondul coregrafico-muzical este
construit și spectacolul profesionist invitat,
one woman show-ul In Between de și cu
Roxana Fânață. Țin să menționez că spectacolul a luat, în acest an, Marele Premiu la Gala
HOP, ediție ce s-a desfășurat la Constanța.
Cei de la Huedin au venit, în acest an, cu
un spectacol neașteptat.Trupa Assentiment
a jucat remarcabil în spectacolul Couteau
după texte din Jacques Prévert și La Fontaine, în regia lui Alexandru Jurcan. S-a abordat tema violenței ce poate apărea în diferite
situații, de la profesorul-dictator cu elevii ținuți între gratii (fapt reprezentat și în spectacol), învălmășeala din autobuz și răspândirea
ciumei din cauza păcatelor săvârșite, până la
pescuirea de balene și discursul politicianului ideal, dar infam. S-au ales texte, de la cei

Trupa de la Huedin

doi scriitori consacrați, care abordează sau
evidențiază această temă. Cu toate acestea
s-a adoptat o distanță parodică pentru a
atenua violența din spectacol. Inclusiv finalul
susține acest fapt, prin poezia Page d’écriture, a lui J. Prévert, aleasă tocmai pentru finalul fericit și plin de speranță ce-l oferă
întregului public.... „et le porte-plume redevient oiseau.“
Un alt spectacol foarte așteptat a fost cel
susținut de băimăreni, Une leçon după Eugène Ionesco, în regia lui Nicolae Weisz. Profesorul de 50-60 de ani care așteaptă o nouă
elevă și servitoarea acestuia se află într-un
apartament, care în spectacol este complet
alb. Profesorul și elevele ies în evidență prin

îmbrăcăminte: profesorul în negru, elevele în
roșu (un detaliu inteligent și foarte sugestiv).
Spectacolul este format dintr-o lecție absurdă și fără sens, din degradarea sănătății
fetei de la începutul spectacolului și până la
final și din finalul în care profesorul ajunge la
cea de-a 40-a victimă. Cu toate acestea,
adăugarea de noi personaje, în plus față de
cele prezente în piesă și jocul scenic al actorilor, în special cel al profesorului, prin modul
sacadat, aproape robotic, de a se mișca, au
ridicat spectacolul la alt nivel. Un spectacol
cu totul și cu totul aparte.
Un ultim spectacol pe care aș vrea să-l
amintesc este cel susținut de trupa Les
Strapontins din Sofia, Bulgaria, cu piesa Le
sourire după Eva Bondon, în regia lui Lyubomir Sapundzhiev. Un oraș imaginar și o
situație absurdă - coada la un birou ce vinde
zâmbete - în care personajele poartă măști
improvizate cu expresii triste. Spectacolul
prezintă momentul în care o femeie epuizată
vine la acel birou cu o neapărată nevoie de
un zâmbet, în caz contrar ea va muri. Apar
două opțiuni, cedarea locului la rând sau
oferirea unui zâmbet deja cumpărat, dar
oare este posibil un astfel act într-o lume în
care empatia, compasiunea și iubirea sunt
inacceptabile?
Au fost multe spectacole, dar mă opresc
aici, însă doresc să mai menționez un lucru
și anume alte două mărci ale acestui festival.
Una dintre acestea: în fiecare an, dintre trupele participante se aleg două trupe care vor
purta denumirea de spectatori activi, adică
vor face prezentări înaintea fiecărui spectacol. Anul acesta am avut ocazia să urmăresc
prestațiile frumos construite ale trupei Caractères de la Liceul„Alexandru Papiu Ilarian“
din Dej și ale trupei de la Palatul copiilor din
Târgu-Jiu. A doua marcă este Girouette-ul, revista care apare zilnic și include atât o mică
descriere a spectacolelor, cât și impresii, de
la profesori, cei de la redacție și elevi participanți. De apreciat munca unor oameni care
încercă să materializeze o amintire pentru
fiecare persoană care a participat la festival.
O lume într-o altă lume, timp de o săptămână, este Amifranul. Atmosfera electrizantă și contactul cu oameni speciali,
interesul pentru limba franceză și trăirea pe
care o ai, atât ca spectator, cât și ca participant, sunt doar câteva lucruri pe care mintea
și sufletul le vor înmagazina și le vor menține,
bineînțeles până la următoarea ediție. Deci,
aceasta a fost cea de-a 27-a ediție a celui mai
mare festival internațional de teatru francofon pentru tineret din Europa de Vest,

AM-IFRAN.
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Forest Whitaker

Gangsteri vs. Samurai
nicoLAe i. nisTor
simplă alegere, mai mult sau mai puțin personală,
te poate plasa pe un scaun în fața unui ecran pe
care rulează un film total necunoscut sau de la care
nu ai mari așteptări. Se termină, ieși din acel loc,
ajungi acasă și, inevitabil, după puțin timp, te trezești căutând
acel film pentru a-l reviziona. Acest lucru ți se poate întâmpla și
cu filmul Ghost Dog: The Way of the Samurai, în regia lui Jim Jarmusch. Conglomerarea de stiluri, de la filmul cu mafioți, cel cu
asasini și westernul, până la filmul noir și comedia, împreună cu
controversata poveste din peliculă creează un film cu totul
aparte.
Filmul urmărește povestea lui Ghost Dog (Forest Whitaker)
care locuiește pe acoperișul unei clădiri din New Work, adept al
codului samurailor și care-l consideră pe mafiotul Louie (John
Tormey) stăpânul lui (susținînd că-i este dator pe viață) după ce
acesta îi salvează viața. Astfel intră într-o afacere cu un clan
mafiot, el fiind un asasin profesionist. Este un singuratic, nimeni
nu-i cunoaște adevăratul nume și comunică cu clanul doar prin
intermediul porumbeilor pe care acesta îi crește pe clădire.
Realitatea din film este una foarte ciudată: omul de culoare,
care lucrează pentru mafia italiană, pasionat de cultura japoneză
și clanul mafiot care-și are sediul într-un restaurant chinezesc,
care nu poate să-și plătească chiria și urmăresc obsesiv desene
animate din anii‘20. Din punct de vedere al aspectului, aceștia nu
seamănă cu modelul clasic al gangsterilor (îmbrăcămintea care
le oferă aspectul unor bătrâni neputincioși și majoritatea sunt
supraponderali). Louie, într-una dintre scene afirmă că„nimic nu
are sens“.
Povestea devine palpitantă în momentul în care Ghost Dog
face o greșeală într-una dintre misiunile sale, iar clanul mafiot
vrea să-l omoare. Faptul că au de a face cu un personaj psihotic
le îngreunează demersul prin care să ajungă la acel rezultat. Nebunia din spatele protagonistului este declanșată de singurătate,
diferența între concepțiile lui și realitatea în care trăiește și, cel
mai important, încercarea lui de a justifica un comportament
inuman, fapt ce se reflectă în crimele săvârșite, prin intermediului codului samuraiului. El se bazează pe experiența pe care o are
cu mafiotul, Louie care consideră că i-a salvat viața, însă în două
scene din film ne sunt prezentate perspectivele din care amândoi își amintesc acest episod, diferit.. Din perspectiva lui Ghost
Dog, tânărul care încearcă să-l omoare îndreaptă arma înspre
protagonist, iar din perspectiva lui Louie, arma este îndreptată

O

înspre el. Acest lucru ne face să ne punem întrebarea, dacă Louie
chiar i-a salvat viața sau a fost o simplă autoapărare?
Tot ce i se întâmplă lui Ghost Dog se bazează pe o credință
total eronată, fiindcă în cod trebuie să-ti slujești stăpânul, dar raportul slugă-stăpân nu este valabil, lucru care duce la un proces
de autodistrugere a personajului de care nu este conștient, iar
finalul demonstrează acest fapt.
Cu toate acestea, regizorul reușește să insereze comicul în
film cu toate că povestea ca atare este una foarte tristă. Deși
multe scene se repetă (gestul pe care îl face când își pune muzică
în mașină sau cel pe care-l face când își introduce pistolul în
teacă) nu deranjează vizual, considerându-le clișee. Secvențele
din desenele animate, la care se uită întregul clan, prevestesc
modul prin care se vor săvârși următoarele crime.
Singurul prieten al lui Ghost Dog, care ne este prezentat în
film, este un francez, care nu vorbește engleză, iar protagonistul
nu știe franceză. Cu toate acestea ei reușesc să comunice dincolo
de limbaj, acesta fiind una dintre subtemele pe care le abordează
regizorul. Într-una din scene francezul îi arată personajului principal o a treia persoană care-și construiește pe o platformă o
barcă. Lucru total absurd fiindcă se afla departe de orice loc în
care putea fi utilizată. La o întrebare adresată de francez persoanei respective, aceasta îi răspunde în italiană, înțelegându-l,
dincolo de cuvinte.
Alte teme abordate de regizor este cea a rasismului și cea a
egalității între sexe, iar două scene importante din film demonstrează acest lucru. Într-una dintre ele Ghost Dog se întâlnește
cu doi vânători care omorâseră un urs, iar la replica acestuia în
care spune că omoară o vietate pe cale de dispariție, răspunsul
celor doi a fost că în situația asta se află și oamenii de culoare.
Cea de-a doua temă apare în secvența în care un alt mafiot, Vinny
(Victor Argo) împușcă o femeie, iar Louie, care se afla acolo, îi reproșează că a împușcat o femeie. Replica, celebră de altfel, a lui
Vinny a fost:„N-am împușcat o femeie, ci o polițistă, au vrut egalitate, le-am dat egalitate.“
Filmul este savuros, comicul este foarte bine introdus și realizat, acțiunea și povestea oferă un dinamism filmului, pe tot parcursul acestuia și sub aripa cărora sunt introduse multe teme
importante în societatea actuală. Cu toate că nu are în repertoriu multe premii și recunoaștere la nivel mondial, pelicula este
din categoria must be seen.
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MiHAi GLiGAn

„Suntem făcuți din substanța viselor iar
mărunta noastră viață împrejmuită e de
somn.“Purtând aceste cuvinte shakesperiene în minte, putem să înțelegem căutarea regizorului Tompa Gabor în opțiunea
de a monta Furtuna de William Shakespeare. Spectacolul face parte din repertoriul Teatrului Național Lucian Blaga din
Cluj-Napoca. Regizorul rămâne vameș la
granița dintre realitate și vis, cercând o plasare a insulei lui Prospero la intersecția marilor noduri culturale, dar jucându-se și cu
spațiile. Unde o fi? Într-un univers al lui
Bosch, ori într-o modernitate minimală,
Dune-ul lui Jodorowsky, sau poate chiar
între paginile unei cărți. Cert este că trimiterile culturale amestecă realitățile și fac
din imaginarul lui Shakespeare un creuzet
creator a toate. Elementul recurent e
ochiul din tavan al lui Prospero, care veghează neîntrerupt precum un demiurg în
echilibru, ușor dezabuzat, dar totuși destul
de prezent pentru a se preocupa de viitorul fiicei sale.
Prospero este interpretat de Marcel
Iureș, fiind o prezență ubicuă, într-un costum de scenă contemporan, și cum altfel,
dacă nu înconjurat de cărți. Jocul dublu
dintre demiurgul responsabil de insula sa
și omul supus destinului este producător
de tensiune și dă un sens monologurilor.
Tot o trimitere livrescă este și cufărul din
prim plan, pe care se află înscrisele lui Shakespeare. Într-un spațiu contractat, timpul
se dilată, ba mai mult, chiar și decorul e
într-o mișcare tectonică, în ritmul mârșăviilor făcute de suita de la Milan. Exilați fiind,
Prospero și fiica sa, Miranda, ajung stăpâni
ai insulei iar odată cu venirea fratelui
Alonso devenim parte dintr-un coșmar
ludic împletit cu feeric. Exploziile se manifestă în interior, parcă fiecare personaj e
vrăjit de bagheta lui Prospero. Exuberanți
sunt doar cei doi marinari, completați de
Caliban. Jocul ignoranței, al lăcomiei, al
egoismului completează peisajul acțiunilor, suprapunând o caracteristică politică
care se învârte în jurul moștenirii.
Revenind la spectacol, aflăm că personajele nu vin din aceleași lumi, altfel cum
s-ar explica costumele cu tematică spațială
purtate de suita regelui. Bunăoară Caliban
poartă doar o mantie, fiind un Gollum cu o
matie roșie - imaginea unui rege decrepit
și sălbatic, Ariel, umbra lui Prospero, poartă

costum și machiaj alb, Miranda și Ferdinand rămân ancorați într-un stil simplu
universal. Cu atât mai mult se accentuează
ideea de vis, de efemer, dar în aceeași
măsură de real.
TRiCUlo (adrian Cucu) STePhano (Radu lărgeanu) CaliBan (Cristian Grosu)
Încep cu acest triplet comic, ghidându-mă după reacția sălii. Delirul aici a fost,
la intrarea unui Triculo împiedicat, care nu
poate să scape de trăsnete și caută un loc
unde să se ascundă. Din același motiv era
ascuns sub mantie și Caliban. Stephano
vine în căutarea lui Triculo și găsește o încâlcitură de membre, de unde-și delimitează colegul și astfel ajunge să elaboreze
un complot cu monstrul (Caliban). Cei trei
funcționează atât ca parteneri de scenă în
sincron, cât și ca un întreg grațios și grotesc - o imagine cuceritoare a urâtului. Citatul cultural se înfiripă chiar și aici, întrucât
Caliban apare asemenea lui Iisus Hristos
după răstignire, ținut pe brațe de către
Trinculo și Stephano.

PRoSPeRo (Marcel iureș) aRiel (anca hanu)
Ariel e un personaj atât destin cât și
umbră, fiindcă prin prezența sa adună atât
întregul colectiv al personajelor, cât și mereu îl secondează pe Prospero. Deși mereu
activ, reușește să îmbrățișeze o alură de
pustnic. Regizorul îi atribuie și un rol și în
producerea ilustrației sonore, folosindu-se
de o tijă care vibrează în prezența mâinii
personajului. Prospero este citit și ca un
monarh, la final de stăpânire, care își învață
urmașii și îi călăuzește; în această ipostază
de învățăcel cel mai bine se potrivește
Ariel. Relația celor doi e pe muchie, fiind interdependenți unul de celălalt în încercarea de a menține un echilibru.
Furtuna e un vis, al spectatorilor, al
Marelui Will, al regizorului... nu trebuie să
știm cu precizie. Demiurgul ne-a înfățisat
lumile din interiorul său, ba chiar și-a ieșit
din rol și ne-a vorbit ca un alter ego al actorului, certificând faptul că din insula lui
Shakespeare facem toți parte: actori, spectatori, personaje.
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dinu GriGorescu

Piesa, scrisă în anii 1596-1597, spre sfârșitul domniei reginei Elisabeta I (1633-1604)
și jucată la Teatrul Globe, pe vremea regelui-scriitor Iacob I intitulată Evreul din Veneția, (alături de Othello, sunt singurele texte
shakespeariene care se desfășoară în spațiul exotic, mirific, cel mediteranean...) Justiția e tema incitantă. Cum funcționează ea
în fața unui proces straniu care pune față în
față un cămătar evreu, lacom de bani, răzbunător. nemilos, și tribunalul venețian,
creștin și pretins imparțial. Veneția! Falnica
Veneție! Nu este întâmplător că în zilele
băncilor noastre lacome de profit, faimoasa
Comisie organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuită din experți independenți în
domeniul dreptului constituțional, a fost
creată și funcționează tot la Veneția. Stăpâna mărilor, azi regina turismului romantic, se lăuda în epocă și cu un sistem de
drept perceput corect, acceptat. Multiculturalitatea, evreii și bisnisul lor, dădeau siguranță celor care derulau afaceri la Veneția. Dogele (cârmaciul) fiind garantul a
ceea ce numim astăzi, al legalității și al continuității. La Veneția nu se schimbau legile
după cum bătea vântul corăbiilor sau pentru a salva penali.
Clenciul intrigii îl constituie tranzacția
dintre neguțătorul Antonio proprietar de
flotă, prieten cu nobilul Bassano care îi ceruse un împrumut, pentru a se putea înscrie
în alaiul pețitorilor unei frumoase prințese,
Antonia, neluând în calcul pierderea norocului, apelează la cămătarul Shylock pe care
îl jignise de multe ori în public pentru avariție, acceptă o clauză de neacceptat: aceea
de a i se extrage din trup o livră de carne
(450 de grame), din orice parte a corpului
dorește cămătarul în cazul nerambursării
creditului la termen.
O furtună, ca la Shakespeare, scufundă
toate corăbiile lui Antonio care devine falit,
și clauza diabolică devine scadentă. (Este o
situație care anticipează teatrul absurdului.)
Titratul și nonconformistul regizor bulgar Alexandru Morfov (60 de ani) apelează
la traducerea lui Dragoș Protopopescu
(semnalam existența traducerii moderne,
de ultimă oră, a dramaturgului Horia Gârbea publicată, în volumul 13, Opere W.S,
editura Tracus Arte).

Montarea etalează, în prima parte, farmecul dintotdeauna al Veneției, cu celebra
ei piață, cu atmosfera de eternă vacanță, cu
bărbați avuți, înconjurați de femei frumoase, cu muzică și antren, până intră Shylock - Ion Caramitru, când jocul se acutizează tot mai vădit în spiritul lui Shakespeare. Alura personajelor este foarte modernă, desprăfuită, domnește senzația unei
superproducții cinematografice, decorul
este ingenios, generos vizual, în fundal e
turla vestitei catedrale, marea și furtuna
care se dezlănțuie apocaliptic (reușita tehnică este de aplaudat).
Adaptarea textului, are și dezavantaje,
se pierde ceva din sumbrul acestei povești
și de dragoste și de groază. Nu poți mulțumi pe toată lumea, și mai ales pe cei devotați stilului clasic.
Impecabil joc actoricesc, dl. Ion Caramitru realizează un portret rarisim, cu reglaj
fin al stărilor sufletești prin care trece și pe
care le transmite, mai ales, în timpul procesului abisal. Reușita actorului este antologică, amintindu-ne de Constantin Rauțchi,
în Hagi Tudose, alt avar, inferior însă din
toate punctele de vedere crudului Shylock.
Dramaturgic partea a doua a spectacolului care se petrece la tribunal, nu mai permite divagații, balet, glumițe, totul este la
obiect, clar și precis scris, este zona tragicului care se răstoarnă în comedie. Sadismului
cămătăresc i se opune chițibușăria justiției,
cui pe cui se scoate.
Richard Bovnoczki (Bassanio) și Antonia
Alexandru Potocean (Antonio) (seamănă
unul cu altul tipologic și chiar fizionomic),
susțin cu aplomb elegant cavalcada dialogurilor din scenele în sunt implicați. Amândoi interpreții susțin la altitudine artistică
platul cuvintelor genialului dramaturg. Ada
Galeș face față cu brio unui dublu rol, dificil,
spectaculos - cel al prințesei de o rară suplețe, frumusețe și distincție, și în travestiul
dublu masculin. Schimbând rochia cu roba
de magistrat, actrița își etalează larga ei paletă compozițională. Din păcate, lipsește
din adaptare un text care trebuia menținut
refritor la inelul dăruit de Porția lui Bassanio (reproșul) O secondează doamnele de
la curte și se remarcă în special Cosmina
Olariu.

Reușită prestația lui Silviu Mircescu, în
Dogele, cocoțat, la prea mare înălțime, și
obligat să facă ascensiune pe scară de dragul spectaculosului. Nepotul ducelui de
Saxa (Mihai Munteniță), surprinde prin hilaritate debordantă, și publicul oferă aplauze scurtei sale apariții, cu efect. O inspirată
găselniță, un actor arab, cu nume kilometric care se termină cu Mohamad Jawad, îl
face autentic pe Prințul Marocului în conflict comic cu propriul său translator care e
Dragoș Dumitru, un bufon shakespearean.
Contribuie cu succes la portretizări Irina Necula (Lorenzo), Emilian Mârne (Lancelot),
Petre Ancuța (Salanio) și Florin Călbăj (Salarino), Ciprian Nicula (Lorenzo), Ștefania
Cârcu (Angelica), Mihai Munteniţă și Cristina Simion. Câteva voci nu au volum și audiția (percepția) este afectată chiar în primele rânduiri. Ce-i de făcut? Din două una,
ori se atașează microfoane actorilor ori se
închiriază amplificatoare acustice, spectatorilor.
Minunat și funcțional, original și clasic,
simultan, decorul, (Gabi Albu) care ne aduce Veneția mai aproape de suflet. E o arhitectură complexă, diversă, care pune vizavi
palatul de la Belmont și casa cămătarului
care devine și tribunal. Spații cochete, un
rafinat gust scenografic. Expresive și costumele doamnei Liliana Cenean. Se ssimte
mereu contribuția lui Chris Jaeger, în jocul
luminilor și al fulgerelor care brăzdează
cerul Veneției. Și coregrafia lui Inga Krasovska este un punct forte însă nunta are contații balcanice, non shakespeariene.
Piesa e pro creștină într-o măsură mai
mare decât anti-iudaică. Sadismul dobânzii în zilele noastre pretinde și obține cu larghețe hălci din viața celor care au accesat
creditul, așadar nu îl putem diaboliza numai pe Shylock! Ilustrație muzicală e cu
puțin spirit de Sofia și de București, dar concertul de aplauze la final, consemnează succesul reprezentației din debutul noii stagiuni a TNB și al regizorului de peste Dunăre.
neguțătorul din veneția
de William Shakespeare. Premieră la TNB
Traducere: Dragoș Protopopescu
Un spectacol de Alexandru Morfov
Data premierei: 20.09.2019
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eatrul Elvira Godeanu din Târgu-Jiu a oferit, spre sfârșitul lunii octombrie, o nouă premieră cu un text mai
puțin cunoscut în România: Hamlet în sos picant (Amleto in salsa piccante) de Aldo Nicolaj (1920-2004). A
fost montat recent și la Teatrul Nottara (regia Alexandru Jitea) un spectacol pe care nu l-am văzut – iar acum a fost pus pe
scena gorjeană de Aurel Palade (n. 1971, tehnician veterinar și
apoi inginer hidrotehnician, înainte de a fi regizor, ceea ce îl face
cu atât mai simpatic) cu multă inspirație și cu o meritorie capacitate de a mobiliza o trupă numeroasă. El s-a dovedit ingenios fără ostentație și disponibil față de așteptările publicului.
Traducerea lui Carmen Velcu mi s-a părut gentilă, deloc ostentativă, de lăudat.
Nu am intrat în sală fără justificate mefiențe, observând că distribuția cuprinde vreo 16 actori. Doar să le iei tuturor încălțări,
constituie o problemă bugetară. Cu toate acestea, decorul (Elena
Cozlovschi) nu este sărăcăcios, ba dimpotrivă. Deși este unic,
mizează fericit pe inspirația unor obloane și trape, ca și pe jocul pe
verticala unei scări ce coboară din palat în cuhnia relativ infernală
de la Elsinore.
Nici costumele (Maria Sofia Dore) nu sunt precare, ci chiar
dimpotrivă, apar bogate în substanță ca și în sugestii. Contrastul
între curteni, dominați vestimentar de negru, și bucătari – inevitabil în alb – stabilește clar de partea cui sunt valorile morale.
Textul dramaturgului veteran italian – fie iertat – Aldo Nicolaj
este o comedie pură, debordând de talent. Ca în Aikido – paremi-se – dramaturgul îi transferă lui Shakespeare și piesei sale emblematice, pe care se presupune că inițiații spectatori o cunosc
cu detalii, dificultățile „bazei“, iar el pune doar condimentele și
panașul, zorzoanele.
Miza dramaturgiei cade pe bucătar (Eugen Titu) și soția lui
(Mădălina Brehuță Ciobănuc) care a avut oarece afaceri amoroase
cu Claudius - fratele acuzat, dar pe nedrept după textul lui Nicolaj, de uciderea regelui Hamlet-senior - câtă vreme soțul-chef era
la specializare culinară în Franța. Unde altundeva? Amândoi bucătarii se achită cu brio de misiunea lor, duc greul piesei cu talent,
elan și voioșie alături de Oana și Iulian Marinescu. Dintre reprezentanții curții, singurul care nu apare e Claudius, în timp ce
Gertrude are o partitură generoasă care o pune în valoare pe actriță (Rodica Negrescu).
Dintre curteni, cel mai conturat și cu rol însemnat în acțiune
este Horațio (Cosmin Brehuță) care face jocurile dintre nobili, dar
nu poate stăvili pornirea răzbu- nătoare a lui Hamlet (Cristian Vlad
Fiu). Acesta se află într-o relație gay cu Laertes (Alexandru Ionuț
Manea), ceea ce o deprimă pe Ofelia, și e împins la fandacsia
răzbunării de o pornire nevinovată a bucătarului de a se deghiza
în fantoma tatălui, mort dintr-o simplă indigestie, prin exces alimentar, și anume cu ingerare de becațe fără număr.
Textul este ingenios, bogat, bine combinat cu cel al tragediei
originale. El este ilustrat cu supunere și credință de regizor, jucat
cu devotament de toți cei convocați în scenă, chiar dacă e vorba
de personaje episodice precum niște menestreli (Vlad Cătălin Rădulea și Mihai Robert Rădulea) sau un Polonius (Dumitru Calotă,
el jucând și Regina din piesă) fără replici, dar ucis – tot în bucătărie
- cu lovituri stăruitoare de polonic.
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Ofelia (Ana Maria Negrescu) este o frumusețe de actriță, care
ar suci mințile oricui, dincolo de personaj. Dar ce folos, dacă Hamlet e iubitor al sexului masculin. Ofelia moare accidental și nu suicidal. O are pe conștiință tot bucătarul-șef care, la primul acces al
ei de incoerență, o trimite să culeagă pătrunjel taman pe marginea unei cataracte. Tot ce în piesa originală e destin, în parodia
ei concepută de Aldo Nicolaj este ghinion și este atribuit bucătarului care, la fiecare bună intenție de a sa, comite câte o ieșire în
decor cu consecințe fatale.
Spectacolul nu este întruchiparea perfecțiunii. Bunăoară, inspirația regizorului s-a blocat neașteptat în lumini, fade și neglijente, și în muzica tare în volum, dar cam sărmană în varietate și
conținut. Mici compromisuri pentru care teatrul gorjean poate fi
tras de urechile estetice.
Cu toate micile scăderi, bilanțul final este de departe pozitiv:
o piesă excelentă, un entertainment savuros și rafinat pentru spectatori școliți, ce nu au lipsit de la premieră, prestații actoricești admirabile și, în general, o atmosferă de spectacol opulent, servit
cu eleganță și din toată inima de toți protagoniștii, dar și de
echipele tehnice. Nu sunt de omis programul de sală foare îngrijit și PR-ul profesionist (secretar literar Ion Cepoi, PR: Iona Matei,
Iani Gârbaciu).
Teatrul Elvira Godeanu se află fără discuție pe drumul cel bun,
având în vedere mereu că„lung e drumul Gorjului“!
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50 de ani din viaţa unei femei superstar
www.revistaneuma.ro

90

Nr. 11-12(25-26)  Noiembrie-decembrie 2019

duMiTru unGureAnu

ă scrii despre Madonna, în calitate de comentator poprock, a devenit ceva privit cu suspiciune încă de la titlu
sau de la prima frază. Iar dacă articolul este însoţit şi de
o poză deşucheată, riscă să treacă necitit, dacă nu taxat
ab initio ca balast. Păţit fiind, dar şi recompensat pentru „curajul“
de a refeca un subiect gelatinos, continui să-mi sabordez credibilitatea. Madonna dă cep discutării tuturor chestiunilor pendinte
de viaţa în stil rock, fiind una dintre puţinele persoane despre care
se poate spune orice, dar nu şi că ar fi vreo neavenită în domeniu.
Profesionalismul ei, recunoscut de toată lumea implicată, a împins
actul artistic specific genului adulat pe tot globul la nivele din ce
în ce mai ridicate, imposibil de atins pentru mulţi competitori. I
s-au dedicat cărţi, filme documentare (când nu le-a conceput sau
realizat ea însăşi!), emisiuni televizate cu audienţă enormă ş.a.m.d.
Discurile ei au tiraje spectaculoase, filmele în care a jucat n-au trecut chiar neobservate, iar erotismul şi exhibiţionismul au făcut din
femeia„fără prea multe de arătat“, cum se spune, un personaj extrem de bine comercializat într-o lume corporatistă concentrată
parcă numai şi numai pe departamentul „Vânzări“. Iar la vânzări,
Madonna explodează de talent!
Inflaţia de informaţii, majoritatea bune de strâns în coşul cu
gunoaie, ubicuitatea scandaloasă, deranjantă prin multa-i tevatură
acum două-trei decenii, vulgaritatea asumată în mod programatic
pentru a şoca pe burghezul cu ifose de cunoscător în ale artei m-au
determinat să ocolesc orice tipăritură broşată sub formă de carte,
ce avea ca subiect pe Madonna. Am răsfoit una în prima jumătate
a anilor 1990 (tradusă în româneşte, desigur, fiindcă de cărţile în
limba noastră încerc să dau seamă pe această pagină de revistă).
Era o apariţie tipică acelor ani, cu pagini aerisite, litere mărite ca să
pară textul mai gras, ilustraţii prost reproduse, eventual şocante şi
neapărat„cenzurate“, mania vremii auroral-năuce. A o taxa ca maculatură era un mod simplu de a face abstracţie de ea. Totuşi,
obiectul în sine, nu conţinutul, autorul sau editura, mi s-a lipit de
retină ca scama de turul pantalonilor. Amănuntul mă obligă să extrag oarece învăţătură: anume, că lucrurile proaste, ca şi faptele
abominabile, te marchează câteodată pe viaţă. Indiscutabil, asta
o ştie bine şi Madonna, fiindcă a împins prostul gust şi vulgaritatea
până acolo că pot fi trecute în rândul exemplelor de virtuozitate
care definesc „estetica urâtului“. (Domeniu studiat la universităţi
prestigioase de filosofie; la noi, în România, suprafaţa i-a fost măsurată, între alţii, şi de profesorul emerit Ion Ianoşi, vezi Nearta artă, 1982, 1985).
Dacă n-aş fi ştiut că „eikon-ul“ artistic i-a fost rafistolat, la începuturi, de însuşi gurul avangardismului, Andy Wahrol, care l-a
propus drept model de„neatractivitate apetisantă“, şi dacă multe
dintre discurile ei nu mi-ar fi plăcut, destinzându-mi neuronii tensionaţi în chinurile capodoperelor nescrise, n-aş fi dat atâta atenţie
Madonnei. Nu ca femeie, deoarece sunt sărac, recunosc, în extravaganţe onirice; pur şi simplu, ca fenomen al show-biz-ului contemporan, domeniu de care s-a întâmplat să mă preocup, cel care
ne configurează, într-un fel sau altul, deciziile vieţii. Contaminat,
însă, de prejudecăţi literare, nu am deschis la timp volumul intitulat Madonna - Biografia intimă, traducere din limba engleză de
Mihai-Dan Pavelescu şi Emanuela Jalbă-Şoimaru, editura Meteor
Press, 2009. Autor este J. Randy Taraborrelli, un jurnalist dintre cei
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specializaţi în biografia vedetelor de tot soiul, gen mereu la modă
în presa de peste Atlantic, ei înşişi vedete uneori în acelaşi business. Taraborrelli a mai scris, foarte competent, despre Diana Ross,
Michael Jackson, Elisabeth Taylor, Prinţesa Grace de Monaco, Frank
Sinatra şi alte nume celebre, exploatând cu dibăcie curiozitatea
general umană pentru „viaţa şi secretele“ celor faimoşi. Dacă îşi
imaginează cineva, mai conservator în opţiuni, că treaba asta e lipsită de seriozitate, facilă şi expeditivă, tocmai potrivită epocii noastre decăzute, îmi permit să-l trimit, cu neprefăcută consideraţie, la
vreo lucrare antică, dedicată „vedetelor“ de atunci. De exemplu:
Suetonius – Doisprezece cezari; sau Plutarh – Vieţi paralele; sau chiar
Diogenes Laertios – Vieţile şi doctrinele filosofilor, cărţoiul ăsta fiind
în mare parte o culegere de poveşti, bârfe şi păreri banale despre
cei înşiraţi la indicele de nume, asupra cărora s-ar fi aşternut
uitarea, dacă... Evident, Madonna nu-i o personalitate de nivelul
celor rămase în memoria colectivă. Dar cine ştie ce va reţine istoria peste 2000 de ani!
Cartea lui Taraborrelli nu-i maculatură, ci o lucrare extrem de
serioasă, atent scrisă, nemiloasă cu personajul-femeie pe îndelungate pasaje. Biografie a poveştilor cu şi despre Madonna,„biografia
intimă“ poate fi referinţă pentru jumătatea de secol trăită şi de noi.
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Povești cu penaltiuri ratate
GeLu neGreA

u știu alții cum sunt, dar eu,
când mă gândesc la Ozana
cea frumos curgătoare a performanțelor de odinioară ale
sportului românesc și mă uit acum împrejur
cu jale și durere, m-apucă cheful de orice,
mai puțin de bilanțuri festive de sfârșit de
an, oricâte impulsuri de sorginte calendaristică mă încearcă. Pe cale de consecință,
din punctul meu de vedere – mai mult
unanim decât istoric și de drept – unica performanță care merită aninată sărbătorește
printre stelele luminoase din bradul de Crăciun rămâne cea a Simonei Halep: câștigarea turneului de la Wimbledon și încheierea lui 2019 pe locul 4 WTA, după ce
în anii precedenți, 2017 și 2018, fusese
numărul 1 mondial. Lucru unic nu doar în
tenisul românesc, ci și în sportul de pe
aceste meleaguri luat în ansamblu.
Și cu aceasta, partea sărbătorească a articolului a luat sfârșit. Cam înainte de a începe, nimic de zis, dar asta e situația.
Coborând pe pământul în formă de
dreptunghi prevăzut cu gazon verde semnalez că, la ora la care scriu aceste rânduri,
selecționata de fotbal a României e pe
punctul de la 11 m de a mai rata o caliﬁcare:
cea la turneul ﬁnal al Campionatului European de anul viitor care – șansă?, ghinion?
– se va desfășura parțial pe stadioane
românești. Nu, nu cobesc, dar să ajungi în
situația ca, în ultimele două meciuri din
grupă, să trebuiască să bați măr Suedia și să
scoți egal din deplasarea în Spania (sau
viceversa) și să tragi totuși nădejde ca mortul de colac că te vei caliﬁca, nu e o formă
de optimism (ﬁe și deșănțat), ci una de a te
abandona direct farmecului utopiei. De
aceea și de alte câteva ejusdem farinae mi
se pare mai interesant să vă propun o mică
prelegere despre rolul penaltiului în istoria
unor echipe și în destinul unor jucători, cu
accent pe ultima chestie. De ce? Printre altele, ﬁindcă avem un semniﬁcativ punct de
plecare în acest sens în recentul nostru
draw cu Norvegia.
După cum vă amintiți, în minutul 52 al
partidei, la scorul de 0-0, formația noastră a
beneﬁciat de o lovitură de pedeapsă. A
executat George Pușcaș, iar portarul norvegian a apărat. (N-a ratat jucătorul nostru,
așa cum au scris și au bombănit tot soiul de
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pseudo-comentatori care nu știu diferența
dintre cele două noțiuni, așa cum nu știu
nici diferența dintre scor egal și scor alb și, în
naivitatea lor, cred că presingul îl exercită
echipa aﬂată în ofensivă, iar nu cea care se
apără, în realitate lucrurile stând exact vicecersa). Pentru că Pușcaș – una din puținele
tinere talente autentice ale soccerului nostru – n-a înscris, el a fost înjurat ca la ușa cortului de selecționerul Cosmin Contra și nu
numai de el. Ce i-a reproșat C.C. lui Pușcaș?
Faptul că a luat de capul lui mingea și a
pus-o la punctul cu var în loc să i-o lase lui
Nicușor Stanciu – jucătorul desemnat de
selecționer să execute eventualul penalti.
Sigur că da, Pușcaș a comis un act de indisciplină, dar mă întreb: dacă marca, i l-ar mai
ﬁ reproșat cineva? Și-apoi, cine garantează
că desemnatul ar ﬁ înscris? Să ne aducem
aminte că el – Stanciu, adică – este nimeni
altul decât cel care în urmă cu doi ani,
într-un alt meci de caliﬁcare, în prelungirile
jocului cu Muntenegru, bubuise cu atâta
talent balonul de la punctul de 11 m nu
doar peste bara orizontală a porții adverse,
ci chiar peste tribunele stadionului încât nu
l-a mai găsit nimeni până azi. Era minutul
94, iar nereușita cu pricina a privat echipa
noastră de o victorie sigură. Distanță mare
de aici la eșecul lui Pușcaș înregistrat, nota
bene, în minutul 52, când la dispoziția formației noastre rămăseseră mai bine de 40
de minute de joc, în care putea înscrie într-o
veselie. Ce a pățit cel care, de acea dată,
chiar ratase penaltiul? Vreo înjurătură duioasă, vreun bobârnac, vreo muștruluială,
ceva? Nici gând: Stanciu a fost mângâiat pe
creștet, comparat cu Roberto Baggio, Cristiano Ronaldo și chiar cu Pele care, vezi
Doamne, și ei rataseră undeva, cândva,
creând astfel minunate precedente pentru
feluriți favoriți ai presei, patronatelor interesate și anumitor bănci tehnice de pe la
noi. A crâcnit cineva când noua invenție a
marketingului fotbalistic autohton, Florinel
Coman, n-a izbutit să înscrie tot de la 11
metri într-un meci recent al Naționalei
under 21? Aș: consolări peste consolări și
nici o acuzație severă, de parcă executarea
corespunzătoare a loviturilor de pedeapsă
s-ar număra printre misiunile tehnice facultative ale domnilor purtători de jambiere și
ghete cu crampoane. Ale unora dintre ei. La

fel s-a întâmplat în 2008, la Campionatul
European, unde giuvaierul Adi Mutu l-a luat
la țintă pe Buﬀon într-un joc în care puteam
câștiga cu Italia, după ce terminasem la
egalitate cu Franța – două ex-campioane
mondiale.
Scriu toate astea din teama ca nu
cumva George Pușcaș să ﬁe tratat cu o asprime nemeritată și astfel o carieră extrem
de promițătoare să se frângă brutal și iremediabil. S-a mai întâmplat ș`aldată și nu
doar cu tinerei fragezi și ușor de ucis. Dațimi voie să vă readuc în memorie drama
unuia dintre marii fotbaliști români dintotdeauna, Gh. Constantin –„Profesorul“ cum
i se spunea pentru autoritatea cu care „a
dominat cu personalitatea sa complexă fotbalul românesc pe parcursul a două decenii“, după cum este caracterizat într-o
istorie de proﬁl. În urmă cu mai bine de o
jumătate de secol, la Jocurile Olimpice de
la Tokyo din 1964, Constantin era liderul incontestabil al unei echipe în care străluceau
vedete precum Ion Pârcălab, Nelu Nunweiller, Carol Crăiniceanu, Ilie Datcu, Ion
Ionescu, Ilie Greavu, Petru Emil, Cornel
Pavlovici ș.a. Ajunsă în sferturile de ﬁnală ale
competiției, România a întâlnit eterna adversară, Ungaria (campioană olimpică în
1952 și vicecampioană mondială în 1954, la
Berna), care a deschis scorul încă din primele minute ale meciului. Ai noștri au
revenit în joc și, în minutul 85, a survenit
șansa egalării: penalti. Crăiniceanu vrea să
tragă el, dar Constantin (executantul tradițional la Națională al loviturilor de pedeapsă) îi ia mingea și… ratează. În timpul de joc
rămas, ungurii mai înscriu o dată și astfel își
croiesc drum către ﬁnala pe care o și
câștigă.
Din acest moment, Constantin n-a mai
fost„Profesorul“, ci rateurul de la Yokohama
al unui penalti care, cine știe… etc., etc.
Toată cariera sa ulterioară de fotbalist și de
antrenor, a rămas marcată de un șut care
n-a ajuns în plasa porții adverse. Și, atenție:
Constantin era un fotbalist matur, nu un
june palid și inﬂuențabil. Este motivul pentru care trag un semnal de alarmă: să avem
grijă cum ne purtăm cu George Pușcaș.
Încă o sudalmă prost plasată l-ar putea
împinge către ratare. Și ar ﬁ o mare pierdere
– și pentru el și pentru noi.
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Fingie.coptătură domnească legată cu aţă.rânză.tepșă.brouză.aloat.țitrom.
u mi-ar fi displăcut să aleg un
șevalet, dacă mi s-ar fi propus să îmi cern destinul cu
mâinile de copil. Cam mare
tipsie ar fi trebuit să țină ursitoarele în
mâini ca să încapă și un șevalet pe el!
Mare, dacă ar fi fost el la scară, dar, unul
mic de jucărie ar fi încăput pe orice tipsie
ursitorească. Talentată și cu mână la desen
este sora mea cea mare, Valeria-Ana. Pe
deasupra și scrie frumos. La fel de frumos
ca bunica Valeria. Este adevărat că bunica
s-a ocupat mult ea, insistând și rupându-i
paginile caietului de caligrafie. Probabil că
eu eram din start o cauză pierdută. Nu de
multă vreme am scăpat de vinovăția indusă de scrisul meu urât și ilizibil. Uneori,
când am poftă, pot să scriu frumos, dar
scrisul este al unui copil de clase primare.
Bine și așa, doar că viața nu așteaptă și nici
nu se substituie unui caiet caligrafic pentru începători. Am ajuns la concluzia că și
cei ce nu scriu frumos au loc printre ceilalți
muritori. Cum tatălui nu i-a plăcut școala,
bunicii îi era rușine cu el și cu fratele său
Milian. Spre deosebire de ea, copii ei nu au
dorit niciunul să învețe. Au avut doar o
dorință, pământ, pământ și iar pământ. Nu
am avut de unde să știu că totuși tata are
mână bună. Am aflat târziu de la copiii mei
că bunicul lor desenează frumos și că sora
mea avea pe cine să moștenească. Dar, urmând și ea o facultate tehnică, nu i-a trecut prin minte să se folosească de acest
dar divin.
Nu își are loc în gândul meu nici cea
mai mică intenție de a o critica. Nimeni nu
știe mai bine ca mine ce greu este să îți
învingi inerția. Legat de mine aș pronunța
chiar cuvântul spaimă leneșică. Cum să te
apuci să faci ceva ce nu are nicio legătură
cu facerile tale de până atunci? De unde
să începi? Dar cum timpul a trecut fără ca
nimeni să fi căutat sau să fi observat
sclipirile aurului în nisip, o faci singur,
pornind pe un drum, pe care nu știi unde
vei ajunge și nici dacă vei afla cine ești.
Singurul lucru pe care îl știam era acela, că
trebuie să învăț și să reproduc cu strictețe
ceea ce am învățat.
Când drumul cu învățatul se termină
cauți resurse în rutina de până atunci. Pe
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deasupra afli că mâncarea nu se face singură la cantinele studențești. Și nici lumea
înconjurătoare nu este formată din colegii
tăi de facultate, ce au fost atâțía ani, familia ta. Cu mâncarea este o poveste
lungă. Mai simplă este cea cu spălatul
hainelor. Mama ne-a făcut cel mai mare
bine, punându-ne de mici să ne spălăm
hainele. Spălatul a devenit un reflex și
chiar un refugiu, alături de citit. Când te
simți ca un leu în cușcă, cititul nu te mai
calmează. Este nevoie de mișcare sau
măcar mișcarea mâinilor. Spălatul hainelor
este și o portiță spre imperiul gândurilor.
Am citit, că una din calitățile unui scriitor
înnăscut este atitudinea sa față de rufele
murdare. Din acest punct de vedere sunt!

Duminica şi în sărbătorile de peste an
aveam şi felul trei la masă, respectiv coptătură (prăjitură). Ea putea fi cu brânză de
vaci, cu mere, cu silvoiţ (magiun) sau cu
nucă. Femeile casei făceau un aloat (aluat)
fraged din fărină nulaş (făină albă), la care
adăugau o lingură de unsoare sau de oloi
(ulei), groşthior (smântână) sau lapte acru,
ouă şi brouză (bicarbonat de sodiu). Plăcintele, pancovele (gogoşile), ciurigăile
(minciunelele), scovergile (clătitele), lipthiile
(lipiile), reteşele, turtele de mălai, pogăcele
cu jumări... adică... ceva pe lespede (tigaie),
se făceau în cursul săptămânii şi erau pe
post de... felul doi.
Cea mai rapidă coptătură era cea turnată. Pentru asta era nevoie de făină, ouă,
lapte acru, zahăr, brouză, oloi. Se împărţea
aluatul în două vase. Într-unul se adăuga
cacao, se turna aluatul simplu în tepşa
tapetată cu oloi şi fărină (făină), peste el se
turna cel cu cacao. Cele două straturi se
combinau, dând naştere unor forme bizare. Genul acesta simplu de prăjitură,
poartă numele, dat de mamica, coclintă
sau coptătură domnească legată cu aţă.

De Paşti şi de Crăciun, mamica făcea
coptături cu moşina (biscuiţi de casă). Ei se
făceau dintr-un aluat fraged, cu unsoare
(untură), făină albă, o fingie (cană) de lapte
acru, o lingură de untură, o fingie de
mniere (zahăr). Se adăuga vanilie şi coaja
de la un ţitrom (lămâie). Aluatul se pune în
moşina de tocat carne la care se ajustează
formele de prăjitură. Prindeam cu ambele
mâini cârnaţul de aluat, ca să nu se rupă,
Apoi, îl tăiam în bucăţi potrivite. Prăjiturile
cu moşina se păstrează bine vreme îndelungată, dacă scapă cu... viaţă. Alte delicatese erau cornuleţele cu silvoiţ, care ţi se
topeau în gură, făcute tot din aluat fraged,
umplute cu silvoiţ, rahat sau nucă amestecată cu silvoiţ. Când ele erau gata, eu şi
sora mea le se presăram cu mniere moşinată (zahăr măcinat cu maşina) şi cu un
plic de vanilie. Ce gust avea vanilia atunci!
Acum are gust de prostie omenească!
După ce terminam cu uscăturile (coptăturile cu moşina, cornuleţele), venea la
rând coptul foilor de prăjitură. Ele se
plămădeau fie cu sale-cale (amoniac), fie
cu brouză (bicarbonat de sodiu). Cremele
pentru aceste foi ţineau de imaginaţia
gospodinelor şi puteau fi din făină, zahăr,
lapte, şi cavei (cafea Cicoare) sau pur şi
simplu din silvoiţ sau dulceaţă. O prăjitură
care a rezistat în timp este prăjitura-televizor. Ea este clădită din două foi, cu salecale şi una, pandişpan. Cea pandişpan se
prepară din: făină, ouă, zahăr, oloi, apă şi
brouză. Se separă gălbenuşurile de albuş.
Albuşurile cu zahărul se bat spumă, până
se încheagă. La gălbenuşuri se adaugă
făina, o lingură de apă, o lingură de oloi şi
brouză. Se amestecă bine ingredientele,
iar apoi se adaugă albuşurile. Se pun la
copt în tepşa tapetată. Cele două foi cu
sale-cale se prepară din făină, cacao, o
cană cu lapte dulce şi sale-cale. Foaia din
pandişpan se pune la mijloc. Crema se
face din griz (gris), lapte şi vanilie. La ea se
poate adaugă unt, minunatul unt obținut
în casă prin bătutul laptelui, până cedează
cel mai înțelept dintre combatanți, adică,
în cazul nostru cedează combatantul din
borcanul închis ermetic.
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Volumele semnalate în această rubrică se află în atenția cronicarilor
revistei și pot fi, ulterior, subiectul unor cronici extinse.

apa și puntea - a folyó es a hid,
Editura Ardealul, Târgu-Mureș
Un volum bilingv, coordonat și îngrijit de
Eugeniu Nistor cuprinzând creații ale 26 dintre membri Filialei Târgu-Mureș a Uniunii
Scriitorilor din România. Traducerea în limba
maghiară a fost realizată de către Demény
Péter iar cea în limba română de către Kocsis
Francisko. Un demers salutar care ajută la
(re)cunoașterea celuilalt, aflat, de multe ori,
foarte aproape, traducerea, în asemenea
cazuri, fiind nu atât trădătoare cât revelatoare,
unificatoare: o punte. Scriitori din generații
diferite au venit împreună în numele poeziei
care aruncă lumină asupra unor emoțiilor
celor mai profunde:
A fiam ma megtudta...
Megtudta ma megtudta a fiam/ hogy
nincsen mikulás/ és hogy angyal sincs jaj
nincs angyal se (...)tudta meg a fiam ma/ de
nem érti nem tud belenyugodni - / sir és
kacag sir és kacag/ nem érti nem érti nem
érti/ hogy van ilyen közel egymáshoz/ sírás és
kacagás egymáshoz/ sírás és kacagás és
miért/ miért hazudnak évekig a felnőttek
Fiul meu a aflat astăzi...
Fiul meu a aflat astăzi a aflat/ că nu există
moș nicolae/ și că nu există nici îngeri vai nici
îngeri nu-s (...) a aflat fiul meu astăzi/ dar nu
înțelege nu se poate resemna - / plânge și
râde plânge și râde/ nu înțelege nu înțelege
nu înțelege/ cum pot să fie atât de aproape
unul de altul/ plânsul și râsul și de ce/ mint
adulții ani de-a rândul (Borsodi L. László)

Radu Sergiu Ruba - Un mic arhipelag
Editura Tracus Arte
Un nou volum al poetului, eseistului, prozatorului și radio-jurnalistului Radu Sergiu Ruba
strânge laolaltă zece povestiri adevărate, după
cum precizează acesta în Cuvântul înainte.
Acesta este și o confesiune a autorului, oferind o
cheie de lectură a cărții: Cărții i-am spus Un mic
arhipelag în semn de adorare a zeilor geografiei în stare a aduna în pâlcuri insulele-n
mare. Am făcut-o și în speranța că, într-o bună

zi, un corsar, un explorator, un naufragiat va
ști să-i dea mănunchiului meu de ostroave un
nume ideal. Și deoarece apariția cărții e sprijinită de Centrul județean pentru conservarea
și promovarea culturii tradiționale Satu Mare,
care și-a luat obiceiul ca la atingerea câte unei
cifre rotunde mai solemne, anii scriitorului
sătmărean cu pricina să fie astfel celebrați, am
încheiat volumul întorcându-mă în copilărie.
Am avut nevoie pentru asta de o, să-i zicem,
precuvântare la povestea de la capătul șirului. Iar la editura Tracus Arte m-am întors la fel,
ca acasă. Scrise cu umor fin, eleganță, cu o nostalgie aerată ce nimbează amintirile din copilărie, cu atenție la detaliu, povestirile alcătuiesc
un mic arhipelag al memoriei, al unei eterne
reîntoarceri.

ioan F. Pop - Solilocvii inutile,
Editura Caiete Silvane
Vorbește ca să te văd, ar fi spus cuiva
Socrate, pentru că acela care tace rămâne
oarecum nevăzut. Ioan F. Pop a ales monologul în acest volum de eseuri dens, intens, în
care ideile s-au sedimentat, în care emoțiile
s-au rafinat, în care reverberează parcă dezbrăcarea de iluzii a eclesiastului. Solilocviile
inutile se deschid oarecum brusc dar concentrat și tonul, de o tristețe rafinată, strunită,
nu ca, de pildă, disperarea unui Cioran sau
exasperarea devenită, din păcate, parte din
cotidian, evoluează în cercuri concentrice cu
dublu filtru (sau scut?), al culturii și al filosofiei
de viață, prin care istorii, fapte, gânduri sunt
cernute, într-o încercare katartică de salvare
a demnității, a omenescului în fața vânturilor,
valurilor. Ioan F. Pop recurge la celebrul citat
care a sconstituit un moto al romanului J.K.
O’Toole, Conjurația imbecililor, pentru a descrie fapte curente și în zilele noastre: Este
uimitoare coeziunea mediocrilor și a otrepelor împotriva a ceea ce le subminează falsa
autoritate. Acționează conștient sau inconștient, precum niște roboței programați, împotriva acestui pericol fatal care este competența, intrepiditatea și valoarea intelectuală.„De câte ori apare un om inteligent îl poți
recunoaște după faptul că toți tâmpiții se asociază împotriva lui„ (J. Swift)
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Dan vîță - Dosar de beatificare,
Editura Opera Magna, Iași
Unii ar zice că Dan Vîță, simpaticul animator cultural și lider de cenaclu din Tecuci,
cenaclul Calistrat Hogaș, se cam grăbește cu
„dosarul de beatificare“, câtă vreme nu i-a fost
validat nici cel de intrare în Uniunea Scriitorilor. Prefațatorul volumului său – Vasilian
Doboș - crede că beatificarea este fapt împlinit și anume în regim de urgență, fie și
numai după acest volum. Probabil că discuțiile vor continua, dar e bine ca omul să fie optimist și să prindă un rând la coadă la canonizare, de tânăr. Spre deosebire de numitul
prefațator, care l-a citit pe Dan Vîță sub sintomul transei (sic! Probabil simptomul, desfigurat la tipar), un cititor necăzut încă în transă
ar remarca la poet condeiul sprințar, capacitatea de a asocia termeni din zone lexicale
foarte depărtate, diversitatea tematică și,
când e cazul, o bună versificație. Dar și destule derapaje cauzate de viteza cu care ia
curbele cele mai strânse. Autorul este autoironic, clipește complice către cititor: nu
există despărțire perfect-aseptică, moleculară/
doar nopți în care te-mbeți și adormi spectral/
cu ultima iubită crescută-nlăuntru-ți cu aripileafară/ în șanțuri din bariera sistemului nervos
central. Totul bine până aici. Mai departe însă,
el exagerează vorbind de femeia iubită morfologic și beatudinal și de timpul plin de nori
bărboși în tractul cosmic vaginal. Cam des apar
astfel de exagerațiuni care, mă-nțelegi, nu că
par deplasate, dar efectiv încarcă și trag în jos
poeme ce ar putea fi mai frumoase, dacă ar
avea măsură.
Un poem se intitulează perplexant: Efectul Cerenkov cu lupi. Ca și cum ai spune teoria
relativității restrânse la cărăbușii de mai. Textul amintește de Grigore Cugler: lumina cu
mâinile mele pe tine-n acov/ ca-n munți pe
iadă, zăpada cu urme de lup/ mie, pavel alexeevici cerenkov/ mi-au apărut pete de întuneric
pe trup. Dacă unele virgule apar, ca petele
amintite, altele au dispărut misterios, e de
presupus că mai trebuiau una după munți și
una după numele fizicianului, contemporan
cu stahanovista Nina Nazarova, dacă e să
întindem coarda asocierilor. Și substantivului
trupu (sic!) cred că-i lipsește un l ca articol
hotărât! În final, ochii poetului, plini de lupi (!!)
care s-au prăsit în lumină și sânii tăi denunță
efectul cerenkov. Probabil denunță are aici
sensul de a rupe un tratat de alianță. Pentru
cititorul care a mai uitat fizica, trebuie precizat
că, la trecerea luminii printr-un dielectric,
viteza ei scade sub valoarea notată de Einstein cu c. Astfel încât, dacă se accelerează o
particulă electrică până depășește noua
viteză, ea va emite o radiație electrică albas-
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tră, ca situația dosarului de beatificare a lui
Dan Vîță. Acesta este Efectul Cerenkov! Așa se
face că în acceleratorul de particule dispar virgule, articole și chiar sensuri. Deși poetul declară: nu mai am răbdarea de-atunci, de
dinainte de naștere, îl îndemnăm la paciență
și la cernerea materialului prin ciururi cât mai
dese, pentru a separa ce-i valoros în versurile
lui de zgura emfazei.

violeta Daniela Mîndru - Saudade,
Editura Junimea
Autoarea, la primul roman, după un
volum de povestiri, este prezentată generos
pe coperta a patra de un nume eminent al
prozei, Dan Perșa. În multe puncte, ea îndreptățește încrederea romancierului. Conduce acțiunea cu siguranță, povestea rămâne
credibilă chiar și atunci când ar fi pericol să
cadă în scenariu de telenovelă. Relatarea este
în general sobră, romanciera păstrează un
ton cumpănit, chiar dacă mai cade accidental
în metafore și expresii patetice (parcă mi se
așezase pe umeri o greutate imensă etc.). De
altfel exagerările pot fi imputate naratorului,
altul decât autoarea. Căci romanul este scris,
destul de curios, la persoana întâi, din perspectiva unui... bărbat, care e profesor de
geografie. Matei, naratorul, se îndrăgostește
de Diana, într-o deplasare la Veneția. Dar
Matei – 37 de ani – e căsătorit cu Ioana cu
care are două fete. Diana e măritată cu un
bun prieten al lui Matei. Dragostea lor nu se
întrevede ca fericită. Matei cunoaște o femeie
care seamănă cu Diana și se numește Laura.
Are o aventură cu ea. Diana face un accident
vascular cerebral și, în scurt timp, moare. Simultan, Laura rămâne însărcinată și va naște
copilul lui Matei, dar el încă nu îi spune nimic
soției sale. Aceasta știe însă cam tot și decide
să se despartă de el. Ajunsă la soroc, Laura
naște, dar moare cu acest prilej. Matei aduce
copilul nou-născut și orfan în familia sa. Ioana
îl acceptă, deși îi scrisese lui Matei scrisoarea
de despărțire, pe care el o va găsi ulterior.
Ioana, Matei și cei doi plus unu copii vor trăi
mai departe împreună. Fericiți? Cine știe... În
orice caz, Matei va rămâne marcat de
Saudade (termen portughez care înseamnă
dor și nostalgie față de o persoană absentă).
În roman, poate și din punctul de vedere al
autoarei, Matei nu e vinovat, ci e o victimă a
soartei. În orice caz, rezultatul e greu de evaluat. În ordine literară, Saudade e un roman
promițător. Dacă Violeta Daniela Mîndru își va
alunga complet din minte ideea de melodramă și va lăsa cuvântul mai multor voci narative, ne putem aștepta la lucrări foarte
atractive.
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vasile Ghica - Surâsul lui icar - aforisme,
Editura Eikon
Aforismul ese un gen dificil. Să umpli o carte de
150 de pagini (în acest caz) cu mici și concentrate
cugetări, fiind, dacă nu deștept și hazliu, măcar
agreabil de fiecare dată, la fiecare rând paginat, este
o întreprindere care cere o temeritate deosebită.
Vasile Ghica își și grupează aforismele pe teme, Glorie, Fericire, Iubire, Artă etc., o împărțire destul de nesigură, pentru că unele pot avea loc sub mai multe
titluri. Așa cum se întâmplă de fiecare dată cu aforismele, unele sunt izbutite, altele simple locuri comune (În politică, mascota haitei este ciolanul, Marii
artiști nu încap în cușca unei generații), iar altele te
întristează de-a binelea: Poeții nu beau lapte. Dar pot
să bea vaca sau Inefabilul este principala enzimă a
iubirii. Unele observații sunt pătrunzătoare, ba chiar
și amuzante: Alcoolul asigură verva discuțiilor, nu și
calitatea lor. Vasile Ghica ca orice alt autor de
maxime, nu poate ieși „pe plus“ într-un volum de
150 de pagini. Dar cei ce au răbdare, pot găsi în
cartea lui, pasaje izbutite.

Tănase Dănăilă - Surâsul spiritului -

convorbiri elective, Editura Axis Libri
Tănase Dănăilă este colaborator al unor publicații din zonele județelor Galați și Bacău. Cartea sa
adună în peste 400 de pagini interviuri cu diferite
personalități ale vieții culturale, dar și cu preoți, profesori și alți intelectuali aleși pe criterii valorice dar,
recunoaște ziaristul, și afective. E dreptul său, desigur. Poate și întâmplarea a jucat un rol în alegerile
autorului care recunoaște într-o postfață (prefața
fiind semnată de scriitoarea Katia Nanu) că a ratat
unele interviuri programate și numește scriitori care
n-au mai avut răgazul, în existența lor, să acorde întâlnirea promisă. Între cei intervievați de Tănase
Dănăilă se află soprana Angela Gheorghiu dar și
personalități ale lumii literare: Liliana Ursu, regretatul Vasile Andru, Leo Butnaru, Viorel Dinescu, Ana
Dobre. Notorietatea altora este mai mică, încât e
foarte posibil ca un cititor, chiar bine informat, să
nu fi auzit de Fatma Sadâc, Gh. Mocanu, Paul Buță,
Contantin Oancă etc. până la 37, cât sunt toți interlocutorii avuți în vedere. (a.h.h. și h.G.)

Po§ta redac\iei
Proverbe turco-tătare  Până deșteptul găsește podul, prostul trece apa.
Un prozator cu talent  Cuvântul care se coace  omul în cădere e prinos de tăcere.
Güner akmolla (membră a Uniuniunii
Scriitorilor Tătari din Crimeea și a USR fil. Dobrogea). Stimată colegă, vă mulțumim pentru
proverbele turco-tătarilor crimeeni pe care ni
le-ați trimis în turcă și în română. Desigur, revista noastră având în majoritate cititori de
limbă română nu ar fi eficient să publicăm și
forma originală a acestor proverbe, care am
înțeles din mesajul dumneavoastră că au fost
culese de Mustegep Ulkusal, autor născut în
România, în 1899, România, dar care a scris în
tătară și turcă cartea tipărită în 1970 la universitatea Ankara. Ca și fratele său, Negip Hagi
Fazăl, căruia știm că i-ați dedicat o monografie,
Mustegep Ulkusal este o personalitate demnă
de toată stima a turco-tătarilor crimeeni, comunitate însemnată și pentru cultura noastră.
Reproducem câteva dintre aceste interesante
proverbe în traducerea dumneavoastră:
 Cel care vorbeşte fără să gândească, va
muri fără să se îmbolnăvească  Dracul își vâră
coada când îți faci în pripă treaba  Un cuvânt
e deajuns pentru cel ce este om  Omul bun
poate fi cunoscut în relația de afacere  Nu te
baza pe om, el poate să moară, nu te sprijini
pe perete, el poate să se dărâme  Din lemn
nu se face vătrai  Până deșteptul găsește
podul, prostul trece apa  De cade jos aurul,
nu-şi pierde din valoare.

Florin George Moldovan. Am citit cu plăcere ambele povestiri trimise de dvs.,
cu bucuria de a descoperi un prozator talentat. Și-au găsit locul în acest număr al revistei noastre.

Gheorghe Simon. Am primit poemele dvs. și sperăm să realizăm un grupaj
într-un număr viitor. Reproducem deocamdată unul dintre texte, respectând grafia
dvs. cu î din i și fiind siguri că, până la apariția celorlalte, cuvintele din ele se vor mai
coace, după cum ne asigurați. (h.G.)

Cuvîntul se coace în sine
Cuvîntul se coace în sine
se furişează de lăcomia acerbă
a cititorului
pînă devine un semn oarecare
într-un text la întîmplare
cum pădurea îşi ascunde
în fiecare frunză
privirea difuză.
Iarba creşte
fără să întrebe
numai lemnul încrustat al crucii
se usucă în tăcere
doar cel de nepătruns
ni se arată

pe calea sprîncenată
doar omul e un semn viu
între lucruri în pripă.
Între aripi de frică
e zborul de o clipă
între zări grăbite
clipite
şi toate îşi întrerup deodată
purcederea pe o cale neumblată.
Numai omul în cădere
e prinos de tăcere
iar clipa rătăceşte
neîntîmplată
pe o cale încă
necercetată.

Revista revistelor

„Dureri cuibărite“ prin reviste
www.revistaneuma.ro
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 Inclemența colegială scriitoricească  Rătăciri eminescologice  Localism  Muzeu al Vrăjitoarelor

la Ardud  Îmi smulgi cicatricea și o ronțăi hapsân  Păsări alungate cîntă prin somn  Turele de piscină
stimulează simțul critic  50 la sută seamă chioară  Impasurile fenomenologice şi condiţia transcendentală!  Dedublarea eu-lui într-un alt eu  Viaţa trăită energic în doi  De prostie nu se moare

Expres Cultural nr. 10 (34) / 2019, nu mai are, parcă, elanul unor
numere anterioare. Cîteva articole sînt totuși interesante. Liviu Ioan
Stoiciu crede că Istoria literaturii române a tot dat de gol inclemența
colegială scriitoricească, nu s-a schimbat nimic în timp. În articolul său,
Vrăjmășie între scriitori, dihonie, inclemență, poetul îndeamnă la concordie și privirea cu indulgență a „vrășmașului“. După ce multă
vreme s-a arătat foarte intransigent cu confrații, Liviu Ioan Stoiciu a
revenit din fericire la o atitudine creștinească. Dar tot se plînge de ingratitudinea confraților, probabil pe bună dreptate. Emanuela Ilie
dedică o cronică literară volumului prof. Doru Scărlătescu Eminescu
și ispitele eminescologiei în care citează cîteva exemple savuroase de
rătăciri eminescologice (poetului din Ipotești i se atribuie crearea
Teoriei relativității etc.). Cronica stîrnește dorința de a citi volumul
recent apărut la Junimea. Un articol important este cel al lui Dumitru
Vitcu despre acad. Alexandru Zub la aniversarea celor 85 de ani ai istoricului. Ca și alte reviste ieșene, Expres Cultural este devotat culturii din Iași și Moldova, ceea ce este foarte frumos și legitim, dar
merge pînă la ignorarea operelor și creatorilor din alte zone, ceea
ce poate duce la o perturbare a scării de valori: un autor este recenzat cu amabilitate și pe spații ample pe criterii geografice, în timp
ce alții, mai valoroși încă, și operele lor importante sînt ignorate pentru că nu sînt arondate orașului est-carpatin.

Mărturii culturale este o Revistă trimestrială de cultură și apare la
Satu Mare. Am primit în anul IV de apariție, nr. 3 (15), iulie - septembrie 2019. Director fondator este Aurel Pop, iar redactor șef, Viorel
Câmpean. Pînă pe la pagina 27, revista pare o sobră publicație didactică, de istorie și istorie literară, studiile au bibliografii și titluri explicite, deloc metaforice. Semnează Aurel Pop, Marta Cordea, Icu
Crăciun, Viorel Câmpean și alții. Un titlu atrage atenția: Raluca
Ghideanu și Primăria Orașului Ardud vor să înființeze un Muzeu al Vrăjitoarelor. De la pagina 28 și pînă spre final (60 de pagini are toată
publicația) se dezlănțuie o seamă de poeți și prozatori, nu mai slabi
decît cei etalați de alte publicații, dar nici mai buni. Se atinge
pe-alocuri și ridicolul. Claudia Oșan comite următorul poem: Tu!/ îmi
smulgi cicatricea și o ronțăi/ hapsân între dinți/ până sângerează iar/
și iar o lipesc înapoi pe muchia/ pieptului/ o dau cu salivă/ și/ o împing
cu unghia degetului/ arătător. Pe culmile agramatismului se saltă Ștefan Aurel Drăgan: Vin păsări alungate din/ necuprinsul zbor și-mi cântă

prin/ somn./ Trebuie să mă reazăm (sic!) de a (sic!)/ plugului coarne/
sau pe durerea cuibărită anume (??)/ sub lemnul mult căutat/ ce apără
rodul de a plânsului/ foame/ și se leagănă în a (sic!) pruncilor/ descântat (poate al pruncilor descântec n.n.). Coordonatorii revistei nu par
chiar idioți. Cum e posibil să lase, în publicația lor, asemenea „versuri“ și, mai ales, două dezacorduri identice într-o strofă? Dacă autorul e analfabet și țin totuși să-l publice, din cine știe ce obscure
motive, măcar să-i dreagă textul după regulile limbii române! Și
Cronica literară de Maria Vaida este o mostră de neprofesionalism și
prostie cu ifose. Începe așa: În vara aceasta, pe marginea piscinei lui
Sergiu (???) de la pensiunea Panorama, undeva în apropierea satului
Ghelari și în vecinătatea munților Poiana Ruscăi, după câteva zeci de
ture de înot (detaliu de maxim interes pentru cititor! n.n.), am lecturat (sic!) un roman ce se încadrează în criteriile enunțate de noi (???)
în urmă cu niște ani. Este vorba despre romanul semnat de scriitorul
(sic!) Daniel Luca: Sindromul Mowgli. Cine știe și cui îi pasă de „criteriile enunțate“ de doamna Vaida? Impresia favorabilă cu care se
parcurge o jumătate de revistă e grav diluată de zeama chioară a
celei de-a doua jumătăți.

Revista Climate literare este o Revistă editată de Societatea Culturală și Prietenie (sic!) „LA NOI ACASĂ“ Târgovişte. Și a luat, din cîte se
scrie pe copertă„Premiul de excelență“ al Uniunii Ziariștilor. Numărul
119 din anul XII se deschide cu o pagină de poezie de Lermontov.
Traducătorul nu e precizat, probabil ca să nu ceară drepturi de autor.
Halal excelență și profesioniști! Chiar spre început, revista publică
patrea a patra a unul articol de Dragoș Niculescu (va urma și în
numărul viitor, fiți fără grijă) intitulat Impasurile fenomenologice şi
condiţia transcendentală. Autorul a ajuns la paragraful Extensia
fenomenologică și abstracția fenomenologică și zice: Astfel, (cum„astfel“?) cele două deplasări (care sînt cele două?) ale eu-lui conștient
apar ca sensuri opuse, calitativ și cantitativ invers polare, fără a-și fi însă
una alteia antagonică, ci din contră, realizându-și fiecare funcția
autonom, neconstrângându-se reciproc. Dacă abstracția fenomenologică de concentrare a eu-lui în sine a fost numită de Husserl „reducție“,
atunci dedublarea eu-lui într-un alt eu, cu pretenția de eu al meu pentru celălalt, poate, omolog, ar putea fi numită extensie (extensie fenomenologică), caz în care ar suporta din partea noastră aceleași critici și
corective cu legitimare transcendentală. Evident că între premisa dacă
și concluzia bătută în cuie cu atunci nu există nicio legătură și tot
articolul este un astfel de delir necontrolat. De la„filosofia“ lui Dragoș
Niculescu, cititorul se poate relaxa cu ceva ușor: versurile rimate și
nerimate, fără nicio regulă, ale lui Marin Moscu: Se poate muri din iubire,/ Se poate muri de noroi,/ De neputinţa de-a visa/ Viaţa trăită
energic în doi. Dacă s-ar muri de prostie, întreg colectivul numeros de
„colaboratori principali“ ai revistei Climate literare ar fi decedat. De
cei„secundari“ nu mai vorbim!
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