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AndreA H. Hedeș

Nebuni, zombi §i trandafiri
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Z ilele acestea au circulat în presă, fără să facă prea mare vâlvă, însă, cuvintele pline de
năduf ale unui ministrului interimar, la adresa fostului său președinte de partid, pe care
îl învinuiește că a negociat atât de prost încât„a ajuns să dezvolte România cu Ministerul

Culturii”, „am dezvoltat-o spiritual”. Cu toate că domnul ministru interimar va aluneca, într-un timp
foarte scurt, la scara istoriei, în uitare, merită să facem, pentru noi, cei care mai credem în rolul cul-
turii și al spiritualității, aceia care am rămas, nu să stingem lumina, cum se spunea în vremuri de tristă
amintire, ci să veghem ca aceasta să nu se stingă, merită așadar să facem acest exercițiu de reamintire
și de contextualizare a importanței culturii și spiritualității, lucruri despre care am mai vorbit în edi-
torialele noastre, editoriale cu care, din (ne)fericire miniștri nu își obosesc ochii.

Dacă privim spre Vest, admirând învățământul de acolo, uităm să aducem în ecuație faptul că
imaginea ideală pe care ne fixăm e reprezentată de învățământul privat. Mai cu seamă învățămân-
tul superior a devenit o fabrică, nu de diplome, ci de bani, întreținută de tradiție, sistem de castă și
snobism. Obținerea unei diplome de studii superioare înseamnă, pentru cineva din clasa de mijloc,
îndatorarea pe o bună parte din perioada vieții active. La noi, învățământul e într-o stare deplorabilă,
se poate face un întreg număr de revistă doar pe această temă. În țările asiatice, învățământul a
rămas un semn de distincție, de prestigiu, datorat și tradiției de sute sau mii de ani de prețuire a
educației.

Educația, instruirea de bază în școli, specializarea în instituții de învățământ superior, permit
crearea oamenilor care să genereze cultură dar și idei valoroase în domeniile cercetării și deci, să
ducă țara mai departe, să asigure propriului popor un viitor. De-a lungul istoriei, state aflate în co-
laps, au renăscut și s-au reașezat în poziții de top după investiții în educație, învățământ, etape pre-
mergătoare culturii. Din păcate, din acest punct de vedere, Europa a rămas o bătrână doamnă
depășită de evenimente, aureolată de deminitatea unei lumi ce apune și plimbându-se grav pe cu-
loarele propriului muzeu. Această lipsă de viziune, inadaptare și retard, o lasă acum dependentă de
bunăvoința tuturor punctelor cardinale și ca un copil pe care nu-l alege nimeni în echipă, la ora de
educație fizică, situată în afara echipelor formate deja.

România, educată, nu-i așa, aleargă prin ogradă ca o găină fără cap. Perfect inadaptată, total ne-
racordată la pulsul istoriei. Pentru că cei care o conduc vremelinic nu dau doi bani pe ceea ce e cel
mai la îndemână pentru progresul acestui popor: cultură și spiritualitatea. În acest context are per-
fectă logică faptul că, deși au fost alocați în buget, banii pentru revistele de cultură, altele decât cele
ale Uniunilor de Creatori din România, aceștia nu au ajuns la reviste. Este vorba de al doilea an de pan-
demie, deci și de criză economică. Un an în care degetele de la o mână sunt mai multe decât per-
soanele care m-au întrebat dacă mai pot duce revista mai departe. Aici intră în joc un alt context.
Acela al mediului literar de la noi, unul egotic și divizat. Susținerea de breaslă ori confraternă se li-
mitează la distanța politicoasă, în cazurile fericite. Din când în când susură întrebări aparent intere-
sate, disimulând speranța unei vești proaste care ar aduce o corozivă bucurie, și, oricând, o vorbă
proastă, în loc de-o vorbă bună. Pe urmă, dacă e vorba de „privat”, atunci e vorba de bani, neapărat
mulți, uitându-se că la noi nici inițiativa privată nu e susținută ci, dimpotrivă, încurcată și împovă-
rată în fel și chip. În perioada aceasta grea m-am aflat, la un moment dat, în fața cuiva cu mulți bani
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pentru a cere un împrumut pentru revistă. În mod logic și corect, această persoană a dorit să știe
care e investiția și care e câștigul într-o astfel de întreprindere și, tot în mod corect și sănătos, nu a
putut trece peste faptul că în cultură câștigul nu prea intră în calcul, că atunci când e vorba de cul-
tură e vorba de un domeniu, cam peste tot susținut și încurajat de stat, și doar la noi lăsat pradă ca-
pitalismului sălbatic și că, mai ales literatura, e unul dintre cele mai lovite domenii culturale. Am stat
acolo, ca în fața unui judecător care a pus în balanță, pe un taler cultura, pe celălalt banul. Cultura,
ușoară ca un fulg, nu a înclinat balanța iar demersul meu a părut acela al unui nebun, nici măcar
întru Hristos, ci întru literatură. În mitologia egipteană, Maàt, Zeița Adevărului, a Ordinii și Armoniei
rezultate în urma creației divine, ținea o balanță în fața sufletelor ajunse la judecată. Pe un taler se
afla inima celui judecat, pe alt taler se afla o pană albă. Inima trebuia să fie atât de ușoară încât să nu
încline balanța. Suntem judecați și cântăriți mereu și aici pe pământ. Dar după alte măsuri, iar până
la un alt fel de judecată, nu ne rămâne decât „să ne descurcăm” și să continuăm să trăim cu gândul
că această nebunie e aur spiritual care va cântări, cândva, ușor în balanță. Poate nebunii de astăzi sunt
înțelepții unei lumi mai bune.

Nici să fi dorit cineva nu ar fi putut realiza un poligon de încercări ca cel de la noi, cu rezultate ex-
traordinare, dar toate în sens negativ. Omul nou e aici, obținut prin deconstrucția ființei umane și
naționale, prin ștergerea elementelor de coeziune, adică tot ceea ce învață omul prin educație și
prin cultură. Conectați la mici fragmente de informație de pe internet (cu șanse să devină internet,
nu peste mult timp), nemaiputând forma o imagine de ansamblu, fără istorie și fără perspectivă,
avem oameni noi, ai momentului, ușor de manipulat, ușor de aservit oricăror interese și crezând că
dincolo de bani și de influență, nu mai există nimic spre care să aspire, nimic ce să conteze.

În acest peisaj demn de picturile negre ale lui Goya, dar populat cu personaje a căror monstruo-
zitate interioară nu se reflectă pe chip și bântuit de zombi politikon, NEUMA a împlinit 5 ani de revistă
și 7 ani de editură. Moment să ne întrebăm: la ce bun cultura? Existența luminoasă a NEUMEI a fost
posibilă doar„mergând împreună”, fiind o echipă, respectând și cultivând valorile cu care am pornit
la drum. O mare familie sub semnul trandafirului alb. Mulțumim celor care au crezut în noi încă de
la primii pași, celor care ne-au fost și ne-au rămas alături, celor care s-au alăturat pe parcurs, din țară
și din toate colțurile lumii. Mulțumim cititorilor care ne caută, ne citesc, ne trimit gândurile lor. Pen-
tru ei merită să ne reamintim gândurile cu care am pornit la drum și după care ne orientăm și astăzi:

„Începem!
Vine o vreme când riscul de a rămâne boboc este mai dureros decât acela de a înflori“ ...e gândul

cu care am lansat în 2014 Editura NEUMA și cu care am anunţat, la 3 noiembrie 2017, nașterea Revis-
tei NEUMA. Semnul vizual sub care stă Neuma este un trandafir, această floare care transcende graniţele
culturale, religioase, etnice, deoarece frumuseţea și armonia semnificaţiilor sale sunt un symbolon care
are puterea de a ne aduce împreună. Trandafirul NEUMA este un trandafir înflorit, rosa centifolia,
trandafirul cu o sută de foi, metaforă a cărţii și a revistei și vorbește despre curajul de a înainta crezând
până la capăt într-un ideal. NEUMA este un semn de notaţie muzicală fără portativ, constând din puncte
și virgule, folosit în Evul Mediu pentru cântarea liturgică. Astăzi NEUMA este utilizată doar în cântarea
bizantină și gregoriană, în special în comunităţile monastice. Dincolo de această semnificaţie, care deja
o singularizează, o frumoasă poveste spune că NEUMA ar fi la origini un proto semn care, în funcţie de
nevoia cititorului, semnifica gest scenic în teatru, sunet în muzică, cifră în matematică. Această gene-
rozitate și disponibilitate de dialog cu celălalt, până la transformare, pentru a împlini nevoia interpre-
tului său, fără a se pierde pe sine, dimpotrivă, îmbogăţindu-se, a făcut ca NEUMA să fie cel mai potrivit
nume pentru Editură și pentru Revistă. Revista NEUMA este o revistă cu profil cultural. La fiecare două
luni veţi putea citi un număr dublu care va acoperi teme de la literatură la istorie, de la teatru la filosofie,
de la sport la educaţie, veţi putea urmări viaţa culturală a românilor din diaspora și veţi putea descoperi
împreună cu noi adolescenţi talentaţi la rubrica „Teen Spirit“, veţi afla care sunt cele mai recente cărţi
ale Editurii NEUMA și îi veţi putea cunoaște pe autorii lor, iar despre complexa și bogata dramaturgie
contemporană românească veţi putea citi în paginile consacrate teatrului, veţi afla despre cele mai noi
apariţii editoriale prin recenzii ale celor mai recente și valoroase cărţi din literatura română contem-
porană și din literatura străină iar oameni de cultură din ţară și din străinătate vor fi mai aproape de citi-
torii noștri prin interviuri. Gratitudinea mea se îndreaptă spre toţi cei care au avut încredere în acest
proiect. Talentul, inspiraţia și dăruirea lor, devotamentul faţă de frumos au făcut ca această idee să de-
vină realitate. Faptul că pornim împreună pe această cale mă onorează. Credem cu tărie în importanţa
și în necesitatea culturii, în rolul ei formator esenţial. Răspândind lumina culturii în întunericul ignoranţei
putem să ne aducem contribuţia - o picătură - de armonie într-o lume frământată. „După noi, peste
veacuri, rămân nu vedetele și gladiatorii, ci poeţii, gânditorii, istoricii.”

� � �
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Trecut-au anii…
HoriA GârbeA

D e la o vreme anii trec mult mai repede și unele
minute par nesfîrșite. Se spune că asta se întîmplă
cînd începi să îmbătrînești, un lucru pe care o minte

lucidă îl pricepe, dar un poet nu se cuvine să-l recunoască.
Din păcate sau din fericire, trecerea timpului se poate măsura

în cele care se adună în urma fiecăruia: titluri și exemplare de cărți
și reviste, prieteni și colaboratori. Dacă i-aș putea aduna pe toți
oamenii pe care i-am întîlnit și am schimbat măcar cîteva fraze, aș
umple un stadion cît Maracana.

Prin strădania poetei Nicoleta Milea, redactor al revistei
Neuma, există un fișier cu numele tuturor celor care au semnat în
revistă pe parcursul primelor 48 de numere apărute, din 3 noiem-
brie 2017 și pînă acum. Sînt peste 440, dacă dau crezare MSOffice.
Aceast număr ne spune că revista a avut mulți colaboratori, a pus
în lumină nume destule dar și că mulți dintre cei care au scris au
făcut-o repetat dînd probă de tenacitate și fidelitate. Peste o sută
dintre aceștia au publicat cel puțin un volum la Editura Neuma, a
cărei activitate s-a amplificat și ea mult, începînd cu același an de
referință: 2017.

Numărul menționat a rezultat prin adunarea autorilor români
cu cei străini, traduși în paginile revistei. Iau la întîmplare o singură
literă : T. Și îi găsesc pe Entela Tabaku, Nguyen Dinh Tam, Vadim
Teriohin, Vu Trong Thai, Huū Thinh, Wang Tiaxin, Metin Turan,
Jaromir Typlt. Să nu-i uităm nici pe traducătorii lor, scriitori ei înșiși,
care au contribuit cu abnegație la dimensiunea internațională a
revistei.

Ar trebui să mai numărăm poate, dacă am pornit pe calea
contabilizării rezultatelor, premiile obținute de prestigioșii colabo-
ratori, tîrgurile de carte române și internaționale la care volumele
Neuma și numerele de revistă au fost prezentate, zecile de eveni-
mente la care redactorii și colaboratorii au participat, multe dintre
ele fiind evenimente exclusiv Neuma, culminînd cu lansările de
carte care au adus prezentările a zeci de autori într-o singură
sesiune. Toate acestea au generat solidaritate în jurul valorii,
prietenie, bucurii.

Dar dacă m-am referit la cifre, o să mai numesc una, poate cea
mai neașteptată: zero! Acesta e numărul colaboratorilor plătiți în
2021. Tot zero este numărul de angajați ai Asociației Culturale
Neuma, entitatea editoare a revistei. Toți cei care se străduiesc ca
revista să arate într-un fel de care nu ascund că sîntem mîndri sînt
colaboratori, nimeni nu are funcția „de bază” la Neuma. Iar dacă ar
fi să contabilizăm și veniturile pe care Asociația și președinta ei,
poeta, prozatoarea, eseista Andrea H. Hedeș le-au încasat în cei
5 ani de pe urma revistei ar trebui să ne deplasăm mult pe axă în
zona numerelor negative.

Așadar Neuma este un entuziasm, o „nebunie” nu doar
frumoasă ci de-a dreptul strălucitoare. E adevărat că unele instituții

foarte onorabile au ajutat moral revista, începînd cu cea care ne-a
acordat egida: Uniunea Scriitorilor din România. Ministerul Culturii
a acordat anual o subvenție, prin concurs, la care era obligat de o
lege pe care anul acesta, fără nicio explicație, a nesocotit-o. Nu e
mare mirare, la noi prevederile legilor sînt facultative. Nenumărați
sînt cei care au ajutat moral Neuma măcar cu un like sau emo-
ticonul unui zîmbet. Toți merită mulțumiri. Și acest suport moral,
chiar în lipsa celui material, a făcut revista să continue, să existe în
acești ani, mulți și puțini, vorba clasicului.

Putem vorbi așadar despre Neuma ca despre o stare de spirit
care s-a consolidat în timp, care a rezistat mai bine de un an chiar
sub pandemie, cînd întîlnirile atît de plăcute ale autorilor editurii și
colaboratorilor revistei au mai fost posibile mai rar (dar nu au fost
inexistente!) și adesea s-au întîmplat virtual. În epoca rețelelor,
Neuma a sădit o rețea cu sute de noduri și articulații. Materiale
pentru revistă vin practic zilnic, și din California, și din Nepal, iar
cînd apar articole, se traduc în albaneză, vietnameză, chineză,
rusă, dovadă fiind premiul prestigios primit de directoarea revistei
ca urmare a inițierii colecției Avangarda rusă și prețuirea constantă
pe care o arată publicației scriitorii vietnamezi, ceea ce a dus la
crearea colecției Mekong.

Un fapt pe care țin să-l amintesc este că Neuma este o revistă
structurată într-o lume în care apar multe reviste, bună parte din
ele fiind alcătuite ca niște almanahuri, ca să nu spun ca niște saci
fără fund. Revista se mîndrește cu colaboratorii ei de calitate, despre
care am scris mai sus, dar, zic eu, ar putea fi mîndră, la fel ca și
editura, și de faptul că a refuzat mult mai mulți. Literatura nu este
un „sport de masă” cum credeau comuniștii, nu este o Daciadă la
care trebuie să alerge toți. Chiar și eu eram convocat în școală să
alerg la cros. Măcar eu, pe atunci, eram slăbuț, dar aveam bieți
colegi care-și purtau cu dificultate corpolența. E inutil să agiți
spiritele cu reviste și festivaluri lirice la care se împart cartoane
consolatoare tuturor refuzaților. Dacă la un festival sau concurs,
cu voia organizatorilor, Neuma a dat un premiu, l-a dat unui autor
care a dat dovadă de profesionalism și pot afirma că mulți s-au
consacrat după aceea și alte premii importante au urmat pentru ei.
Neuma s-a ținut departe de amatorisme și le descurajează. Este o
revistă pentru elitele culturii, iar cititorii ei, după o zicală cunoscută,
nu numai că sînt mai inteligenți, dar sînt și mai cultivați decît ai
altora.

Într-un moment aniversar, de mare emoție, cum e acesta, este
foarte greu să nu devii patetic. Simt această primejdie de care
m-am ferit mereu și vreau să închei articolul repede și cît mai
simplu.

La Mulți Ani, Neuma, și atît, dar din toată inima și cu toată
dragostea ! � � �
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L a prestigiosul Festival The Golden Knight - Zoloty Vityaz din
acest an, Festival al cărui Președinte este eminentul actor și
regizor Nikolay Burlyaev, Andrea H. Hedeș, a fost distinsă

cu Premiul Forumului Literar de literatură slavă în semn de apre-
ciere pentru activitatea de susținere, în cadrul Editurii NEUMA, a
literaturii ruse, prin Colecția Cărțile Avangardei.

Un cuvânt de mulțumire i se cuvine scriitorului Vladimir
Terekhin pentru constanta prietenie, susținere și încredere.

„Cavalerul de Aur reprezintă toate domeniile de activitate
creativă – cinema, teatru, artă muzicală, literatură, pictură. Și de drept
este considerat un eveniment strălucitor, remarcabil în viața culturală
a țării noastre și a altor state. De-a lungul anilor, forumul și-a
dobândit propriile tradiții și și-a câștigat fani loiali. Este important să
acordați o mare atenție unor subiecte atât de importante precum
întărirea fundamentelor spiri- tuale și morale ale societății, educarea
tinerei generații în spiritul idealurilor înalte de cetățenie și patriotism
și armonizarea relațiilor de familie. Și, desigur, festivalul stabilește
întotdeauna cea mai înaltă ștachetă artistică, servește la consoli-
darea comunității profesionale și la consolidarea legăturilor uma-
nitare internaționale. Vă doresc succes în continuare și toate cele
bune”, se spune în mesajul adresat festivalului de președintele
Federației Ruse, Vladimir Putin.

Festivalul Interna\ional
Cavalerul de Aur

George Volceanov – Premiul Cartea anului 2020 pentru
volumul Întoarcerea la Marele Will sau Reconsiderarea canonului
shakespearian, apărut la Editura Tracus Arte;

Eugen Uricaru – Premiul APLER Opera Omnia;
Rodica Draghincescu, Copilul cu piele de iarnă, Editura Tracus

Arte și Ioan Es. Pop, Un somn pe scaunul electric, Editurile Tracus
Arte și Charmides – Premiul Cartea de Poezie a anului 2020;

Emanuel Modoc, Internaționala periferiilor. Rețeaua avan-
gardelor din Europa Centrală și de Est, Editura Muzeul Literaturii
Române și Iulian Bocai, Filologii. Instituționalizarea studiului
literar în Europa, Editura Tracus Arte – Premiu Cartea de critică
literară a anului 2020;

Andrea H. Hedeș pentru romanul O întâlnire pe strada
Hazard, Editura Neuma – Premiul Cartea de proză a anului 2020;

Editura Contemporary Literature Press a Universității din
București, director: Lidia Vianu – Premiul Editura anului 2020;

Petru Șoșa – Premiul Graficianul de carte al anului 2020;
Poesis (Satu Mare), director: Dumitru Păcurar, art director:

Oana Păcurar – Premiul revista anului 2020;
Ioan Matiuț – Premiul special pentru poezie pentru volumul

Contraatacul de panică, apărut la Editura Tracus Arte.
Cele 11 diplome APLER sunt concepute de artistul vizual Mihai

Zgondoiu. Partenerii media ai Premiilor APLER sunt Radio România
Cultural și AgențiadeCarte.ro.

Laureații și câștigătorii Diplomelor la Forumul literar de literatură slavă, pot fi găsiți pe site-ul Festivalului:
http://zolotoyvityaz.ru/mslf-laureaty/

Gala Premiilor pentru anul 2020
Andrea H. Hede§ laureat[ pentru roman

Vineri, 19 noiembrie 2021, într-un format on-line, a avut loc cea de-a XXIII-a ediție a Galei Premiilor APLER (Asociația
Publicațiilor Literare și Editurilor din România), cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Amfitrionul Galei este
prof. univ. dr. Ioan Cristescu, președintele APLER și directorul Muzeului Național al Literaturii Române. Juriul

format din prof. univ. dr. Silviu Angelescu (președinte), Maestrul Mircia Dumitrescu și scriitorul Dan Mircea Cipariu au
acordat 11 premii pentru anul editorial 2020. Laureații acestei ediții sunt:
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C oronae Borealis, Coroana Nordului este corespondenta
constelației Corona Australis, Coroana Sudului. Este una
din cele 48 de vechi constelații denumite de Ptolemeu

și care a trecut și în conștiința modernă, rămânând în cele 88 de
constelații moderne. Simbolistica ei este foarte bogată. Miturile
greciei antice consideră Coronae Borealis ca fiind coroana de aur
făurită de Hefaistos și dăruită de către Dionis, ca dar de nuntă,
soției sale, Ariadna, cea mai pură. În miturile celte, constelația este
numită Caer Arianrhod și reprezintă Castelul Cercului de de Argint,
locuit de Lady Arianrhod, considerată un aspect al lui Ceridwen,
Zeița Albă a Muzelor. Nativii americani cunoșetau constelația sub
numele de Cercul taberei. Strămoșii noștri au numit-o Hora. Toate
aceste denumiri, inspirate, desigur, de forma în care sunt dispuse
stelele ce o alcătuiesc, duc cu gândul la cerc, această fromă

perfectă, încărcată de semnificații: perfecțiunea, plenitudinea,
dansul vieții, roata vieții, uniunea.

Anul acesta, în noiembrie, NEUMA a împlinit cinci ani de
revistă și șapte ani de editură. NEUMA a fost, de la început, mai
puțin „tradițională” și organizată diferit de revistele „clasice”.
Colectivul de redacție este răspândit pe tot cuprinsul țării iar
colaboratorii sunt naționali și intrenaționali. Anul acesta, 2021,
având în vedere și pandemia, ar fi fost foarte greu, din toate
punctele de vedere, să marcăm într-un mod concret acest prag la
care am ajuns împreună, toți cei ce iubim NEUMA. M-am gândit
mult la o modalitate de a celebra, în ciuda distanței și a vitregiilor
de tot felul, această realizare a noastră, în care am investit cu toții
atât de multe energii luminoase. Și gândul cel bun a venit!

Pe
rla

Co
ro
an

ei

AndreA H. Hedeș
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Astfel, steaua cu numărul de ordine 084076 aflată în
constelația Coronae Borealis, Coroana Nordului și înregistrată
în ediția revizuită a catalogului SAO la poziția 1555+2629,
va fi de aici înainte cunoscută cu numele de NEUMA.
Coordonatele astronomice ale stelei sunt ascensie draptă
15h 55m 12.37s și declinație +26° 29’ 10.56”, paralaxa are
valoarea 0.0090”, tipul spectral este F5 și magnitudinea 8.3.
Noua denumire a stelei a fost înregistrată în Catalogul Stelar
Armilar, ce conține stele cu magnitudinea limită 9.0, vizibile
din locuri aflate între paralela 30° și 80° latitudine nordică.
Poziția aparentă pentru epoca 2000.0 verificată. Arhivată în
registrul de referință R.A. 007668.

Steaua ce poartă de acum numele NEUMA este vizibilă
cu ochiul liber în emisfera nordică. Cultura mișcă soarele și
celelalte stele, este un limbaj universal, nu cunoaște granițe
și unește sufletele. Strălucirea ei veghează mereu asupra
noastră. NEUMA poartă lumina culturii, nu se abate
niciodată de la drumul ei, sporindu-și strălucirea. De aceea,
privind-o, cu același gând cu care am pornit la drum, vom
putea fi împreună, simbolic. În nopțile de iarnă ce vor urma,
ca și în nopțile senine de vară ce vor veni, printre nenu-
măratele stele ce împodobesc cerul, vom putea vedea și
steaua noastră, strălucind în hora de stele a Coronae Borealis.
Și sub aceste auspicii înalte ale dublului său, însoțită de
gândul bun al autorilor și cititorilor noștri, și aici, pe pământ,
NEUMA va continua să-și urmeze menirea, aceea de a aduce
oamenii împreună, de a cultiva frumosul, binele, cultura.
Pentru că ceea ce este sus este și ceea ce este jos, ceea ce este
jos este și ceea ce este sus. � � �



www.revistaneuma.ro
Invitat special 8

Nr. 11-12 (49-50) � 2021

Gheorghe Grigurcu

„A te r[t[ci pe un singur drum”
Senectute. Există o parte a ființei tale pe

care o părăsești precum o carte pe care n-ai
citit-o decît pe jumătate.

� � �

Scriptor. Căutîndu-și un cititor ideal, oare
nu se idealizează discret pe sine însuși?

� � �

X își provoacă răni aidoma unui soldat ce
vrea să scape de front, pentru a dobîndi
atenția, compasiunea celor din jur. Stînje-
nitorul cabotinism al suferinței sale.

� � �

„Electra, fiică a unui tată prea puternic,
redusă la sclavie, fără altă speranță decît cea
în fratele ei, vede un tînăr care îi vestește
moartea acestui frate – iar în clipa celei mai
depline disperări, i se arată că tînărul e fra-
tele ei. «Credea că este grădinarul.» A recu-
noaște fratele într-un necunoscut, a recu-
noaște pe Dumnezeu în univers” (Simone
Weil).

� � �

X scrie cu ostentație pentru a atrage
atenția asupra sa. Y scrie cu discreție. Plin de
elan afirmativ, X se teme de lumea care l-ar
putea uita. Lui Y îi e frică de sine însuși, nu de
lume.

� � �

Cîte o zi al cărei început pare a coincide
cu sfîrșitul său. Cîte o zi al cărei sfîrșit pare a
coincide cu începutul său. Care e de pre-
ferat? Ultima e oricum mai riscantă.

� � �

„Elocința este darul unui om de a-i face
pe ceilalți după chipul lui, păstrînd iluzia
reciprocă a libertății” (Amiel).

� � �

Conform unei opinii emise de un grup
de psihologi italieni, frica se manifestă une-
ori prin rîs. Rîsul, antidot al acesteia. O probă
ar putea fi și faptul că, nu o dată, spectatorii
tineri rîd la filmele horror.

� � �

„Integriști, carliști, metiși, neocatolici etc.
Dumnezeu a lăsat lumea pradă disputelor
dintre oameni. Cît de puțină milă! Cît de
păgubitoare sunt toate acestea pentru
suflete! Ar fi altceva dacă am avea grijă de

reforma omului interior, de înnoirea noastră
întru Cristos. Dacă, în loc să ne consumăm
energiile gîndindu-ne cum să tratăm cu
ceilalți, și cum sunt ceilalți, și cum gîndesc, și
cum trebuie să ne construim relațiile cu
societatea, ne-am întoarce privirile spre noi
înșine, și ne-am scruta, și ne-am cultiva fără
preget, s-ar ivi în chip spontan relații juste și
caritabile între noi. Sfințindu-ne noi, s-ar
sfinți societatea” (Unamuno).

� � �

Iubim nu pentru a cunoaște, ci pur și
simplu pentru a iubi. Conștiința analitică se
arată mediocră cu obiectul iubirii, fie că
acesta e o ființă umană, fie că e Dumnezeu.
De aici marea abundență a speculațiilor ce
însoțesc iubirea, marjă anxioasă a unei
cunoașteri care se mulțumește a se răsfrînge
în propriul său cadru.

� � �

Un autor de bună condiție, rămas
accidental în afara unei istorii literare de
succes, poate cîștiga mai mult decît dacă ar
fi avut o consemnare frigidă în paginile
acesteia. Mai devreme ori mai tîrziu atrage o
atenție reparatoare asupra sa.

� � �

„Statul român a cumpărat cele mai im-
portante manuscrise ale lui Mircea Eliade
scoase la licitație într-un cadru privat, săptă-
mîna trecută, după ce lumea culturală se
alarmase că acestea ar putea fi înstrăinate.
Potrivit «Casei de Licitații Historic», organi-
zatoarea licitației, statul român a cumpărat
31 de loturi de documente și manuscrise.
Numele instituției care a cumpărat docu-
mentele va fi anunțat în curînd, însă sursele
de presă indică faptul că ar fi vorba despre
«Academia Română». La fel, și suma tran-
zacției rămîne secretă pînă la finalizarea
actelor. În loturile cumpărate de stat se re-
găsesc două piese de patrimoniu, consi-
derate «tezaur» național: caietul-manuscris
Amintiri din retragere, cu preț de pornire
de 4000 de euro, și manuscrisul eseului
Misterele și inițierea orientală, care avea
prețul de pornire de 3000 de euro”(Formula
As, 2021).

� � �

Primăvara, un vis al fiecărui an pe care
vara îl împinge în pîrjolul senzualității, după
care toamna mută acest pîrjol în zona
comercială.

� � �

„Agresiunea pe care o avem de făcut
Cerului, pentru a intra în el, nu e altceva decît
o agresiune împotriva noastră înșine”(Mon-
seniorul Ghika).

� � �

Poet. Ființe nu se mai află în sufletul său.
Doar mumii.

� � �

A.E.: „Așa zisa «experiență a vieții?» Te
oprești uneori acolo unde ți s-ar fi părut că
nu te poți opri, mergi înainte uneori acolo
unde ți s-ar fi părut că nu mai poți merge
înainte. Cu repetiție”.

� � �

Foc care începe a se sfii de sine însuși.
� � �

„După cum te plictisesc jocurile «care au
loc» în amfiteatru și în alte asemenea locuri,
fiindcă te saturi privind mereu aceleași
spectacole «desfășurate» în același fel, acest
sentiment îl trăiești și privind la întreaga
viață; căci toate lucrurile, în sus și în jos, sunt
aceleași și decurg din aceleași cauze. Dar
pînă cînd?” (Marcus Aurelius).

� � �

Senectute. Nici un „caz”, nici un om. Nu
mai cunoaște oameni, doar„cazuri”.

� � �

Spiritul de imitație al decadenței. Simpli-
tățile încep a imita complexitățile.

� � �

Nietzsche vorbea despre „un superficial
născut din profunzime”. Dar n-am putea
cumva avea în vedere și o profunzime năs-
cută din superficialul excedat, exasperat,
depășindu-se printr-un ultim efort suicidar?

� � �

„Să rîzi de Raluca Turcan devine, încet-
încet, un hobby de oameni fini. E ceva
special cu ea. Toată lumea rîde zgomotos,
din prima. Oamenii care preferă umorul mai
subtil, nu al vorbei, ci al situației, rîd și ei din
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� � �

prima, dar nu hohotesc, pentru că așteaptă
replica Ralucăi la primul val de rîs. Acest al
doilea episod nu întîrzie și este, întotdeauna,
mai tare decît primul episod. De pildă, după
ce a urat «La mulți ani!» baronului mort
acum 218 ani, lumea a hohotit, a plouat cu
poante și cu ironii. Raluca s-a înfuriat și,
vexată intelectual, a replicat: Ce, lui Emi-
nescu nu-i zice toată lumea «La mulți ani!»
pe 15 ianuarie? Abia acum e de rîs, după ce
contempli întreaga întîmplare ca de pe vîrful
unui delușor de pe care poți vedea întregul
bîlci. Pe bune, cine-i zice «La mulți ani!» lui
Eminescu pe 15 ianuarie, să ridice mîna!”
(Dilema veche, 2021).

� � �

Frigul iernii e sever aidoma senectuții,
dar zăpada pe care ne-o oferă nu e fragedă
aidoma unui obraz de copil?

� � �

A.E.: „Poți să treci și dincolo de cer, cum
afirmă un gînditor al nostru. Dar ce poți găsi
acolo? Mă tem că tot cer. Un factor insub-
stituibil”.

� � �

Text „frumos”, punînd în valoare cali-
grafia interioară a cuvintelor.

� � �

„Tot mai greu îmi e să renunț la ideea că
există undeva o unitate, o identitate de or-
din superior. Și tot greu mi se pare, rezu-
mînd, să mă lipsesc de mistică” (Michel
Houellebecq).

� � �

Credință. Săgetat de un moment de
bucurie intensă al acesteia, asemenea unei
dureri.

� � �

Cunoaște pentru a cunoaște, cunoaște
pentru a inventa, cunoaște pentru a revela.

� � �

„Are o minte greoaie, o tristețe greoaie,
o bunătate greoaie. Imaginea și metafora lui
sunt «din popor». El însuși este atît de «din
popor», că ar scîrbi pînă și poporul. Nu
pricepe că salvarea poporului ar trebui să fie
realizată de aristocrați. Vede lumea lui
artistică într-un bocal de farmacist. Și nu
trebuie să confundăm «popor» și «țăran». Eu
aș fi mai degrabă țăran, și nu vreau să spun
că îmi fac dintr-asta un titlu de glorie.
Cîteodată trag foloase și cîteodată sufăr din
această cauză” (Jules Renard).

� � �

Din declarația unui medic la un post tv.:
„Am operat destul de imediat”.

� � �

La un local. „Am auzit că i s-ar fi propus
lui Adi Minune să fie ambasadorul lui Brân-
cuși în opinia noastră publică. Răspunsul
său: Sunt un om modest. Am o mașină de
doar 400.000 de euro. Accept, dacă îmi dați
una de un milion de euro!”.

� � �

„Dragostea de sine e începutul unei
relații de-o viață” (Oscar Wilde).

� � �

A.E.: „Cum ar veni, politică fără genea-
logie: «n-are mamă, n-are tată»”.

� � �

„Marea Britanie. Doi dulăi au primit
medalia de onoare pentru că au salvat viața
soldaților din Forțele Aviatice britanice. Cei
doi căței care au făcut parte din detașa-
mentul de geniști au ieșit la pensie după 6
ani de carieră și au primit cea mai înaltă
distincție pentru necuvîntătoare. Alfie din
rasa English Spaniel și labradorul AJ, în vîrstă
de 7 ani, vor beneficia de un tratament pre-
ferențial și vor fi găzduiți la un adăpost de
animale condus de veterinarul Jan McLou-
ghlin, care îi va trata de «sindromul post-
traumatic» de care suferă” (Click, 2021).

� � �

A.E.: „X e cioranian, evident, dar la un
anume grad de consubstanțiere cu modelul
să admitem că nu e tocmai ușor”.

� � �

Speranța, după cum afirmă un prozator
al nostru actual, să fie o stare de echilibru?
Dimpotrivă, cred că e un dezechilibru, în
sensul că talgerul pe care se află se înclină în
direcția pozitivă. Condiția sa emoțională e
dată tocmai de acest dezechilibru.

X
Cumpăr o carte citită și recitită de mine

la sfîrșitul copilăriei, pe care am pierdut-o,
într-o nouă ediție. Coperta, tiparul, hîrtia
sunt altele, înstrăinîndu-mă în loc de-a mă
apropia evlavios, așa cum nădăjduiam, de
trecut. E ca și cum aș fi găsit o pagină veche
de-a mea, fără să-mi dau seama că eu am
scris-o…

� � �

„Ceea ce am de spus e mai important
decît ceea ce sunt” (Camus).

� � �

Vis nocturn. Se făcea că am mai multe
trupuri pe care le trec în revistă spre a-mi
putea localiza o anume suferință.

� � �

„Puțin mai tîrziu a fost un moment
minunat pe care vreau să-l menționez aici.
Cerul e și mai alb, ceața învăluie pajiștea.
Deodată, la zece pași, în fața mea, o căpri-
oară își înalță capul la nivelul ierbii, se ridică,
saltă pe loc – a dispărut. – Am urmărit mult
timp sclipirea roșie din ochii ei îndepărtîn-
du-se printre arborii cu luciu stins, spre
inima adîncă a codrului. Și credeam că mă
afund și mă pierd în liniștea unei memorii
prea fericite” (Denis de Rougemont).

� � �

X nu dorește aprobare, ci subordonare,
nu dorește prețuire, ci admirație. Și foarte
probabil mai mult decît atît.

� � �

Scriptor. E mai important decît îl consi-
deră unii și mai puțin important decît îl
consideră alții. Comparabil cu o persoană
care, intrînd în sala în care se desfășoară un
mare spectacol, nu găsește scaunul ce ar fi
trebuit să i se rezerve conform biletului.

� � �

„Democrațiile tind să trăiască în detri-
mentul trecutului și viitorului. Natura lor este
nerăbdarea. Există și avantaje în aceasta. Dar
ce este o democrație? Este o stare în care
guvernul se reînnoiește foarte rapid, ca și
politica – și se simte capabil de a fi mereu
reînnoit” (Valéry).

� � �

Senectute. Scrîșnetul visurilor, aidoma
unor mecanisme neunse. Visuri tîrzii,
abandonate în dezordinea atelierului vieții.

� � �

„Biologul rus Stas Malavin, împreună cu
colegii lui din laboratorul Soil Cryology, a
revitalizat un viermișor din specia bdeloi-
zilor, după ce acesta și-a petrecut bine-mersi
ultimii 24.000 de ani înghețat într-o bucățică
de gheață din Siberia. Readus la viață, vier-
mișorul s-a arătat imediat înfometat și
excitat, gata să se reproducă de unul singur.
«Rezistența acestui organism multicelular,
care poate fi criogenizat vreme de zeci de
mii de ani, este visul multor scriitori de
ficțiune», a declarat Malavin”(Dilema veche,
2021).

� � �

Senectute. A trăi ca și cum ai muri cu
decență, în rate ale uitării, asemenea achi-
tării celor financiare.

� � �

A te rătăci pe un singur drum, a te rătăci
pe un păienjeniș de drumuri. Prima rătăcire
nu e oare mai primejdioasă?

� � �

„Ceva asemănător la Henry James: «Trei
sunt în viața omenească lucrurile impor-
tante. Primul este să fii amabil. Al doilea este
să fii amabil. Și-al treilea este să fii amabil».
James întrebuințează cuvîntul kind, care
înseamnă nu numai amabil, ci și îndatoritor,
plin de bunăvoință, drăguț, grijuliu de binele
altuia, bun, gentil. Dacă dragostea de aproa-
pele nostru ne este inaccesibilă în esența ei,
măcar sub forma amabilității o putem mani-
festa relațional” (N. Steinhardt).

� � �

Scriptori. Unii scriu cu propriul lor sînge,
alții scriu cu sîngele altora.

� � �

Cel în fața căruia nu-ți poți dezvălui
rănile nu-ți poate fi prieten. Cel în fața căruia
ți-ai dezvăluit rănile, dar care nu se recu-
noaște măcar într-una dintre ele, nu-ți poate
fi prieten real.
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Pe pervazul ferestrei mărunțesc
un biscuit pentru porumbeii din piață,
în ciuda vecinei care trîntește
fereastra de sus.

Ei sosesc dintre resturile risipite între tomberoane,
din norul alungat de avionul ce sparge zidul sonic
deasupra orașului,

din lațul întins de vînătorul de petale
din interdicțiile ignorate de pe pachetele de țigări.

Vin aici să-mi dea iluzia că-i hrănesc
cu rodul trudei mele poetice,
în clipa suspendată,
cînd moartea n-are nevoie de zborul lor întrerupt.

Un biscuit pentru porumbei

Olimpiu Nușfelean
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Sherzod Artikov

Dimineață, am mers la stația de metrou din Cottbus.
Afară burnița. Când am ajuns în stație, am intrat într-o
cafenea mică. Lângă ușă, un băiat sărman cânta niște

melodii superbe la vioară, pe care nu le știam. Trecătorii îi lăsau câ-
teva monede în vasul de cupru, în timp ce câinele de lângă el pri-
vea în jur nemulțumit și urla ca un lup.

După ce mi-am mâncat sandviciul, am băut o ceașcă de cafea cu
lapte. Cineva lăsase pe masă numere vechi din „Bild”. În timp ce le
răsfoiam, metroul a oprit în stație și mi-am îndreptat atenția către
acesta, care circulă mereu la ora stabilită.

În Germania, punctualitatea e ca o boală. Dacă, de exemplu,
metroul trebuie să vină la opt și un sfert dimineața, va veni. Când am
întâlnit-o pe Mushtariy în această stație pentru prima dată, turna
cu găleata. Când metroul s-a pus în mișcare, eram înăuntrul lui. Mi-o
amintesc alergând către intrare să-l prindă. Când am văzut-o, am
încercat să țin ușile deschise, așezându-mă între ele, cu toate că
știam că metroul nu circulă cu ușile deschise. Când Mushtariy a in-
trat, mi-a mulțumit.

– Am făcut asta deoarece te compătimeam.
– Mulțumesc, oricum! Ai împiedicat întârzierea mea cu o jumă-

tate de oră.
Fiindcă afară ploua de rupea, părul ei se udase, iar fața negri-

cioasă era spălată de picături de ploaie.
– Se pare că ai uitat să-ți iei umbrela.
– Am o memorie slabă. De cele mai multe ori, nu-mi amintesc

să iau lucruri importante.
Haina ei roz, pantalonii negri cu croială clasică și geanta de

mână obișnuită o făceau să pară modestă, iar pacea interioară
oglindită în adâncul ochilor săi te determina să ai tendința de a-i
vorbi...

După ce am părăsit stația, am mers în librăria din Heerstrasse.
Cum Mushtariy plecase de la job, o altă fată, care arăta a latino-ame-
ricană, se angajase acolo. Era drăguță și negricioasă. Observând că
am intrat, s-a grăbit spre mine, să afle dacă am sau nu nevoie de
ajutor. Mi-am scuturat capul. Aproape nu fusese făcută nicio schim-
bare în librărie. N-am stat mult acolo și, gândindu-mă că e nepotri-
vit să nu cumpăr nimic, am ieșit, luând una dintre cărțile de Kafka,
una ce nu era așa de scumpă.

Totul era un pic diferit când am mers acolo prima dată: Am re-
cunoscut-o pe loc, când Mushtariy mi-a adresat un călduros bun
venit. Și ea m-a recunoscut, amintindu-și întâmplarea de la metrou,
cu un zâmbet imperceptibil pe buzele-i purpurii. Apoi mi-a reco-
mandat o mulțime de cărți.

– Îmi petrec aici tot timpul liber pe care-l am de la universitate
– mi-a spus, sugerându-mi cartea de poezii a lui Rainer Maria Rilke.

N-am dat mare importanță la ce spunea atunci, nu era ceva ne-
obișnuit. În Germania, nu doar studenții străini, ci și cei de-ai locu-
lui lucrează în diverse magazine, restaurante, organizații, fiind plătiți
cu ora. Motivul pentru care mi-a captat atenția a fost cu totul altul.
M-am holbat surprins la ea, când mi-a spus că e din Uzbekistan.

– De ce mă privești așa? – a roșit ea.
– Ești din țara natală a bunicului meu.
A părut surprinsă, considerându-mă german. Fizic, am o ase-

mănare izbitoare, întrucât mama este nemțoaică. Eram un băiat cu
fața palidă care putea vorbi limba germană în original. Și spirituali-
cește eram german, chiar dacă bunicul meu era uzbec. Chiar dacă
nu îi suflase un cuvânt despre asta tatălui meu și nici mie, am aflat
despre asta întâmplător. Găsisem un jurnal în care scrisese până la
moarte, incluzând copilăria lui, anii de război și tot restul vieții sale
până acum câțiva ani. Eram elev la vremea aceea. Bunicul scrisese
că îi detesta pe Stalin și bolșevicii, pentru că îi exilaseră mama în în-
ghețata Siberie, îi omorâseră tatăl și erau cauza înfometării artifi-
ciale și a tulburărilor din toată țara. Poate din acest motiv s-a aliat
regiunii Turkistanului, fiind martor al consecințelor jalnice ale cap-
tivității, prizonierii pierzându-și viața zi de zi în lagărul de concen-
trare de la Buchenvald ca și altele, pe vremea războiului. Până la
sfârșitul războiului a fost de partea lui Ruzi Nazar, un conațional, așa
că nu îi admira pe bolșevici.

Scrisese în jurnal că era dintr-un fel de oraș numit Marghilan, fru-
mos așezat într-o vale înconjurată de munți înalți. Citeam pentru prima
dată despre pământul natal al bunicului meu și aveam o dorință co-
pleșitoare să aflu mai multe despre el. Am cerut detalii mai amănun-
țite de la bunicul, dar atmosfera tensionată de acasă nu m-a ajutat.

Pe peretele sufrageriei exista o fotografie a bunicului meu îm-
preună cu Ruzi Nazar purtând uniforma armatei naziste. Indiferent
că era sărbătoare sau eram la masă, bunicul nu spunea un cuvânt,
rămânând mereu cu buzele strânse și figura impasibilă. Starea sa și
aparența solemnă m-au încredințat că nu va spune nimic. Era foarte
reticent în ce privește tărâmul natal, iar în opinia mea, n-ar fi su-
portat o astfel de întrebare.

Înainte de a-și lua masa, întotdeauna șoptea rugăciuni într-o
limbă care-mi era necunoscută, rugându-se către vest pe un covo-
raș cu franjuri pe margine, de cinci ori pe zi, dar s-a ținut departe de
patria sa și de amintirile legate de ea tot timpul. Pentru a scăpa de
aceste amintiri, s-a căsătorit cu o femeie germană, l-a crescut pe
tatăl meu ca pe un german și i-a găsit logodnică germană. Chiar și
pe mine m-a crescut la fel, vorbindu-mi despre limba, cultura și tra-
dițiile germane. Vorbirea unei alte limbi era interzisă în casa noas-
tră, chiar dacă n-ar fi fost necesar. Astfel, am devenit germani până
în măduva oaselor, datorită eforturilor bunicului meu.

S-a născut în orașul Marghilan of Uzbekistan. Este absolvent al Politehnicii
Fergana. A debutat editorial în anul 2020. A participat la numeroase festivaluri
internaționale, inclusiv în România. Opera sa a fost tradusă în multe limbi.

Poveste din Berlin

Traducere din engleză în română: FlorenTinA loredAnA dAliAn
Traducere din uzbecă în engleză: niGorA dedAmirzAyevA
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Uneori mă gândeam: Era extrem de supărat și se opunea tul-
burărilor politice și stării de fapt din țara sa, astfel că se asigura, prin
modul în care se comporta, că nu este acuzat pentru asta. În ciuda
mâniei, iritării și nemulțumirii sale, n-aș putea spune de ce îl numise
pe tata Bakhtiyor, iar pe mine Isfandiyor, asemănător numelui său și
care aminteau de locul său natal. Părea ca o ciudățenie a sorții. Da-
torită acestor nume, noi nu eram socotiți germani și se credea că
venim din satele îndepărtate ale Turciei.

Vorbind despre asta, Mushtariy a izbucnit în lacrimi. Bunicul ei
nu se mai întorsese din război. Poate pierise chiar ca urmare a unei
împușcături a bunicului meu sau a unei legiuni naziste.

– Sunt 80 de mile între locul de naștere al bunicului tău până în
țara mea – a spus Mushtariy după ce s-a calmat.

Vorbind cu ea, creștea în mine o dorință arzătoare de a afla de-
spre acel oraș. Marghilan, Andijan, Fergana… Mushtariy a povestit
cu mult entuziasm despre fiecare cătun minunat înconjurat de pei-
saje montane maiestuoase într-un sat sublim, de tradiții, obiceiuri și
mod de viață al oamenilor de acolo.

După ce terminam lucrul în bancă, făceam așa încât să-mi pe-
trec cât mai mult timp în librărie. Normal, Mushtariy era mereu
acolo. O mână invizibilă mă urmărea la magazinul de cărți, eram fas-
cinat de emoțiile necunoscute. Dacă n-aș fi venit un timp îndelun-
gat, aș fi simțit ca și cum s-ar fi terminat oxigenul și, numai după ce
aș fi vorbit cu ea, aș fi reînceput să respir lin și profund.

M-am gândit să-i ofer un buchet de flori sau să o invit o dată la
cină într-un restaurant de lux, deși nu eram obișnuit să acord multă
atenție femeilor, din pricina timidității mele. Curajul meu slăbea în
unele cazuri, pentru a-mi folosi bunul simț. M-am gândit că e puțin
cam devreme să fac asta, întrucât doar o întrebasem pe Mushtariy
de tărâmul bunicului, în timp ce m-am ferit să conversez pe alte su-
biecte. Zi de zi, ea m-a ajutat să-mi lărgesc orizontul și cunoștințele,
descriind acel tărâm îndepărtat unde s-au născut ea și bunicul meu.
Ca urmare, dorința de a avea o vedere de ansamblu mă ardea, așa
că am hotărât să mă gândesc serios la asta.

În cele din urmă, mi-am făcut curaj într-o zi să o invit pe Mus-
htariy la prânz. Prima dată nu m-a luat în seamă, dar, după un timp,
a zis că se va gândi la asta. Desigur, părea ciudat pentru mine, fa-
miliarizat cu cultura europeană. Deoarece aici, dacă unei fete necă-
sătorite i se oferă o masă, ea nu va da un astfel de răspuns niciodată.

Îmi amintesc și ziua în care am luat prânzul împreună. Întrucât
era duminică, atât Mushtariy cât și eu, stăteam în restaurant relaxați.

– Vrei să te învăț limba uzbecă? – m-a întrebat Mushtariy în timp
ce mânca sardele.

M-a surprins, în timp ce beam apă.
– Cum va fi asta?
Am început instruirea chiar în ziua aceea în restaurant, care nu

era unul mare, în Tornstrasse, am putut învăța diverse cuvinte și pro-
poziții în uzbecă, cu ajutorul ei, cum ar fi: „Bună!”, „Ce faci?”, „Să ai o
zi frumoasă!”. În timp ce le pronunțam, mă copleșeau emoții bizare.
În primul rând, pentru că vorbeam pentru prima dată limba buni-
cului meu. Pe de altă parte, începusem s-o privesc ca pe femeia
ideală. Era pur și simplu adorabilă, răbdătoare și sinceră.

– Cunoști semnificația numelui tău? – a întrebat pentru a sparge
tăcerea stânjenitoare.

– Știu, de exemplu, semnificația lui Peter, Paul, Sebastian, întru-
cât sunt nume de Sfinți. Dar nu m-a gândit niciodată la sensul nu-
melui meu.

– Un dar de la Dumnezeu... asta înseamnă al tău.
Avea dreptate. Bunicul dăduse acest nume cu un motiv. Se

spune că mama a suferit foarte mult la naștere. Bunicul a meditat
mai mult decât tatăl meu, s-a rugat mult la Dumnezeu, îngenun-
chiat pe covorașul lui, să o ajute.

Apoi, Mushtariy a aruncat o privire pe stradă prin fereastra res-
taurantului și mi-a șoptit semnificația numelui ei:

– Chiar dacă nu e interesant pentru tine, ți-am spus-o.
Eram legat de ea prin corzi invizibile de șase luni, o simțeam din

adâncul inimii. Auzind de momentul absolvirii ei, am început să-mi
fac griji. Îmi tot spuneam: Nu mai are niciun motiv să rămână. M-a
apucat, puternic, anxietatea. În mod surprinzător, întoarcerea în țara
ei chiar o deranja și nu arăta mulțumită, din câte-mi amintesc:

– Voi preda limba germană la școala în care am învățat – mi-a
spus cu disperare când am întrebat-o de planuri de viitor.

În timp ce îmi luam adio, s-a întors:
– Îmi va fi dor mereu de Germania – zise, încercând să nu mă

privească în ochi.
Au trecut trei luni de la plecarea ei. Trei luni! Ea nu este în Berli-

nul acesta unde mulțime de oameni ca niște roboți,, sub un cer plic-
tisitor, lucrează ca mecanismul unui ceas. Ori de câte ori am timp,
merg la stația de metrou, la librărie și la restaurantul din Tornstrasse,
unde mă inundă emoțiile și amintirile acelui timp trăit cu Mushta-
riy. Stau acolo ore în șir pronunțând cuvintele și frazele în uzbecă, pe
care m-a învățat să le spun. Acum doare faptul că nu mai am cu cine
vorbi limba bunicului meu.

Seara m-am plimbat prin ploaie din Heerstrasse în Fridrixstrasse,
unde locuim. Părinții mei erau acasă, tata absorbit în ziarele lui,
mama împletind șosete călduroase pentru iarnă.

După ce am străbătut holul, am aruncat o privire fotografiei bu-
nicului cu Ruzi Nazar, în timp ce mă apropiam de masa din mijlocul
camerei. Purta uniformă militară și arăta mai degrabă îndurerat
decât nobil. Mama punea supa în boluri.

-Tată, vreau să vizitez patria bunicului – mi-am ridicat capul, pri-
vindu-l.

Tata s-a oprit din cititul ziarului, l-a împăturit pe jumătate și mă
privea foarte surprins. Apoi, și-a continuat cititul, ca și când nimic
nu s-ar fi întâmplat. S-a lăsat o tăcere scurtă.

– Dar ce va fi cu lucrul tău la bancă? – m-a întrebat după un timp.
– Îmi voi lua o vacanță – i-am răspuns.
– Este atât de important pentru tine să mergi acolo? – și-a în-

crețit el fruntea.
Mama, care stătea într-un colț al camerei, făcându-și treaba în li-

niște, s-a alăturat conversației:
– Lasă-l să se ducă!
Tata s-a gândit o clipă, apoi a încuviințat din cap. Mama a intrat

în camera bunicului și a adus ceva pentru mine. Era o batistă veche,
imprimată pe margini cu niște cămile în diferite culori, iar în centru
– o moschee.

– Ia-o! Bunicul tău purta întotdeauna batista asta cât a trăit.
M-am ridicat mai devreme în ziua plecării mele, simțind o emo-

ție puternică. Șansa de a vedea însoritul tărâm natal al bunicului, în
realitate faptul că acesta devenise patria lui Mushtariy mă impre-
siona puternic. Mai mult, eram vrăjit complet de Mushtariy.

Cum tata plecase devreme la lucru, când a venit taxiul mi-am
luat la revedere numai de la mama. M-a îmbrățișat strâns și mi-a
făcut semn, cu ochii în lacrimi.

Mai întâi, mergem la cimitirul din Heerstrasse, i-am spus taxi-
metristului pe autostradă.

A încuviințat din cap, să arate că a înțeles și a continuat să con-
ducă. Când am ajuns la cimitir, soarele strălucea. Am găsit mor-
mântul bunicului și, mai întâi, am privit fotografia de pe marmură.
Părea că întreabă: „Unde te duci, Isfandiyor?”. Când am îngenun-
cheat în fața ei, fotografia s-a mărit și tot repeta întrebarea...

– Bunicule, mă duc în țara ta, am zis mângâind marmura și
de-abia privind fotografia.

Din mormânt nu venea niciun sunet, doar fotografia bunicului
m-a întrebat din nou:

Isfandiyor, unde te duci? ...

� � �
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Giangiorgio Pasqualotto
§i Estetica vidului (II)

mirceA muTHu

VIDUL îN IkEBANA

Deseori aşezat în spaţiul toko-
noma sau atârnat de tokoba-
shira se află un aranjament

floral, mai exact, un aranjament vegetal,
pentru că uneori el este format din ramuri
sau frunze, sau numai din ramuri pur şi
simplu. Arta, calea (dō) care reglementează
acest tip de compoziţie se numeşte în ge-
neral ikebana sau, dacă se referă la forme
antice de ikebana, seika: amândoi termenii
înseamnă„aranjament floral”1.

Această schemă admite variante atât
în ceea ce priveşte lungimea, grosimea şi
curbura fiecărei ramuri, cât şi în ceea ce
priveşte numărul lor.2 Factorii care trebuie
să rămână constanţi sunt: 1) asimetria care
împiedică impresia de static şi o activează,
dimpotrivă, pe aceea de mişcare; 2) armo-
nia între diferitele elemente, în aşa fel încât
nici unul să nu poată apărea excesiv faţă
de celelalte, menţinându-şi totuşi propriile
caracteristici: în special compoziţia din trei
elemente trebuie să rezulte unitară, ca şi
cum am avea de a face cu o singură plantă
formată din trei ramuri, sau ca şi cum ar fi
vorba de o singură ramură cu trei ramifi-
caţii mai mici; 3) ritmul rezultat din armo-
nia construită prin asimetrie: nicio ramură
nu trebuie să fie prea separată sau prea
lipită de celelalte două, dar raporturile
dintre distanţele dintre ele nu trebuie sa
fie regulate. Apare clar că armonia, asime-
tria şi ritmul sunt realizabile numai prin
folosirea calibrată a vidului: nu numai pen-
tru că acesta se impune ca un fundal liber
prin care iese în evidenţă fiecare element,
dar mai ales pentru că el este condiţia ne-
cesară pentru a pune în evidenţă rapor-
turile între elemente. Ikebana, reducând la
minimum numărul elementelor compozi-
ţionale, eliberează spaţii goale care nu
numai că fac posibile, ci exaltă chiar rela-
ţiile (asimetria, armonia, ritmul) dintre

elementele compoziţionale. Acest proces
care, prin intermediul vidului, pune în
evidenţă elementele şi relaţiile dintre ele
apare şi mai explicit dacă schema triadică
este încărcată de semnificaţii simbolice,
aşa încât ramura verticală semnifică cerul,
cea mijlocie omul, iar cea orizontală pă-
mântul: vidul este deci cel care face po-
sibilă armonia lumii.

Este interesant de observat că schema
indică o regulă conform căreia compoziţia
să pară spontană. Acest lucru poate apărea
absurd deoarece, de obicei, prin ideea de
regulă se înţelege ceva opus spontanei-
tăţii. Totuşi este suficient să ne gândim la
spontaneitatea naturii pentru ca să ne
dăm imediat seama că activităţile şi va-
riaţiile continue proprii manifestărilor sale
sunt reglementate de legi precise, chiar
dacă nu determinabile şi determinante în
manieră absolută. În ikebana, ca în sumie,
sau ca în teatrul nō regulile sunt prezente,
ba chiar sunt „puternice”, dar par a fi fost
gândite tocmai pentru a fi depăşite, pentru
a fi „interpretate”, ca în cazul unei execuţii
muzicale. De altfel se poate avea în vedere
şi faptul că în orice proces de învăţare for-
mativă rămânem elevi numai până atunci
când se aplică în mod mecanic „din exte-
rior” o regulă la un material, adică pentru
întreaga perioadă în care suntem con-
strânşi să ne supunem unei reguli, ca şi
cum ar fi un principiu extern atât nouă
înşine, cât şi materialului; dacă, însă, regula
este folosită ca un mijloc pentru a scoate
în evidenţă calităţile proprii ale materia-
lului, atunci nu mai intră în conflict cu
spontaneitatea, ci rezultă a fi o funcţie a
acesteia. În ikebana acest proces apare
deosebit de intens: schema serveşte nu-
mai pentru a crea condiţiile formale opti-
me care să scoată în evidenţă natura flo-
rilor, pentru a releva„sufletul florilor”(hana
no kokoro). Pentru a ajunge aici este totuşi
necesar ca într-un prim moment regula să
fie aplicată cu o asemenea intensitate şi

asiduitate încât însăşi personalitatea ele-
vului să se ascundă: rămâne atunci numai
regula şi materialul; dar, de fapt, ar trebui
spus că nu mai există nici măcar regula
desprinsă de material, întrucât a dispărut
figura elevului care opera în virtutea sepa-
rării lor. Şi, întradevăr, când regula este atât
de asimilată că nu se simte ca o condiţie,
ea apare în şi din material, aproape ca o
producţie a acestuia: schema „triadică” a
ikebanei rezultă atunci ca „naturală”, ca şi
cum ar aparţine dintotdeauna florilor şi
ramurilor. În acest sens dispare şi în cali-
tatea sa de „schemă”, adică de formă
abstractă în care să fie ordonate conţinu-
turi haotice în sine. Acest proces, prezent
mai ales în stilul chabana sau nageire3 con-
duce la fenomenul denumit „regula fără
reguli”4 care constă în practicarea regulii
fără a simţi şi fără a face să se simtă nici cea
mai mică distanţă între aplicările sale. Cu
alte cuvinte: dacă pe de o parte în ikebana
există condiţiile favorabile pentru produ-
cerea vidului de subiect prin intermediul
folosirii intense a regulii, pe de alta este
regula însăşi care sfârşeşte prin a deveni
goală, în sensul că dispare ca schemă ab-
stractă impusă materialului din exterior. Şi
este tocmai acest „vid de regulă”, această
suspendare a exteriorităţii schemei cel
care consimte desfăşurarea acelei libertăţi
care este condiţia creaţiei: orice fel de
compoziţie în ikebana este în realitate o
nouă compoziţie nu numai pentru că nu
există floare sau ramură identică cu alta,
dar şi pentru că maniera de a le aranja
împreună - şi aceasta mereu diferită - este
eficientă din punct de vedere estetic când
merge dincolo de simpla executare a
regulii, când o„interpretează”, adică atunci
când o goleşte de funcţia ei normativă.

În ikebana acest „vid de regulă” este
însoţit de un alt vid şi mai evident, acela
pentru care putem spune că în compoziţii
sunt arătate în formă sensibilă caracterele
muga (anattā) şi mujō (anicca). Într-adevăr,
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în ceea ce priveşte primul din aceste
caractere, el se evidenţiază din faptul că
fiecare element al aranjamentului floral nu
are consistenţă şi semnificaţii proprii, dar
le dobândeşte doar în relaţii cu celelalte:
schema simbolică cerom-pământ nu este
altceva decât o manieră deosebit de clară
şi „fericită” de a indica acest vid de auto-
nomie care identifică fiecare element din
fiecare aranjament floral dar şi, prin trans-
fer, fiecare element din orice situaţie
cosmică şi din orice condiţie vitală. Pe de
altă parte, materialul însuşi folosit în
ikebana - flori şi ramuri - arată mai mult
decât orice altceva propriul caracter tranzi-
toriu, nepermanent şi, în acelaşi timp, face
aluzie la faptul că acest caracter anicca
sugerează orice material, atât fizic, cât şi
mintal: atomi şi gânduri, pietre şi adevăr.
Trebuie totuşi precizat că mujō (anicca) pus
în evidenţă în ikebana nu poate fi înţeles
în sensul de„caducitate”, pentru că în acest
termen se ascunde - cel puţin pentru o
mare parte din tradiţia noastră occidentală
- ideea unei pierderi şi sentimentul melan-
coliei ca semne ale deziluziei în faţa iluziei
duratei, deseori visată ca eternă. Aici, însă,
ne aflăm într-un orizont al semnificaţiei în
care există conştiinţa că singura condiţie
reală este aceea a non permanenţei, de
altfel compoziţia ikebanei nu este altceva
decât o manifestare concentrată, un„disti-
lat” eficient din punct de vedere estetic al
acestei non permanenţe universale. A con-
templa flori şi frunze care cad nu echiva-
lează cu a suferi sau a te bucura morbid de
moartea lor şi, în general, de caducitatea
lumii, ci înseamnă a înţelege frumuseţea
lipsei lor de permanenţă şi, împreună cu
ea, aceea a vieţii în general. Valenţele pozi-
tive activate în experienţa mujō (anicca)
pot fi în mod eficient indicate de aceste
cuvinte ale lui Kenkō:

„Dacă omul nu ar dispărea ca roua din
Adashino, dacă nu s-ar risipi ca fumul
deasupra Toribeyamei, ci ar rămâne pentru
totdeauna în lume, în ce punct lucrurile ar
pierde puterea lor de a ne emoţiona
(mono no aware)! Lucrul cel mai preţios din
viaţă este incertitudinea ei”.5

În ikebana, totuşi, vidul nu se manifestă
doar ca „vid de reguli” şi nici în percepţia
sensibilă a caracterelor muga (anattā) şi
mujō (anicca). Dimpotrivă, s-ar putea
spune că el indică mai ales condiţia fizică
care face posibilă această manifestare şi
aceste caractere. Această condiţie se pre-
zintă în primul rând ca gol al vasului,
înţeles nu ca un gol nediferenţiat care

poate să fie umplut indiferent cum, dar ca
un vid „plin” de posibilităţi de diferenţiere
şi deci „capabil” să conţină un număr
aproape infinit de combinaţii diferite.
Această virtualitate dialectică a golului
vasului devine operantă şi evidentă în
kubari, obiect de sprijin în formă de furcă
care împarte în trei spaţiul gol de la gura
vasului şi în tomegi („lemn de închidere”)
care compactează ramurile: amândouă
servesc pentru a distanţa ramurile de
marginea gurii vasului:

Datorită acestor două elemente vidul
se manifestă, în vas deja, ca o condiţie
necesară a oricărei determinări şi nu ca
simplu şi generic spaţiu gol indeterminat
şi indeterminabil. În aranjamentele florale
de tip occidental această funcţie a vidului
este mult mai puţin prezentă sau, even-
tual, mult mai puţin pusă în evidenţă: un
buchet de flori este introdus în golul unui
vas ca şi cum acesta ar fi un recipient
generic, un spaţiu inert, lipsit de orice
potenţialitate formală; ramurile se sprijină
în felul acesta pe marginile vasului fără a li
se da o atenţie specială determinărilor
spaţiale pe care le produce această opera-
ţiune: în cea mai fericită dintre ipoteze se
acordă o oarecare atenţie la distanţarea
unui lujer de altul pentru a evita concen-
trări sau dispersiuni excesive. În ikebana
însă de la „rădăcina” dispunerii florale se
acordă atenţie valorii şi semnificaţiei spa-
ţiului gol oferit de gura vasului, punân-
du-le în evidenţă prin folosirea diferitelor
forme de kubari şi tomegi, care activează
diferite feluri de raport dialectic între plin
- constituit din „totalitatea ramurilor” (D) -
şi vid - constituit din spaţiile libere formate
între această totalitate şi gura vasului.6

Şi mai evidentă este puterea vidului în
ikebana dacă luăm în considerare raportul
dintre spaţiile create de dispunerea dife-
ritelor ramuri. Dacă într-adevăr, pe de o
parte, cum am văzut, studiata distanţă din-
tre o ramură şi alta foloseşte pentru a

indica caracterul ei nu absolut, ci relativ, pe
de altă parte această distanţă serveşte la
punerea în evidenţă a caracteristicilor fie-
cărei ramuri. Cu alte cuvinte: imposibili-
tatea de a concepe un element separat de
celelalte nu comportă necesitatea de a-l
confunda cu celelalte, dimpotrivă este
înrădăcinată în posibilitatea de a-i înţelege
natura specifică. În acest mod ikebana se
manifestă ca o„cale”(dō), ca o artă pentru
a arăta, datorită vidului din jurul florilor şi
al ramurilor, nu numai relaţiile lor reci-
proce, dar şi caracteristicile proprii fiecă-
reia. În această operaţiune a ikebanei s-ar
putea găsi semnele unui exces de arti-
ficialitate, a unei maxime îndepărtări de
natură. În realitate în ikebana nu se face
altceva decât să se pună în evidenţă„disti-
lând-o” armonia asimetrică care domneşte
în natură dar care, în mod normal, nu
apare pentru că este ascunsă de cantitatea
de elemente care o constituie: combinţiile
dintre ramuri într-o pădure sau de flori pe
un câmp sunt prezente într-un număr atât
de mare, încât calităţile intrinseci ale fie-
căreia dintre ele şi ale fiecăruia dintre ele-
mentele care îi aparţin nu pot fi percepute
cu claritate şi precizie. Ikebana, prin folo-
sirea vidului, nu face altceva decât să
reducă cantitatea de elemente care pot fi
percepute pentru a mări posibilităţile şi
intensitatea de a-i percepe calitatea; pro-
duce sărăcie cantitativă pentru a produce
bogăţie calitativă. Rezultă că această ope-
raţiune este întrutotul analogă şi „coe-
rentă”cu acelea, luate deja în consideraţie
atunci când am analizat chanoyu, sumie şi
haiku, şi este aceeaşi care va apărea în
construcţia grădinilor karesansui şi în
teatrul nō: este operaţiunea prin care se
obţine o reducere la minimum a elemen-
telor folosite, căreia îi corespunde o ex-
pansiune la maximum a calităţilor lor şi, în
consecinţă, se produc condiţiile pentru un
maximum de intensitate percepută.

Această„reducere” a elementelor folo-
site ar putea da impresia că explică numai
rolul avut de vidul spaţial, în timp ce în
ikebana este fundamental acela avut de
vidul temporal, obţinut datorită calităţii
elementelor folosite. Aceste două func-
ţiuni nu sunt desprinse una de cealaltă şi
alăturate pur şi simplu, ci apar strâns înlăn-
ţuite. Într-adevăr, s-ar putea spune că
reducerea la minimum a elementelor folo-
site este funcţională nu numai pentru
punerea în evidenţă a calităţilor lor for-
male (structură şi culoare a florilor), dar
mai ales pentru evidenţierea calităţilor
specifice care cu mai mare intensitate le
determină pe toate, independent de
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calităţile lor formale: lipsa de permanenţă.
Astfel, în ikebana, spaţiul gol din jurul unei
ramuri sau al unei flori nu serveşte doar
pentru a le pune în evidenţă formele, ci
sfârşeşte prin a le exalta lipsa de per-
manenţă. Dacă ikebana este înţeleasă nu
doar ca o formă de contemplare ci ca o
experienţă practică, importanţa acestui
caracter de non permanenţă este şi mai
evidentă mai ales dacă suntem atenţi la
faptul că golul vasului este o metaforă
sensibilă a golului minţii. Ceea ce rezultă

nu este numai procesul „spaţial” prin care
golul vasului face posibilă şi primeşte
dispoziţia florilor, aşa cum golul minţii face
posibilă şi primeşte dispoziţia de idei şi de
emoţii, dar este mai ales experienţa„tem-
porală” prin care idei şi emoţii sunt trăite
ca nepermanente, tranzitorii, goale de
persistenţă. Devine clar că atunci când, în
legătură cu ikebana, se vorbeşte de un
„maxim de intensitate perceptivă” nu se
face referire numai la evidenţa cu care se
manifestă contururile formale şi detaliile

botanice ale florilor, ci se înţelege mai ales
forţa cu care se explică experienţa non
permanenţei: atunci când, aşezând florile
în golul vasului, se simte că toate întâm-
plările, inclusiv cele care determină pro-
pria conştiinţă şi deci şi această conştiinţă
sunt întrepătrunse de acelaşi vid care în
scurt timp face să devină floare o sămânţă
şi care tot în scurt timp o face şi să se
ofilească. Nu întâmplător semnul „florii”
[花] precipită nu în semnificaţia unui lucru,
ci a unui proces.

1 Atât ikebana, cât şi seika corespund caracterelor 生花, unde 生 („ike”sau„sei”) înseamnă viaţă, iar 花 („ka”sau„hana”) înseamnă„floare”.
Mai exact trebuie amintit că„hana” înseamnă literalmente„floare”, dar în acest context poate însemna şi„plantă” sau„părţi ale plantei”.„Ike”
derivă de la trei verbe: ikeru = a aranja flori; ikiru = a trăi, a fi viu, a-şi lua propria înfăţişare; ikasu = a da înfăţişare, a ajuta să-şi asume pro-
pria înfăţişare, a face vizibilă viaţa; prin acţiunea de a aranja se face deci vizibilă viaţa florilor (Shusui...). Este interesant de amintit că în car-
acterul care indică „floare” apare în mod figurat povestea unei transformări; acest caracter este rezultatul unei stilizări a două figuri, cea a
unui om în picioare, întrecut de un fir de iarbă şi cea a unui om stând, întrecut şi el de un fir de iarbă. Cu alte cuvinte: sămânţa (firul de iarbă
legat de tinereţea indicată de figura omului în picioare, sau tânăr) devine floare (firul de iarbă legat de maturitatea indicată prin figura
omului şezând, adică îmbătrânit):

Chiar în caractetul care indică„floare”, este, deci, prezent sensul lipsei de permanenţă (anicca), adică al vidului de permanenţă.

3 Stilul chabana („flori de ceai”) a fost dezvoltat în cadrul
evoluţiei chanoyu-ului. Se numeşte şi „stil informal” sau nageire -
care literalmente înseamnă „a arunca înăuntru (la întâmplare)”,
înţelegând prin asta remarcarea aspectelor de cazualitate şi de
spontaneitate.

4 Cf. Hoseki Shinichi Hisamatsu, Zen and Fine Arts, Tokyo, 1973,
p. 79.

5 Cf. Kenko, Momenti d’ozio, Milano, 1975, p. 30.

6 În figura anterioară avem:
A = Marginea gurii vasului
B = Kubari
C = Tomegi
D = Totalitatea ramurilor
În stilul chabana sau nageire folosirea lui kubari şi a lui

tomegi dă naştere la variaţii deosebit de libere, în care rămâne
totuşi nealterată valoarea spaţiilor lăsate libere:

2 În ceea ce priveşte numărul, ramurile pot ajunge
până la 13 (iar în ikebana modernă pot fi şi mai multe),
dar forma generală a schemei rămâne invariabilă.

(Schema este dată după G. I. Herrigel, La via dei fiori,
trad. Milano, 1965, p. 116. Despre ikebana vezi şi J. Banti

Pereira, Ikebana. Filosofia, religione e teoria dei fiori, Roma, 1966.)
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Locul limbilor clasice trebuie nu doar men\inut,
prin prezen\a latinei în curriculum-ul
profilului liceal umanist, ci §i extins

Prof. dr. liviu FrAnGA în dialog cu HoriA GârbeA

(urmare din numărul trecut)

care sînt în opinia dvs. obstacolele în calea realizării unor
noi ediții (critice) din clasicii greci și latini? cum ar putea fi
depășite? există specialiștii care să se dedice unei astfel de
lucrări?

Discuția noastră de pînă acum a curs, să spun așa, în modul cel
mai firesc spre această nouă temă. Am vorbit despre învățămîntul
limbilor clasice în România (cu precădere, desigur) și despre
actualitatea lui perenă, aș spune - fără să frizez paradoxul - chiar
permanentă. Am vorbit, de asemenea, despre necesitatea acope-
ririi culturale, în spațiul românesc, a moștenirii Antichității, printr-o
politică de educație culturală susținută de autoritățile cu putere
decizională în domeniu. În sfîrșit, am pledat pentru necesitatea
”primenirii” acestei zestre culturale antice clasice intrate, pe calea
traducerilor și retraducerilor succesive, din ultimele secole, în
spațiul românesc. Acum este momentul, prilejuit de cele trei
întrebări ale dumneavoastră de mai sus, să discutăm, între aceleași
limite de timp rezonabile, și despre specialiștii capabili să asigure
permeabilitatea culturii românești contemporane la sursa, inalte-
rabilă, indestructibilă, a culturii universale, în dimensiunea ei
antic-clasică.

Edițiile critice sînt, pentru orice filolog, piatra de încercare a
capacităților sale științifice creatoare. O ediție critică dă certificatul
de maximă competență filologică. Fără îndoială, reciproca nu este
egalmente valabilă: nu trebuie să dai la iveală o ediție critică pentru
ca să fii (considerat) filolog. Ediția critică nu este o diplomă, nici un
atestat. De multe ori, în lumea filologiei, o ediție critică sau o suc-
cesiune de opere de autor editate critic au constituit momentul
de apogeu, de culminare a carierei unui filolog, și nu debutul său
în materie. Iată un exemplu din imediata mea apropiere. La o cu
totul altă vîrstă, și anume la una de-a dreptul înaintată (42 de ani)
- în raport cu aceea la care se obține, azi, în sistemul european
(Licență-Masterat-Doctorat, L-M-D, 3+2+3 ani sau 4+1+3 ani), titlul
de doctor în științe (și anume, la circa 25-26 de ani biologici, dacă
nu intervin, pe parcursul formației universitare, accidente impre-
vizibile, soldate cu întreruperi ale perioadelor de studii) -, profe-
sorul nostru, Iancu Fischer, fost șef al Catedrei de Filologie Clasică
și Decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din
București (în această ultimă ipostază, între anii 1992 și 1996), fostul
meu conducător de doctorat, și-a susținut propria teză de doctorat
nu printr-o cercetare original-creativă, cum se obișnuiește și este
aproape o regulă, astăzi, în domeniul filologiei, ci elaborînd și
publicînd o ediție critică - traducere, introducere, comentariu - a
textului Nopților atice (Noctes Atticae) a savantului roman din epoca
imperială Aulus Gellius. Este adevărat, pe vremea aceea (1965,
Editura Academiei), a fost vorba de un caz izolat. Cel puțin în zona
Filologiei Clasice.

Adevărata ediție critică nu este, însă, una care să se rezume la
note (infrapaginale, de ”subsol”) și comentarii, ca anexe ale tra-
ducerii operei editate. Esența unei ediții critice - de unde vine și
numele acestui opus maxime philologicum - stă în așa-numitul
aparat critic. Acesta nu este constituit, cum se crede îndeobște,
eronat, astăzi, din notele și comentariile (istorice, culturale, filolo-
gice) ale editorului pe marginea textului tradus. O astfel de muncă
este implicită și presupusă în cazul oricărei ediții, prin urmare nu
constituie semnul distinctiv al unei ediții critice. Ceea ce o indivi-
dualizează și îi conferă ediției caracterul său critic este sinteza
filologică, pe care o operează editorul, a tuturor variantelor ma-
nuscrise sub care se prezintă opera editată. Dacă este vorba de o
operă antică, nu se pune problema - cum se întîmplă în cazul marii
majorități a operelor medievale și moderne - a manuscrisului
original, pe care și-a redactat autorul opera, scriind-o cu propria
lui mînă, ci vorbim de multiplele generații de manuscrise, care au
realizat preluarea și transmiterea textului: cu alte cuvinte, ceea ce
se numește, în limbaj tehnic filologic, tradiția manuscrisă. Un
editor nu poate pretinde că a realizat o ediție critică doar dacă a
consultat edițiile tipărite ale textului care îl interesează. El trebuie,
absolut obligatoriu și necondiționat, să consulte, prin vizionare
directă - deci, prin acces la fața locului -, toate manuscrisele operei
pe care o editează. Dacă nu face acest lucru, ediția nu se poate
numi critică (ar fi o uzurpare de calități și de statut, pe care nu le
are), ediția nu este în nici un fel critică. Este doar o ediție filologică
- totuși, altceva decît una oarecare, nefilologică -, dar atît. Nu o
ediție critică.

Trebuie să lămurim cu maximă exactitate cum stau lucrurile în
munca de editare filologică, mai exact de realizare a unei ediții
critice.

A întocmi o ediție critică înseamnă, mai înainte de orice, a
consulta manuscrisele unei opere, moderne, medievale sau antice.
Practic, înseamnă următoarele operații, obligatorii în totalitate: 1)
a merge în toate bibliotecile lumii (”la fața locului”, cum spuneam),
unde se știe că se află manuscrisul sau manuscrisele operei res-
pective; 2) a înregistra și a nota, folosind microfilmele sau alte
dispozitive și mijloace tehnico-informatice puse la dispoziție de
biblioteci, toate diferențele de text atestate de fiecare manuscris în
parte și, astfel, de toate manuscrisele (nu doar de o parte a lor):
operația poartă numele de colaționarea manuscriselor; 3) a
întocmi aparatul critic al textului editat, alegînd unul dintre cele
două procedee posibile: fie menționînd, în aparatul critic (situat
întotdeauna în subsolul textului editat), toate variantele de text,
confruntate cu varianta preferată de editor ca fiind cea presupus
originală, și argumentînd opțiunea editorială; această variantă de
aparat critic se numește aparat critic pozitiv; fie menționaînd,
selectiv, numai acele variante de text din manuscrise, pe care
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editorul le consideră semnificative, fără reluarea în aparatul critic
a cuvîntului sau a porțiunii de text care atestă multiple variante în
manuscrise; această a doua variantă de aparat critic poartă numele
de aparat critic negativ.

Din această perspectivă, nici regretatul nostru profesor și
conducător de doctorat nu a realizat o ediție critică - de altfel, nu
a pretins niciodată că a realizat o ediție critică a lui Aulus Gellius -,
ci o erudită ediție filologică. În plus, textul tradus nu este con-
fruntat cu originalul latin decît prin comentariile, de altfel foarte
bogate, care însoțesc traducerea. Eu însumi, succesiv, în anii 1985
și 1995, nu am editat critic Iliada în traducerea lui Murnu, ci am
oferit doar - la Editurile Univers, respectiv a Fundației Culturale
Române - una (mai exact, ultima, la acea vreme) dintre variantele
editoriale ale acestei geniale traduceri, avînd, dacă se acceptă, un
singur merit (oricum, mai mic decît al profesorului Fischer, care a
și tradus opera gelliană): am scris două studii introductive (relativ
ample, mai ales în cazul primei ediții) și am anexat textului tradus
un corpus substanțial de note și comentarii.

Pentru a răspunde complet întrebărilor de mai sus, aș adăuga
că ambiția realizării de ediții critice autentice se instituie, în peisajul
filologic românesc de astăzi, mai curînd ca un ideal greu de atins.
Încă nu am ajuns în această fază de maturitate deplină filologică.
Pentru că editarea critică a unui opus antic înseamnă ani mulți de
studiu al manuscriselor. Or, acest lucru presupune, pe de o parte,
o știință cu totul specială, pe care filologul editor trebuie să o
posede în profunzimea și complexitatea ei: paleografia, latină sau
greacă, pe de alta, un sacrificiu personal (o lungă perioadă de timp,
dedicat în exclusivitate, inclusiv de deplasare la marile biblioteci
ale lumii, unde se află manuscrisele ca atare și microfilmele lor).
Internetul nu poate nicidecum substitui, ci, cel mult, ajuta, strict
tehnic vorbind, aceste operații filologice indispensabile, care
trebuie efectuate de uisu, ”văzînd la fața locului”, cu proprii ochi,
nu cu aceia ai operatorului de pe un site ori altul.

...iar specialiști, cum mă întrebați în final, nu mai avem! Nici noi,
nici diverse alte culturi filologice din lume... Este vorba de spe-
cialiști formați în domeniul paleografiei clasice (greco-latine),
disciplină rarisim inclusă în programele universitare de studii
filologice de astăzi, nu doar din România. Pentru că pregătirea și
specializarea în nișa paleografiei presupune, cum lesne vă dați
seama, dăruire și, nu în ultimul rînd, așa cum spuneam, de-a drep-
tul sacrificarea veleităților creatoare ale cercetătorilor, în beneficiul
unei meserii care nu pare a străluci deloc prin originalitate și atrac-
tivitate în ochii publicului (mai ales tînăr) cult din zilele noastre.

introducerea materiei „elemente de limba latină și civi-
lizație romanică”, începînd cu clasa a vii-a, pare un lucru
pozitiv. Totuși manualul este foarte stufos și sofisticat,
face apel la cunoștințe care depășesc cu mult nivelul unui
elev de gimnaziu și chiar cere furnizarea unor exemple din
limbi moderne care nu se studiază neapărat de către toți
elevii. care este opinia dvs. în legătură cu existența și
modalitatea de predare a unei asemenea discipline la
gimnaziu și liceu? Pot universitățile să intervină pentru a
ameliora situația?

Salutăm apariția – pentru prima oară în învățământul româ-
nesc de după 1989, dar și, mergând înapoi pe firul istoriei Româ-
niei, după reforma post-belică a învățământului de stat, din anul
1948, inițiată de autoritățile politice impuse după abolirea forțată
a monarhiei și instaurarea comunismului – a primului manual, în
dublu format (tipărit și electronic), de limba latină dedicat clasei a

VII-a din gimnaziu (fosta ”școală generală”). El a apărut în anul 2019,
la Editura Art Klett, și se datorează muncii pline de abnegație și
devotament didactic a unei echipe alcătuite din trei coautori
(profesorii Alexandru Dudău, Simona Georgescu și Theodor Geor-
gescu), echipă coordonată de ultimul dintre ei, care este (vă rog
să-mi permiteți să reiau) conferențiar doctor la Departamentul de
Limbi și Literaturi Romanice, Clasice și Neogreacă al Facultății de
Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

Rezultatul acestui efort de elaborare, integrare și coordonare
este, fără nici o urmă de îndoială, unul pe măsură. Avem în față, ca
profesori și, în egală măsură, ca elevi, un manual, dar și mai mult
decât un manual. Acest lucru ne este indicat de însuși titlul lui, din
care lipsește tocmai cuvântul ”manual”. Dacă zăbovim, câteva
clipe, fie și doar asupra titlului, vom avea imaginea foarte exactă,
deși doar inițială, a scopului și rostului acestei cărți de școală.

Ea se numește, cât se poate de adecvat în raport cu finalitatea
sa fundamentală, Elemente de limbă latină și de cultură romanică, și
nu, pur și simplu, ”Manual de limba latină”, tocmai pentru că se
vrea și este, în mod esențial, o carte de școală, adică un manual
pentru elevii clasei a VII-a gimnaziale, dar, subliniez, nu este numai
atât, ci, după cum vom vedea imediat mai departe, este mult mai
mult decât atât.

Astfel, pentru întâia oară în spațiul școlar românesc al ultimei
jumătăți de veac, nu avem de-a face cu un simplu manual, propriu-
zis, de ”limbă străină”– las la o parte faptul că latina nu este, pentru
români în mod special, o limbă străină, precum cele moderne,
contemporane și internaționale (idee la care voi reveni) –, ci cu
unul inovator și transpunând efectiv intențiile în practică, un
manual între paginile căruia cultura și limba formează un singur
corp, reflectându-se una într-alta și completându-se în profunzime.
Pentru că, așa cum notează autorii înșiși în atașantul mesaj către
dascăli (al doilea, după cel către elevi), cu care se deschide cartea
(”Dragi profesori, [...] Sursum corda!, ”Sus inimile”), ”Disciplina
Elemente de limbă latină și de cultură romanică este, prin natura sa,
integratoare. [...] Manualul prezintă conținuturile din programă
într-un mod integrat, cu o trecere firească între cele trei compo-
nente: limbă, elemente de cultură și civilizație și valori.” În felul
acesta, secvențele teoretice și activitățile de învățare – după cum
subliniază autorii în finalul mesajului lor didactic adresat profe-
sorilor care vor utiliza manualul –, proiectate gradual, în funcție de
nivelurile de dificultate, constituie modalitatea ideală de realizare
a educației diferențiate. În sfârșit, în era informatico-digitală,
manualul beneficiază, așa cum am subliniat deja, și de o variantă
pe suport electronic, care completează și aprofundează informa-
țiile oferite, în cadrul lecțiilor și al unităților de învățare, pe suportul
tradițional, de hârtie. Sau, cum edificator notează autorii: ”Întregul
demers didactic este conceput astfel încât să stârnească curiozi-
tatea elevilor și să le trezească dorința de a explora mai departe
căile pe care manualul le deschide.” (p. 3)

Elementul esențial de originalitate în ceea ce privește conți-
nutul manualului îl reprezintă structura lui, centrată în jurul ideii
de călătorie inițiatică, la care elevul este invitat să participe, cu
mintea, dar și cu sufletul său. O călătorie ”turistică, istorică și
culturală”(p. 4), dar nu în mod tradițional, dinspre trecutul antic al
romanității către prezentul lumii contemporane, ci exact invers,
fapt care face efectiv palpitantă această inedită călătorie ima-
ginară. Cele 3 unități de învățare, prin care se desfășoară conținutul
informațional al manualului, duc, deci, fiecare prin câte 4 lecții –
în total, prin urmare, 12 – înapoi, dinspre prezentul înconjurător
spre originile acestui prezent. Totul se întâmplă, însă, nu pe calea
îndemnurilor profesorului la visare și la imaginarea pe cont propriu
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a trecutului, ci prin cea mai concretă modalitate pentru un elev de
astăzi: aceea a unei excursii virtuale cu prietenii săi. Împreună cu
cei trei prieteni din carte (aproape că nu i-aș mai spune manual),
Luca, Iulia și Doris, elevul călătorește la Roma, unde descoperă
vestigiile unui trecut... prezent, cât se poate de firesc ancorat în
plină contemporaneitate. De acolo, prin Pompei, o ia, tot împreună
cu prietenii din carte, în sens invers, spre Grecia, pe mare. Iar din
Grecia, elevul se întoarce din nou înapoi, circular (exact ca în
Antichitatea greco-romană), și anume într-acolo de unde, de fapt,
au și pornit prietenii lui, Luca Iulia și Doris, și anume în Dacia lui
Marcus Ulpius Traianus: împăratul care, acum aproape două
milenii, a înglobat spațiul carpato-danubiano-pontic, definitiv, în
lumea romană (orbis Romanus). La capătul drumului ”înapoi”,
elevul va descoperi, după cum doar aparent paradoxal notează
manualul, că ”a ajuns mult înainte” (ibid.).

Se observă, în profund contrast cu manualele tradiționale de
limbă (mai ales latină), că acesta nu are texte. Pentru că lecțiile și
unitățile din care lecțiile fac parte nu sunt dependente de un
fragment oarecare dintr-un text latin de autor antic, nici de vreo
suită de sentențe și/sau proverbe, ci gravitează în jurul unor teme.
Sunt teme de gramatică propriu-zis latină, dar și comparată
romanică (româno-romanică, mai exact), teme de istorie a limbii
latine și române, teme de istorie a Romei și Europei antice – cu un
loc special acordat Daciei romane și ținuturilor carpato-danu-
biano-pontice, de la poetul Ovidius la epopeea lui Decebal și, de
aici, la noua istorie a romanizării dincolo și dincoace de Dunăre –,
teme de civilizație romană (”viață publică – viață privată”), de
mentalități, religie și spiritualitate, de arhitectură și artă, de viață
politică și civică, de valori etice și morale.

Prin urmare, după cum observăm cu ușurință, manualul oferă
elevului, dar și celui/celor care îl educă în plan cultural și îi edifică
personalitatea, o abordare pluri- și interdisciplinară. Una câtuși
de puțin aridă, ci, ca pentru vârsta lui, atractivă, aș spune de-a
dreptul pasionantă, îmbinând, în baza străvechiului adagiu poetic,
horațian – tot latin: să fie, oare, o întâmplare? ne întrebăm, evident
retoric – utilul cu plăcutul (miscere utile dulci). În pofida multitudinii
de informații (personal, nu cred că sînt deloc stufoase, ci variate și
atrăgătoare) la care elevul are acces treptat, această abordare
interdisciplinară nu îl deconcertează, ci rămâne una perfect
unitară, concentrică și, totodată, dinamică, precum însuși
procesul cunoașterii.

Nu este omisă, desigur, nici etapa, obligatorie din punct de
vedere didactic, a recapitulării, respectiv a evaluării. Pe lângă
evaluările recapitulative aferente fiecărei lecții – unele exerciții
aplicative provocându-l pe elev să apeleze la resursele Interne-
tului, altele la dicționare, atlase, ghiduri, hărți etc., azi ușor acce-
sibile electronic –, evaluările sumative de la sfârșitul a câte 4
grupuri de lecții constituie tot atâtea momente de necesară
reflecție asupra conținutului informațional oferit de grupurile
respective de lecții, dar și de exercițiile aplicative, ingenios distri-
buite de-a lungul manualului. Acestea, departe de a solicita
memoria clișeizată și reproducerea repetitivă, provoacă procese
inovative și stimulative de gândire, extrem de importante, cum
bine știm, în planul dezvoltării intelectuale a elevului.

Să nu omitem, în sfîrșit, un aspect aparent secundar.
Este vorba de aspectul grafic, exterior și interior, al ma-

nualului, care constituie, la rândul lui, un element de puternică
atractivitate, aș spune chiar una în sine. Însoțit permanent de
imagini – ilustrații și fotografii reproduse (atenție: cu copy right),
desene, cu o grafică foarte variată, de alură dinamică, în manieră
electronică –, manualul atrage cuceritor. Este, el în sine, un album

viu colorat și fundamental nerepetitiv. Fiecare pagină adaugă câte
ceva nou, inedit, atrăgător și variat, ceva care nu numai că nu
plictisește și nu satură ochiul, ba chiar îl face mereu mai curios, mai
doritor să vadă ce se ascunde în pagina următoare, și de acolo mai
departe, până la ultima. Conținutul informațiilor furnizate este, el
însuși, mereu altfel propus, spre lectură și învățare diferențiată –
uneori, chiar opțională – elevului (dar și dascălului lui!): când în
două-trei rânduri, când pe mici coloane, când în casete, când în
pătrate, cercuri, săgeți...

Îi lăsăm, mai departe, pe utilizatorii și, de ce nu, pe cititorii
acestei cărți captivante să îi descopere mereu surprinzătoarele
frumuseți, de multe ori la vedere, alteori ascunse, poate chiar, într-
un fel, tainice. Editura care și-a asumat sarcina tipăririi acestei cărți
frumoase, în spiritul cel mai arghezian al sintagmei, merită, spun
eu, felicitările noastre. Latina a pornit cu dreptul noul ei drum în
școala românească gimnazială de azi. Sînt absolut convins de acest
lucru.

Să mai menționez, totuși, un ultim detaliu. Manualul despre
care vorbim a cîștigat, cu un punctaj foarte apropiat de cel maxim
(100 de puncte), concursul instituit de minister, în acest scop. Iar
concurența nu a fost mică.

Pentru a răspunde și celorlalte două aspecte incluse în între-
bările dumneavoastră pe această temă, aș dori să aduc la cunoș-
tința cititorilor însuși faptul care a generat apariția manualului
asupra căruia ne-am oprit.

În urmă cu mai mulți ani, prin 2015, Ministerul Educației Națio-
nale (denumirile acestui minister, asociat sau nu domeniului
cuprinzător al cercetării științifice, dar și denumirile multor altor
ministere, au cunoscut, după cum știm cu toții, variații notabile,
de la o guvernare la alta și de la un deceniu la altul, după 1989,
unele ministere chiar dispărînd ca denumire și structură, altele
apărînd ulterior sau periodic) și-a propus punerea în dezbaterea
publică a planurilor-cadru și a programelor de studii - faimoasele
curricula, pluralul substantivului latin curriculum - din învățămîntul
școlar, reformabile dintr-o perspectivă educațională novatoare,
corespunzătoare unui nou secol dintr-un nou mileniu și dintr-o
nouă Românie, cea post-comunistă, după trecerea a peste trei
decenii. În cazul gimnaziului (deci, al claselor a V-a pînă la a VIII-a
inclusiv), în anul următor, Institutul de Științe ale Educației a
elaborat, dacă îmi aduc bine aminte, mai multe scheme sau
variante de planuri-cadru de învățămînt, din care limba latină,
prezentă de foarte multă vreme (mai exact, din anul 1978) la clasa
a VIII-a, urma să dispară. Alături de imensa majoritate a intelec-
tualilor noștri, mai cu seamă a celor care activează în domeniul
învățămîntului și al culturii, am crezut - și credem în continuare - că
prezența limbilor clasice, în cazul de față al limbii latine, este mai
mult decît benefic să fie păstrată. Împreună cu alți colegi, ne-am
luptat, la propriu, în dispute publice directe sau indirecte (inclusiv
cele organizate prin intermediul televiziunilor) cu reprezentanții
autorizați ai ministerului de resort și ai institutului sus-amintit, dar
și ai inspectoratelor școlare și ai colegilor profesori din domeniile
educației școlare. Am făcut parte dintre cei care au luat, atunci,
poziție, inclusiv prin intervenții publicate în presă. Argumentele
aduse și întreaga discuție nu poate, fără nici o îndoială, încăpea în
aceste cîteva rînduri. De altfel, multe reviste de cultură au apărat,
în acei ani, statutul limbilor clasice, în învățămîntul preuniversitar,
prin campanii de susținere deschisă și, desigur, de largă dezbatere.
Dezbaterea poate oricînd fi reluată și adîncită. Rezultatul luptei
noastre de a nu renunța la modelul clasic în educația culturală a
copiilor și a tinerilor elevi s-a concretizat prin decizia Ministerului
de a ușura sarcinile de pregătire ale elevilor din clasa a VIII-a și de
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a favoriza contactul cu cel puțin una dintre cele două limbi clasice
și cu universul ei de valori - istorice, culturale, etice - în clasa
premergătoare celei finale de gimnaziu. Așa s-a născut ideea de a
oferi, într-o clasă lipsită de presiunea examenelor și testelor
naționale, șansa familiarizării cu universul Antichității clasice, prin
intermediul latinei, limba maternă în raport cu limba română (și cu
celelalte limbi romanice, de bună seamă). În plus, nu avem de a
face, cum am subliniat deja, cu un manual propriu-zis de limbă, ci
cu unul care introduce, în universul mental al primilor ani de
adolescență, cunoștințe necesare formării competențelor și
deprinderilor atît intelectuale, cît și morale și spirituale. Bătălia
pentru clasicism (ca să reiau o formulă consacrată din învățămîntul
românesc interbelic, aparținînd cunoscutului profesor universitar
clasicist și, totodată, talentat scriitor, N. I. Herescu) va continua în
perioada imediat următoare, odată cu aducerea în dezbatere
publică a planurilor-cadru naționale pentru învățămîntul liceal.

Locul limbilor clasice trebuie nu doar menținut, prin prezența
latinei în curriculum-ul profilului liceal umanist, ci și extins: ca
număr de ore, pentru secțiile profilului, ca prezență formativă în
planurile de învățămînt ale altor profiluri, și, nu în ultimul rînd, ca
prezență, obligatorie, respectiv opțională, între disciplinele exa-
menului de bacalaureat de profil. Separat de toate aceste impe-
rative educaționale stringente ale epocii pe care o parcurgem, în
drumul nostru către un viitor și către un ideal educațional com-
plex, multilateral, se impune, în egală măsură, încă un alt imperativ
(la care revin cu aceeași insistență): reînființarea secției de limbi
clasice - latină și greacă veche - în interiorul marilor colegii națio-
nale și al liceelor de tradiție din marile centre urbane. Este vorba
despre reluarea unei tradiții cu totul aparte, care a adus o maximă
strălucire învățămîntului românesc, începînd din secolul al XIX-lea
pînă foarte aproape de zilele noastre (mai exact, anii ‘90, cînd
secția de limbi clasice avea să dispară, de atunci și pînă azi, din
învățămîntul românesc, prin decizia arbitrară, unilaterală, a
Ministerului de resort).

Ultimei întrebări pe care mi-ați ridicat-o, din această serie, îi voi
răspunde, simplu, așa. Universitățile nu doar pot să intervină
pentru a salva de la dispariția lentă, prin extincție, a limbilor clasice
studiate în învățămîntul liceal și gimnazial, dar au, de fapt, datoria
și obligația să o facă. Inclusiv prin implicarea colegilor noștri din
diversele universități în elaborarea planurilor-cadru și în redac-
tarea de manuale din domeniu (avem o tradiție ilustră și enormă
în acest sens, de-a lungul erei moderne a învățămîntului româ-
nesc, de profesori universitari, autori de excelente manuale de
liceu), precum și - nu în ultimul rînd - printr-o colaborare, strînsă și
constantă, cu practicienii din preuniversitar: colegii noștri profesori
din școli, cei aflați în linia întîi a frontului predării disciplinelor
filologice, în contact direct cu factorii decizionali locali, cu părinții
și, mai ales, cu toate generațiile de beneficiari primordiali: elevii.

vedeți în uzul curent și excesiv al limbii engleze un motiv
de îndepărtare a vorbitorilor de română de rădăcinile la-
tine ale limbii noastre, sau e un simplu moft, o modă
pasageră?

În uzul curent al limbii engleze nu văd nici un motiv de îngri-
jorare, nici măcar, cum spuneți dumneavoastră, de îndepărtare a
vorbitorilor de română de rădăcinile latine ale limbii noastre. În
schimb, în uzul excesiv al anglicismelor (și americanismelor, aș
adăuga această precizare cultural-geografică), da. Pe de o parte. Pe
de alta, reprezintă, în opinia mea, un fenomen îngrijorător, și nu
unul încurajator și dătător de bune speranțe (căci speranțele oricui

pot fi și deșarte...), imitarea în română, cu mijloacele lexical-
gramaticale specifice limbii noastre - așadar, prin calc sau cal-
chiere, cum numesc lingviștii acest fenomen -, a sensului cuvin-
telor, sintagmelor sau chiar al construcțiilor de tip morfo-sintactic
existente în mod curent în limba engleză.

De ce? Pentru că avem de-a face cu o imitație și inutilă (întrucît
posedăm mijloacele noastre proprii de exprimare, în română, a
aceleiași idei de expresie engleză), dar și blocantă, în ceea ce
privește dezvoltarea, pe cont propriu, a limbii noastre, cu și prin
resursele ei interne. Limba noastră maternă dispune de o largă
paletă de sinonime, în plan lexical, sau de modalități de exprimare
caracteristice, de ordin morfologic și sintactic. Un exemplu, deja cu
”state” vechi în această privință, îl reprezintă celebrul ”locație”,
folosit pînă la exasperare de conaționalii noștri, de (mai) mulți ani
încoace. El nu trebuie socotit, cum crede imensa majoritate a
românofonilor de azi, un sinonim (de modă actuală) al lui ”loc”
(acesta din urmă fiind un cuvînt moștenit din lat. locus, care avea
exact același sens ca ”loc”din română), pentru că sensul regăsit în
termenul englezesc location (de unde a intrat cuvîntul în română)
este cu totul și notabil diferit: în engleză, location circumscrie un
evantai destul de larg de sensuri: ”localizare”, ”amplasare/
amplasament”, ”poziție/poziționare”, ”situare”, ca sferă semantică
mai generală; dar location deține și sensuri particularizante,
precum ”zonă”, ”adresă”, ”sediu”. Prin urmare, dacă folosim, ca niște
roboți (deci, ”automat”, ”automatizați”) anglicismul ”locație”, utili-
zat nediferențiat, în orice împrejurare, fără nuanțările necesare, în
locul tradiționalului... ”loc” (avînd, cumva, impresia că înlocuim
cuvîntul banal cu unul elegant și cuvîntul vechi și uzat cu unul nou
și proaspăt), nu facem, în realitate, decît să obturăm și să opacizăm
însăși vorbirea noastră, căci nu vom ști la care dintre cele 6-7
sensuri (ale cuvîntului englezesc) se va referi monocordul nostru
”locație”: la ”poziție”sau la ”adresă”? la ”amplasare”sau la ”sediu”?
Oare cît de tare ne-ar deranja dacă l-am folosi pe străvechiul
nostru ”loc” acolo unde sîntem obișnuiți să-l întîlnim, iar neolo-
gismului ”locație” i-am rezerva un sens și o utilizare restrînsă,
specifică, regăsită în semantismul (general sau particular) al lui
location? Vă propun, în finalul pledoariei mele, un mic exercițiu.
Dacă avem (fără să precizăm vreun context anume) propoziția He
was killed in another location., care dintre următoarele două tra-
duceri în română considerați că este mai firească pentru înțele-
gerea deplină a sensului aserțiunii din engleză: ”A fost omorît într-
un alt loc.” sau ”A fost omorît într-o altă locație.”?

Închei, dacă îmi permiteți, cu un alt (de data aceasta, scurt)
exemplu. Recent, la un post de televiziune de curînd înființat, am
auzit (deci, nu am vizualizat, cel puțin deocamdată) următoarea
secvență sonoră: ”Si-i-oul unei companii ai ti spune că ar fi de acord
cu o astfel de taxă.”Inițialele, subliniate cu italice (cursive), de după
cuvîntul ”companii”, ne sînt binecunoscute, domeniul și numele
lucrătorilor din cadrul lui (”aitiștii”: sau IT-iștii?) nemairidicînd vor-
bitorilor actuali probleme de înțelegere, nici măcar la nivelul
oralității. Dar prima subliniere ne aruncă (dacă nu se și vizualizează
enunțul) în bezna neînțelegerii: oare cine - în afara cunoscătorilor
rafinați - știe că avem de-a face cu substantivarea și articularea
enclitică a abrevierii cuvintelor englezești Chief Executive Officer,
C.E.O.? De ce ar trebui să-mi complic existența, eu, necunoscător
fiind al unor astfel de subtilități lexical-tehnice din limba engleză
de azi, și de ce ar trebui să fiu nevoit, ca să-mi dau seama despre
ce se vorbește (în propoziție, cum se spune), să apelez la un
dicționar sau la universalul Google? (Poate că nu am la îndemînă
nici un lap-top, nici un smart...)
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Moft, ar spune nemuritorul nenea Iancu. Sau comoditate
nepăsătoare la problemele de înțelegere ale celuilalt, aș spune,
mai degrabă, eu. Dar și multă modă, cum foarte bine ați observat.
Pardon. Mult (ori multă, vă rog să mă ajutați, nu cunosc genul
gramatical!) fashion. Sau trend. Sau cum doriți dumneavoastră să
spuneți.

Ați produs o surpriză în lumea literară debutînd recent în
poezie cu un volum de versuri de o factură neobișnuită.
v-aș ruga să intrați puțin în detaliile acestui debut. care au
fost ecourile lui? ce raport este între așteptările dvs. și
reacțiile publice privind volumul?

La începutul anilor ‘90 - ani de radicale metamorfoze și
pentru mine, în consonanță cu întregul peisaj istoric național,
european și internațional -, mai exact în anul 1991, mă aflam în
Franța, în frumosul oraș universitar de pe coastele provensale ale
Mediteranei, Montpellier, acolo unde, pe la sfîrșitul secolului
anterior, poetul nostru național Vasile Alecsandri primise un
premiu foarte valoros pentru activitatea sa poetică, mai ales
pentru faimosul ”Cîntec al ginții latine”, pe care îl compusese
special cu puțină vreme înainte. Mă aflam acolo, la Universitatea
care purta și ea, simbolic, numele unui alt poet francez sudic, de
rezonanță mondială, ”Paul Valéry”. Montpellier era patria și a celui
mai important poet francez de limbă provensală, Frédéric Mistral.
La această foarte veche universitate franceză studiase medicina,
spre sfîrșitul Evului Mediu, și François Rabelais, un alt scriitor
uriaș. Vă dați seama, un oraș literar și cultural par excellence. Ca,
de altfel, extra- ordinar de multe alte orașe franceze, pentru a nu
vorbi, nici măcar în treacăt, de cel mai celebru dintre ele, un oraș
special pentru noi, românii, Parisul. Fusesem invitat, ca profesor
asociat de latină și greacă, prin strădaniile unui profesor de
literatură greacă de la aceeași Universitate, Bernard Schouler. Am
predat și activat acolo vreme de aproape zece luni, pînă în
toamnă, în octombrie. În acest mediu literar și lingvistic elevat, în
care poezia parcă plutea în aer și se respira odată cu briza mării
care scălda orașul, fiind și separat fizic de familie, m-am simțit
însingurat. Și am simțit, după primele săptămîni petrecute acolo,
nevoia să intru în dialog cu mine însumi, cu visele și gîndurile
mele. Într-un oraș poetic începi să trăiești, să gîndești, să visezi
poetic. Să scrii poetic. Ceea ce mi s-a întîmplat. Am început să
scriu direct în franceză, pentru că ajunsesem, tot vorbind atîta
franceză (limba romanică cea mai dragă mie, după limba
maternă, și cea mai studiată de mine ca școlar), aproape să
gîndesc în franceză. Ceea ce îmi venea să scriu, ca să-l parafrazez
pe îndrăgitul meu poet latin Ovidius (quidquid temptabam
scribere uersus erat, ”orice încercam să scriu era vers”), deci orice
îmi venea să scriu se năștea, în mintea mea, în limba pe care o
auzeam tot timpul și peste tot în jur. Celor 4-5 poeme, compuse,
deci, direct în franceză, li s-au adăugat altele, ulterior, în deceniul
care a urmat întoarcerii acasă. Scrise tot în franceză, pentru că
primele le chemau pe celelalte în aceași limbă, în care fuseseră
gîndite, simțite, trăite prima dată. A urmat un alt deceniu. Pentru
ele, de sertar. Cînd, deodată, în noul deceniu subsecvent (după
2010, nu-mi mai amintesc exact anul), o ședință a cenaclului
”Cafeneaua critică” (cu sediul încă în Clubul A, pe atunci), în care
amfitrionul, Ion Bogdan Lefter, îl invitase pe Mircea Cărtărescu
să-și dezvăluie publicului participant secretele sertarului din care
tocmai publicase un volum de poeme inedite, a produs, în
privința mea, declicul. (va urma)

În vara acestui an, la Editura Neuma, un volum de versuri al
poetului vietnamez Nguyen Thanh Kim tradus de poeta Andrea
H. Hedeș, directoarea editurii a inaugurat colecția Mekong.
Reproducem ecouri primite din Vietnam cu acest prilej.

NGUyEN DINH TAM (poet)

Suntem mândri de volumul Lumea Viselor

Recentul volum Lumea viselor al poetului
vietnamez NguyenThanh Kim a fost publicată
în România, la editura Neuma. Cartea de poe-
zie vietnameză a fost introdusă în siturile web

ale unei prestigioase biblioteci din România și a fost primită
bine de cititorii români Ea arată românilor și publicului inter-
național spiritul vietnamez, promvează înțelegerea reciprocă,
prietenia dintre două țări pe linia integrării internaționale.

Recent, promovarea literaturii vietnameze în străinătate a
înflorit în sensul integrării ei în lume. Nu este un lucru ușor, cere
abnegație și talent pentru traducerea textului literar pentru a
traduce fidel în alte limbi. Câțiva traducători excelenți au pre-
zentat poeții și au introdus spiritul și literatura Vietnamului în
alte țări.

Sperăm ca în viitorul apropiat vom avea ocazia să citim, de
asemenea, cărți românești noi în Vietnam.

VU XUAN HoAT – poet,
Președintele Fondului
pentru Literatură și Creația Artistică

Scânteierea altei pasiuni în altă țară

Sunt foarte bucuros să aflu că volumul de
poezie al lui Nguyen Thanh Kim Lumea vise-

lor, a fost tradus în limba română și publicat de Editura Neuma.
România este o țară cunoscută pentru cultura ei bogată și a
contribuit la multe realizări ale umanității. Poezia vietnameză,
sufletul și caracteristicile ei au fost transferate astfel pentru a
scânteia în altă țară.

Poemele lui Nguyen Thanh Kim cuprind stilul gândirii și
simțirea poporului vietnamez, arată tradițiile sale unice și
deschid un orizont către lumea contemporană. Poezia sa are
firescul subconștientului și conține așadar contrapuncturi
neîncetate și stranii.

Repet că suntem foarte bucuroși să vedem poeme viet-
nameze traduse în altă limbă, anume în română. Poemele lui
Nguyen Thanh Kimpline de gânduri și simțiri pot fi o sămânță
a gândurilor într-o țară din mijlocul Europei. Deși există dife-
rențe între noi, găsim armonie în limba universală a poeziei.
Poemele sale învie simțul timpului și trecerii lui.

Neuma peste hotare

Primulvolumalcolec\ieiMMeekkoonngg
a editurii NNeeuummaaapreciat în Vietnam
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Nguyen Quang Thieu
Președinte al Asociației Scriitorilor din Vietnam

Dragă poetă Andrea H. Hedeș, director al revistei Neuma,

Sunt bucuros să aflu că Neuma a împlinit cinci ani de succese. Parcă Ieri ați pornit revista de cultură și
literatură- marele dvs. vis –și iată că azi atingeți o jumătate de deceniu cu apariții de valoare. Țin minte că
în urmă cu câțiva ani aveați ca țel să faceți Neuma o revistă cunoscută iar azi e bine știută peste tot în Româ-
nia, binecunoscută și în Vietnam, pentru că ați publicat poeme ale unor autori Vietnamezi. Toate revistele
Neuma pe care le-ați trimis în Vietnam sunt nesemate de dragoste și prietenie între dvs. și poeții vietnamezi.
Le păstrăm pe rafturi și în inima noastră.  Felicitări pentru dvs. și excelenta revistă. Pentru marele succes și
vă dorim să atingeți cele mai înalte culmi în anii ce vor veni.

Al dvs sincer, Nguyen Quang Thieu

Nguyễn Bình Phương
Poet, Vicepreședinte al Asociației Scriitorilor Vietnamezi, Redactor șef al Revistei Literare a Armatei

Poporul vietnamez are o legendă despre Sfântul Giong (protector al regiunii Phu Donng), un băiat de
numai trei ani care a devenit deodată un erou uriaș. Deși timpul e important, puterea e chiar mai impor-
tantă Arta nu depinde foarte mult de timp, ci ea dă valoare timpului. Sper că Neuma are aceeași precoci-
tate cu a Sfântul Giong. Sper că poeta Andrea H. Hedeș și Neuma vor fi cei mai apropiați prieteni ai poeților
vietnamezi. Dar în primul rând vreau să adresez Neumei cele mai calde felicitări la aniversare.

Doan Manh Phuong
Poet, Redactor-șef al Revistei Vietnameze a Integrării, membru al ASV

Revista Neuma a devenit o platformă eficientă pentru publicarea lucrărilor unor poeți din întreaga
lume în spiritul comun al dragostei de viață, de oameni, în lumea de azi plină de riscuri de războaie și epi-
demii. Neuma s-a schimbat într-o revistă internațională de artă și cultură. Mulțumim pentru eforturile
redacției Neuma de a menține o publicație de valoare în actualele vremuri dificile

kieu Bich Hau
Scriitoare, președinta Biroului de Relații Externe a ASV

Vă adresez felicitări din toată inima pentru aniversarea revistei Neuma. Nu voi uita niciodată momen-
tul în care am publicat în Neuma, în numărul din iulie-august 2019. Revista a deschis astfel o nouă poartă
pentru schimburile literare dintre România și Vietnam. De atunci. Și alți poeți vietnamezi au publicat în
Neuma. Apreciez în mod deosebit efortul considerabil făcut de directorul revistei, poeta Andrea H. Hedeș
care și-a folosit timpul și talentul pentru a traduce și promova literatura vietnameză în România. Urez re-
vistei să se dezvolte bine în viitor și voi urmări fiecare pas al său în misiunea de a da cititorilor cele mai
bune opere și de a fi un formul pentru scriitori de valoare.

Nguyen Quang Hung
Director editorial al ziarului  Thoi Nay, membru al ASV

La Mulți Ani revistei Neuma! Am fost onorat să public în numărul din aprilie 2021 al revistei Neuma. Am
fost bucuros să public un interviu cu traducătoarea Andrea H. Hedeș – director al revistei Neuma – realizat
de scriitoarea Kieu Bich Hau în ziarul Thoi Nay. Respect revista Neuma pentru eforturile ei de a construi un
pod între țări și popoare. Urez Neumei dezvoltare, largă răspândire a luminii sale cât mai multor cititori. 

Le Thanh My
Poetă, membră a ASV

Gândul meu este să lăsăm poezia pe mare, să plutească firesc. Dar avem nevoie uneori și de un impact.
Am avut onoarea să fiu pe nava numită Neuma, care a creat o formulă literară transnațională. Este tocmai
ceea ce era necesar. Redacția Neumei unește aurori din multe țări și realizează un spațiu cultural multi-
color. Vreau să feliciy Neuma la a cincea aniversare. Văd în această sărbătoare un semn bun pentru vitali-
tatea revistei.  

Saluturile scriitorilor vietnamezi
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Bujorii din grădina bunicii nu se ofilesc niciodată. Spre
deosebire de ea. Stau acolo, mereu fragezi, învolți, cu
petalele lor trandafirii, parfumate și frunzele de culoarea

malachitului. Intimidată de vecinătatea falnică a tufelor de bujori,
grădina pare mică și modestă. La fel ca bunica. Mă uit spre această
femeie suplă, ușoară ca pana, dar pe care nici anii, nici greutățile
îndurate nu au aplecat-o și nu i-au încovoiat spatele. Părul ei cărunt e
strâns la ceafă, într-un arabesc de cozi împletite și doar ochii mari ca
două mărgele, căprui, păstrează ceva din pasiunea unei tinereți
demult apuse.

Și ziceam că bujorii din grădina bunicii nu se ofilesc. Ori de câte
ori o întreb despre florile acestea misterioase, ochii i se umezesc.
Poate că ar fi vrut să le smulgă demult din pământ, să le arunce, să
stingă pentru totdeauna culoarea aceasta purpurie care pâlpâie
anul împrejur. Dar nu o lasă inima. Spune că sunt singurele care i-au
rămas, atunci când a pierdut totul. 

Cu puțin timp înainte să înceapă războiul, bunicul a adus acasă
patru pui de lup mici, slabi și neputincioși. Casa lor, din lemn cenușiu
de salcâm care scârțâia la fiecare rafală de vânt și crăpa la fiecare
cutremur, era așezată la marginea pădurii, departe de sat și de lume.
Bărbatul i-a lăsat pe cei patru pui în curtea lor sărăcăcioasă,
neîngrădită, și-a aprins o țigară și a fumat uitându-se spre zare.
Bunica, care pe atunci nu avea decât douăzeci de primăveri, l-a privit
îngrozită, incapabilă să murmure ceva. Spre apus, a ieșit temătoare
în pridvor, unde bunicul încă stătea gânditor și l-a întrebat sec:

− De ce i-ai adus?
El a strâns din umeri obosit, apoi a răspuns scurt:
− Eram la vânătoare, voiam să-mpușc un iepure sau un cerb, dar

am ochit o lupoaică, ieșită și ea la vânătoare. Apoi i-am descoperit
vizuina. Câțiva pui de lup nou-născuți scânceau acolo. Își așteptau
de multă vreme mama, care nu venea.

Apoi a tăcut. Bunica l-a privit încă înspăimântată, dar nu a
adăugat nimic. Pesemne că în clipa aia, când văzuse puii aceia
neajutorați, se gândise la copilul lor. I se făcuse milă. O vreme, bunica
refuza să iasă afară să-i hrănească, iar ori de câte ori trăbăluia prin
gospodărie, stătea departe de ei. Într-o seară de toamnă, însă,
văzând că bărbatul ei încă nu s-a întors acasă, a ieșit afară cu câteva
oase, pe care le-a aruncat lupilor. Aceia s-au aplecat peste rămășițe
precauți, urmărind fiecare gest al femeii. Le era încă străină. Au prins
a sfârteca oasele, în vreme ce bunica îi privea ostenită. Și așa a rămas.
Seară de seară, ea ieșea să-i hrănească cu ce le rămânea după masă. 

În primăvară, lupii au fost cei care au asistat la primii pași ai
copilului. Se hârjoneau lângă prispă, în vreme ce bunica semăna
peticul de pământ. Băiatul își încleștase mâinile în blana cenușie a
lupoaicei și refuzând să se desprindă de ea, a fost silit să o urmeze
și să facă câțiva pași mici, dar siguri, înainte să se poticnească și să

cadă la pământ. Tot băiatul fu cel care jucându-se cu lupoaica, rosti
”Masha”. Bunicului îi plăcu și prinse și el s-o cheme așa. Bunica doar
strângea din umeri. 

Apoi, lupii au început să plece din ce în ce mai des în pădure.
Inițial, mergeau să mai vâneze, mânați de cine știe ce instinct
strămoșesc, dar spre apus se întorceau lângă casă și păreau să o
vegheze în toiul nopții, urlând la lună. După, au devenit mai curând
oaspeți fugari. Dispăreau cu zilele în întunecimea codrului și
se-ntorceau peste câteva săptămâni. În aprilie lui ‘44, bunicul a fost
chemat pe front. În aceeași zi, lupii au dispărut pentru totdeauna
din ograda lor. 

Toamna aceluiași an fusese secetoasă, iar la începutul lui
noiembrie, băiatul păli. Avea chipul galben precum ceara, se chinuia
să lupte cu frisoanele care îi zguduiau trupul de copil și tușea
încontinuu, cu ochi sticloși. Femeia îi păzea căpătâiul, murmurând
rugăciuni și mângâind fața lui lipsită de culoare. Copilul respira
greoi. Când îl chemase pe doctorul din sat, alergând cu sufletul la
gură, el explică cu regret că bântuie tifosul și satele sunt secerate
unele după altele. Funest spectacol al morții din care nu exista
scăpare.

Suspinase deasupra trupușorului lui, frământat de fierbințeală și
se gândi că trebuia să transmită vești spre front. Nu mai aveau
mâncare de câteva zile. Era slăbită, dar mult mai greu îndura lipsa
hranei copilul ei. Nu-l putea lăsa singur în casă. Și dacă până mă
întorc...? O devora gândul acesta sumbru. Băiatul, care de altfel
fusese întotdeauna înțelegător, aproape că nu plângea. Uneori
fosăia, încercând să reprime geamătul de durere, apoi casa se înneca
în tăcere. Se așeză deasupra unui colț de hârtie, dar o podidi plânsul.
Cum să-i scrie? Despre ce? Că fiul lor se stingea pe zi ce trecea? Că
până și pâinea de lobodă nu le mai ajungea? Înfrânse un nou val de
suspine. Se așeză pe marginea patului. Nu dormise zile în șir. Odaia
era cufundată în întuneric. Spre miezul nopții, auzi pași șovăitori
lângă ușă, un scârțâit asurzitor și o umbră care se ivi în prag, aproape
fantomatică, dar atât de dragă. Clipi des, încercând să distingă ceva
în nebulozitate și rosti doar:

− Te-ai întors?
Drept răspuns, doar tăcere. Poate că era obosit, poate că era

supărat... Omul acela se apropie de pat și îl cuprinse pe băiat. Era
fierbinte ca de jăratic. Copilul nu se trezi, dar în somn, chipul lui păru
să se însenineze. Ochii femeii se umeziră din nou. Oare rugămințile
molcome îi fuseseră auzite? Bărbatul ei se întorsese acasă. Nu
ezitase să vină când ea îl chema în clipele de suferință şi delir. Afară,
se auzi un urlet prelung de lup. Un sfâşietor, un tânguitor, un
interminabil urlet de lup. Femeia tresări. Masha? Nu auzise și nu
văzuse nici un lup de luni bune. Voi să arunce o privire peste geam,
dar el o opri :

Bianca Scurtul 
(Republica Moldova)

S-a născut în anul 2002. Este elevă la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” din Chișinău.
A obținut numeroase premii la concursuri literare adresate elevilor dar și autorilor
în general. Palmaresul ei cuprinde premii pentru poezie, proză, eseu. 

Bujorii
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− Fierbe oțet de vin cu rădăcină de leuștean.
Era ceva străin în vocea lui, dar îl ascultă supusă. Scotoci prin

cămara lor și scoase un mănunchi de plante, apoi începu să fiarbă
licoarea într-o oală singuratică de pe plita sobei. În întuneric, ochii îi
luceau. Umbra lui era încă acolo, lângă copil, o urmărea din beznă.
Într-un târziu, scoase oala de pe plită și o așeză lângă pat.

− Moaie cearșaful, ordonă el la fel de cumpătat.
Ea luă bucata de țesătură ponosită și o cufundă în infuzie, apoi

îl dezbrăcă pe copil de zdrenţele lui roase și îl înveli în cearșaful
fierbinte, strângându-l în brațe. La început, băiatul gemu, apoi, parcă
simțind că trebuie să îndure, păstră tăcere... Femeia rosti pe șoptite
o rugăciune, cu ochii închiși, cu trupul copilului său aproape de
inimă.

Dis-de-dimineață, bunica se trezi cuprinzându-și fiul, ai cărui
obraji nu mai erau aprinși. Dispăru fierbințela care îl măcină întreaga
noapte. Îl înveli în flaneaua ei de lână, înfăşurându-l strâns cu ea și,
tresăltând, se uită prin odaie. Nici urmă de bărbat. Ieși pe prispă, în
aerul rece de noiembrie. Peste noapte ninse ușor, cu fulgi mărunți
și pământul era acoperit cu un covor subțire de omăt. Natura părea
moartă, dar în următoare clipă, înțepeni și ea pe loc. Pe pridvor, găsi
o bucată însângerată de cerb. Pesemne că a fost la vânătoare... Dar pe
pătura subțire de nea erau doar câteva urme singuratice. De lup.
Clipi des. Urletul din toiul nopții fusese al Mashei. Lupoaica îi aduse
mâncare. O lăsase exact acolo, unde cu câțiva ani în urmă, într-o
seară de toamnă, femeia le aruncase niște oase. Se sprijini de ușa
din lemn căutând alte urme. Urme așteptate. Urme ascunse. Urme
nevăzute. Voia să plângă, din nou. Nu putea. Avea de hrănit copilul.

Îl puse pe picioare. Câteva zile mai târziu privea trupul
însănătoşit ca printr-o minune al copilului, care odinioară zăcea de
tifos, boala morţii. Acum, plină de puteri, ieși să taie și ea lemne
pentru sobă. Muncea de zor, spintecând buștenii și privind din când
în când spre zare. Dintr-odată, la orizont se ivi un punct mișcător. Îl
țintui cu privirea și îl tot umări, în vreme ce despica lemnul. Vera-
poștărița, pasămite aduce vreo scrisoare, că nu în zadar l-am visat în
noaptea aia... Dintr-o parte aranja buștenii, din alta voia să vină în
întâmpinarea ei. Când o văzu la câțiva pași de portiță, înfipse toporul
în lemn și aproape alergând veni spre poștăriță. Ea cobora încet, cu
pași sleiți, drumul. Era lungă calea de la sat până la marginea pădurii. 

Bunica voi să-i dea binețe, dar înainte să zică vreo vorbă, din
traistă răsări un pătrățel cenușiu, dintr-acelea după care soldatul nu
mai scrie acasă. Înmărmuri acolo, cu ochii mari, uitându-se la peticul
plumburiu de hârtie. Vera nu rosti nimic, dar avea privirea
întunecată. Îi întinse pătrățelul, pe care femeia îl deschise imediat. O
înștiințau că soțul ei murise. 12.11.1944. Se uită îndelung la cifrele
scrijelite. Se lăsă pe vine strângând la piept bucata de hârtie. Purta
pâslari și un șal gros, dar îi era nespus de frig. Nu plângea, dar
înlăuntrul ei, totul împietrise. Își aminti de umbra care cu câteva
nopți în urmă intrase în casă și îl cuprinse pe fiul lor. Carevasăzică, și-
a luat rămas bun... Și lupoaica? A simțit? A simțit moartea? De asta urla?

Și dintr-odată, în toiul lui noiembrie, înfloriră bujorii în curtea lor.
Mare minune, la sfârșit de toamnă să-și desfacă petalele florile astea
trandafirii. Să înflorească și așa să rămână, pentru săptămâni, luni și
ani... O pată de culoare în grădina lor întunecată... S-a ridicat în
picioare istovită și s-a apropiat de buștenii solitari, care îi păreau
acum nelalocul lor. Și cum să-i zică băiatului că tatăl lui nu se mai
întoarce? A intrat în casă tăcută și s-a așezat pe marginea patului,
privind în gol. Apoi, a simțit atingerea unor mâini firave în jurul
gâtului. L-a prins pe fiul său într-o îmbrățișare caldă. O îmbrățișare
maternă. O îmbrățișare în locul a mii de cuvinte nerostite. Până la
apus, curtea lor se umplu de un miros dulceag de bujori. Și ca să
vezi, nu uitase de florile ei de suflet nici după moarte...

Ca un scrum de țigară
Mi s-au ars genele când am privit
atât de aproape soarele, 
iar scrumul lor 
căzuse drept în palma ta
închisă ca o urnă.
Păstrează,
rogu-te, în tine 
cenușa mea
și poartă-mi febra mândru
cum își purta Prometeu păcatul
sau vulturul care îi devora ficatul,
aripa.

înserare 
Se stinge lumina raiului
când
la căderea soarelui
în cearcănul albastru al mării
Eva își pleacă,
ca două pene smulse dintr-o lebădă neagră,
genele.

Să nu desfaci cerul
Copile,
să nu te joci cu sicriile de plop
sau cu greierii
ce zac într-înșii.

Să nu desfaci niciodată
cerul,
marea
sau alte bolți de sub tine,
căci s-ar putea ca într-un apus,
încă neajuns,
să-ți regăsești chipul
murdărit de-adormite solstiții,
adânc încrustat în măduva cerului.

Pe bulevarde, umbra
Dacă îmi întâlniți pe bulevarde-nsingurate
umbra,
rugați-vă să mi se-ntoarcă,
să nu mai umble ca o femeie singură
la cumpănă de nopți.
Există moarte în fiecare seară. Iar început
în fiecare vis.
Dați-i în schimbul reîntoarcerii sale
această rană desprinsă din trup,
ușoară
cam cât un foșnet de frunză,
ce mi se numește suflet.

Miruna Ileana Moldoveanu
S-a născut la 23 octombrie 2004, așadar a împlinit recent 17 ani.
Este elevă în clasa a XI-a, Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu”. A debu-
tat în revista ,,Caiete Silvane”, iar cel care a descoperit-o și o reco-
mandă revistei noastre este poetul și prozatorul Alexandru Jurcan.
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Oipostază importantă a balcanismului literar este repre -
zentată de dualismul specific acestui concept explicat
prin atmosfera particulară creată în sud-estul euro -

pean, fiind datorată „bipolarităţii spiritualităţii ortodoxe”, așa cum
remarca Lucian Blaga în Trilogia Culturii. Fenomenul bipolarităţii
ortodoxe se referă la orientarea spre organic, care determină viaţa
și spiritualitatea ortodoxă, prin această relaţie specială existentă
între lumea organică și cea spirituală.

Balcanitatea, în viziunea lui Mircea Muthu, din Literatura ro -
mână şi spiritul sud-est european, ţine de „dualismul de factură
propriu-zis bizantină, ce a caracterizat timp de un mileniu, cu
normale alternări de planuri, cultura şi spiritul imperiului din
răsăritul continentului”; această viziune se bazează pe teoria
permanenţelor bizantine a lui Nicolae Iorga, din Bizanţ după
Bizanţ, care priveşte Europa de sud-est ca pe o continuare spiri -
tuală a Bizanţului.

În aceeaşi lucrare, Mircea Muthu face o analiză cronologică a
balcanismului literar românesc, în care îl situează pe I.L. Caragiale
în linia spiritului balcanic consacrată de Anton Pann, conside -
rându-l pe Caragiale punctul final al acestei direcţii. O ipostază a
balcanismului literar înţeles ca evocare se poate  remarca în Kir
Ianulea, nuvelă plasată cel mai aproape de această linie anton -
pannescă, acţiunea petrecându-se în Bucureştiul anului 1800,
chiar în epoca fanariotă, Caragiale realizându-i atmosfera prin
situarea în spaţiu, în timp, dar şi prin lexicul specific epocii –
grecisme şi turcisme – şi prin numele protagonistului, Kir Ianulea,
care era arvanit „din părţile despre Sfântagora”.

O trăsătură importantă a balcanismului, specifică întregii
proze caragialiene, este miticismul identificat de George Călinescu
în opera lui Caragiale, care definește acest concept prin existenţa
unui personaj balcanic reprezentativ; Mitică este ,,un cetăţean
volubil, deloc singuratic”, ,,bârfitor, lichea și intrigant mai mult din
limbuţie”, având ,,furia peroraţiei în public și cu greu e smuls
uneori din încleștarea discuţiei”, esenţa personalităţii personajului
este evidenţiată de Călinescu, în Istoria literaturii române de la
origini pînă în prezent, prin remarcarea unui ,,spirit criticist excesiv:
nimic nu-i bun, totu-i moft”.

Atmosfera balcanică în care se complac personajele lui
Caragiale este evidenţiată de spaţiul specific, care pare mai mult
o scenă pe care evoluează protagoniștii care vor să se afișeze în
ochii celorlalţi într-un mod spectaculos. Spaţiul balcanic din care
fac parte personajele lui Caragiale este un loc specific, un loc al
comunicării, precum birtul, localul, cafeneaua, berăria, în care
Mitică, Tache, Lache, Lefter Popescu ori Anghelache, caută un
refugiu, în care ei se simt bine, ies în lume și comunică.
Personajul lui Caragiale este tipul balcanic al omului degajat,
care poate vorbi oricât de mult cu amicii săi, el este un om
simplu, precum Mitică, el căutând aglomeraţia, deoarece are
mare nevoie de amici, fiindu-i teamă de singurătate, singurul
lucru care ar putea să-l distrugă în lumea superficială în care
trăiește.

Dacă în momentele şi schiţele lui Caragiale, cadrul acţiunii
este reprezentat de pitoresc prin alegerea unor locuri aglomerate

aparţinând existenţei cotidiene, precum strada, piaţa şi mai ales
localurile publice – berăria, cafeneaua, cofetăria –, în proza
fantastică, spaţiul este un loc exotic, uneori fiind ales cu o
simbolistică aparte, ca hanul, loc malefic, prin faptul că este aşezat
la răscruce de drumuri, unde se adună oameni diferiţi, având o
încărcătură energetică negativă, precum se poate remarca în La
hanul lui Mânjoală şi în La Conac. Spaţiul prozelor lui Caragiale
poate deveni şi un loc al violenţei, al nebuniei sau al crimei, ca în
În vreme de război şi în O făclie de Paşte.

In Kir Ianulea, locul acţiunii este şi mai exotic, în planul ireal
fiind iadul ilustrat printr-un comic grotesc al imaginii lui Dardarot,
care la adunarea diavolilor în iad, „s-a tras de ţăcălie scrâşnind
straşnic, a tuşit de i-a pârâit jeţul, a holbat ochii la ei şi le-a
zbierat…”, dar şi al imaginii lui Aghiuţă, drăcuşorul subaltern, care
se ascundea după cei mari şi ,,îşi cântărea coada-n mâni”. In plan
real, acţiunea are loc în mahalaua Negustorilor, cu bârfele
slujitorilor care aflaseră de la jupâneasa bătrână despre trecutul
inventat al lui Kir Ianulea, ce a făcut ocolul târgului:

„Până seara toţi ai casei; până-n două zile, mahalaua-ntreagă;
până-ntr-o săptămână, tot târgul… toată lumea a ştiut istoria lui
Kir Ianulea mai bine chiar decât el; corabia arsese de trei ori;
chihlimbarul prăpădit făcea douăzeci de mii de lire; iar de atunci,
în post, nu mai mănâncă nimini ridichi cu fasole, toată lumea
mănâncă fasole cu ridichi”.

Cadrul acţiunii este reprezentat de drum în Calul Dracului,
baba aşezându-se lângă o fântână, pe un drum umblat, pe care
trec oamenii care vin sau se întorc de la târg.

O atmosferă orientală este realizată și în nuvela Abu-Hasan,
precum şi în legendele prelucrate de Caragiale, făcând parte tot
din volumul Schiţe nouă (1910), ca Pastramă trufanda, publicată
iniţial în Universul (1909, 13 aprilie), cu titlul Anecdotă orientală.
Podul Bagdadului este un spaţiu exotic în Abu-Hasan, fiind un loc
special în care se adună oameni de diferite naţii, un simbol al
comunicării între oameni, sugerând dorinţa de comunicare a
personajului care se aşază în fiecare seară pe pod pentru a-şi
alege câte un oaspete, pe care să-l invite la cină, la o conversaţie
plăcută în faţa unui pahar de vin.

Se poate remarca faptul că în majoritatea prozelor fantastice
caragialiene se evidenţiază tema drumului, fiind o temă specifică
literaturii sud-est europene, care este reprezentată de cele mai
multe ori prin călătoria iniţiatică.

De asemenea, exoticul acestor proze este constituit mai ales
pe latura pitorescului, exprimat prin modalităţi diferite, cea mai
importantă dintre ele fiind dramatizarea epicului, la fel ca în
momente şi în schiţe, dar în grad mai slab ca intensitate la nuvele.
Astfel, nuvela La hanul lui Mânjoală este scrisă ca o povestire la
persoana întâi a personajului principal, Fănică, reprezentând un
dialog între cele două personaje, Fănică şi socrul său, polcovnicul
Iordache, care obişnuia să-i ceară să-i povestească întâmplarea
respectivă de câte ori se întâlneau „la lafuri, după obiceiul de la
ţară, dinaintea unui borcan de vin”. Dialogul este suficient de
accentuat în Kir Ianulea şi Abu-Hasan, marcând momentele
esenţiale  în desfăşurarea acţiunii.

Ipostaze ale balcanismului literar `n proza lui Caragiale
cArmen duvAlmA
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Altă dimensiune a pitorescului balcanic este constituită de
proverbele introduse în vorbirea personajului; la fel ca în Povestea
vorbii, a lui Anton Pann sau ca în poveştile şi în povestirile lui
Creangă, în Calul Dracului, baba vorbeşte în proverbe, uneori chiar
în rime:

„- Păi ce stric eu? … tu de ce eşti găgăuţă şi taci?... N-ai aflat tu
că, până nu plânge copilul, nu capătă ţâţă?...

- Ştiu, fireşte; cum să nu ştiu?... că pân’ la vârsta asta, de mă
vezi cu ochii verzi, n-oi fi trecut ca un câine pân apă… Vorba aia:
uită-te la faţă şi mă-ntreabă de viaţă… Ehei! Fătu-meu; când aş
sta să-ţi spui cine sunt eu…”.

„- Ei! Bată-te vina să te bată!... Auzi dumneata, neiculiţă, drăcia
dracului! Ce i-a dat lui Tartorul pân cap: zor-nevoie, la plimbare
de-a călare!... Mă, băiete, hai mai bine pe jos, că-i mai frumos…”.

Pitorescul culinar este explicabil datorită cadrului ales din
prozele lui Caragiale, care se mută de la cafenele, berării, crâşme
– locuri privilegiate în momente şi schiţe, la hanurile nuvelelor
fantastice; se poate remarca pitorescul culinar în La Hanul lui
Mânjoală, de la parfumul ameţitor de mere şi de gutui care plutea
în odaia hangiţei la mâncarea oferită tânărului: „pâne caldă, raţă
friptă pe varză, cârnaţi de purcel prăjiţi, şi nişte vin! Şi cafea
turcească!”, după care urmează „o jumătate de tămâioasă” băută
cu un fel de ritual:

„Grozavă tămâioasă!...Mă apucase un fel de amorţeală pe la
încheieturi; m-am dat aşa-ntr-o parte pe pat, să trag o ţigară cu ale
din urmă picături chihlibarii din pahar, şi mă uitam prin fumul
tutunului la cocoana Marghioala, care-mi sta pe scaun în faţă şi-mi
făcea ţigări”.

În timp ce Lefter Popescu din Două loturi îşi caută biletele la
ţigănci, „prunele sfârâie tare-n cratiţă”, iar când este bătut de
chivuţe, acestea îi aruncă în cap o strachină cu prune sleite.

Baba din Calul Dracului, în timpul zilei, „morfolea-n gingii un
crâmpei de covrig muiat într-o năstrapă cu apă rece” pentru a
înduioşa trecătorii care-i dădeau de pomană, iar când se lăsa
noaptea mânca turtă dulce, având în traistă pentru cei pe care-i
„primea în gazdă”, „o costiţă de purcel, nişte colaci şi turtă dulce
şi mere”, care se asociau cu „un clondiraş cu rachiu de izmă” scos
de babă din desagă.

În Kir Ianulea, mâncarea de post „fasole şi ridichi” constituie
motivul bolii fatale inventate de Kir Ianulea, cauză a morţii
părinţilor săi, „hurduharismòs”, iar când acesta se ceartă cu
Acriviţa, este opărit cu ciorbă.

Mâncarea are un rol decisiv în căsnicie în Cănuţă, om sucit,
deoarece Cănuţă ajunge să divorţeze numai pentru faptul că soţia
lui arde peştele pe care el îl cumpărase, „un crap mare şi borţos,
ceva rar: patru chile şi plin cu icre”, rugând-o să-l facă „umplut la
cuptor cu stafide şi coconari”; apoi se împacă după un timp la o
„cafea cu lapte la Fialcowsky”.

Tot mâncarea devine motiv de proces în Pastramă trufanda,
de la aroma „pastramei trufanda” pe care Iusuf trebuie s-o ducă
fratelui lui Aron din portul Kavalei până la Ierusalim; pe drum
Iusuf, dormind cu capul pe sac, visează „că mânca lucru sărat” şi
descoperă că în sac nu sunt haine, ci pastramă:

„Şi gândind astfel, i-a lăsat gura apă…A scos din brâu
cuţitaşul, din legătura lui o bucată de pâine, şi din sac o halcă de
pastramă. A tăiat o felie… a gustat…. Straşnică aromă! A mâncat
Iusuf frumos, şi a legat sacul la loc”.

„Şi, seara, se culca cu capul pe sacul lui Aron şi visa noaptea
că mănâncă sărătură”.

Adevărata descoperire însă o face Iusuf împreună cu
judecătorul, aflând că „pastrama trufanda” pe care o mâncase
Iusuf pe corabie a fost tatăl lui Aron.

Protagonistul din Abu-Hasan are un adevărat ritual al mâncă -
rurilor şi al băuturilor aduse la cină, la care invita în fiecare seară
câte un musafir pe care îl alegea de pe podul Bagdadului.

Ca ipostază a balcanismului literar, dualismul se manifestă la
Caragiale prin asocierea dintre comic şi tragic. Astfel, în Inspec -
ţiune, sinuciderea lui Anghelache este un caz tragic prezentat în
mod  comic. La fel şi în Două loturi, fiind vorba de o farsă a
destinului lui Lefter Popescu, deoarece iniţial pare să aibă noroc
la loterie cu amândouă lozurile jucate, însă află că fiecare loz avea
numărul câştigător la celălalt.

Ilustrând comicul tragic, în nuvela Kir Ianulea suferinţele lui Kir
Ianulea ca bărbat însurat sunt prezentate în mod comic, începând
cu schimbarea Acriviţei imediat după cununie, când, din „blândă
şi supusă ca o mieluşea” devine „ca o leoaică”, uitându-se „chio -
râş” la slugi şi ameninţându-le; Acriviţa a devenit din ce în ce mai
arogantă, „mai aspră şi mai ţanţoşă”, iar dragostea lui Kir Ianulea
creşte odată cu „ifosul” ei; reacţiile lui de suferinţă sunt prezentate
în mod comic:

„Toată ziulica ofta omul după o vorbă mai dulce, or după un
zâmbet…Ea sta tot posacă şi-ncruntată.

Se uita după ea lung cum ieşea înţepată fără să-şi întoarcă
ochii, măcar că o ruga cu lacrimi să nu-l părăsească aşa… ofta, se
ştergea la ochi şi… o iubea şi mai mult”.

Dragostea de pitoresc, ca dominantă psihologică a răsări -
teanului, este analizată de Lucian Blaga în Trilogia Culturii, în care
explică pitorescul prin nevoia de revelaţie a individului, diver -
sitatea şi intensitatea pitorescului alcătuind o atmosferă specifică
Răsăritului.

„Sentimentul acesta metafizic e în chip firesc, însoţit de o
preţuire din cale afară a pitorescului, de o preţuire care duce în cele
din urmă la exaltarea pitorescului, la un cult al pitorescului. Poporul
românesc e situat la marginea unui câmp peste care pluteşte
această atmosferă de cult a pitorescului. Întreaga Peninsulă Balca -
nică mi se pare întrucâtva contaminată de atmosfera aceasta”.

Există personaje exotice în proza fantastică a lui Caragiale. Kir
Ianulea este dracul metamorfozat în negustor, însă el îşi inven -
tează o provenienţă şi un trecut exotice, părinţii fiind din
Sfân tagora, moartea lor fulgerătoare, peripeţiile lui de copil orfan
etc. Nici baba din Calul Dracului nu este ceea ce pare, deoarece
sub aparenţa ei de cerşetoare bătrână se ascundea o fată de
împărat, care fusese vrăjitoare, iar Prichindel nu este un drumeţ
oarecare, fiind un diavol cu chip de om. Abu-Hasan este un per -
sonaj exotic, locuind în Bagdad, nuvela plasându-se în orientalism
după spaţiu şi după obiceiurile locuitorilor; protagonistul pare a
fi un ideal pentru Caragiale care „avea sociabilitatea excesivă a
meridionalului” şi după cum scria Paul Zarifopol, în articolul
„Publicul şi arta lui Caragiale” din Pentru arta literară, că l-ar fi auzit,
exprimându-şi dorinţa de a avea un ritual asemănător orientalilor,
care se poate recunoaşte în comportamentul lui Abu-Hasan: 

„Să stau în cămaşă, cu picioarele goale, tolănit într-un port din
miazăzi, şi să ţin trecătorii de vorbă cu poveşti”.

Nevoia de pitoresc a lui Caragiale în ultima perioadă de creaţie
din ultimii ani ai vieţii sale trăite în  Berlin poate fi explicată
printr-o căutare a identităţii, datorită lipsei spiritului bizantin din
mijlocul culturii occidentale, fapt ce l-a determinat să se îndrepte
spre alt gen de literatură, atât de diferit faţă de scrierile sale din
trecut.
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dragă Saviana, prietene de mici, mergeam împreună la
cenaclul literar, și țin minte că poezia ta era plină de curaj
și talent admirabil!  iată suntem mari acuma, locuim în
Statele unite, departe de orașul nostru drag, Pitești. ești
scenaristă, poetă, regizoare, ArTivistă, profesoară, jur-
nalistă, consultantă – cu mult talent și pasiune jonglezi
atâtea profesiuni.  cum? când ai timp de toate, și cum e
viața ta din zori și până în seară– descrie-ne o zi tipică, 
Saviana.

Mulțumesc, Cătălina, da uite îmi aduci aminte de vremurile
noastre din trecut, din Pitești, și apoi în Bucuresti… chiar e plăcut
să mă gândesc la asta într-o duminică precum cea de azi.  Cum fac
toate astea?  Hm… Cum spun americanii, port multe căciuli și mă
concentrez pe diferite lucruri în momente diferite. Când lucrez la o
piesă mă focusez pur și simplu pe piesa respectivă și pe dezvoltarea
ei înspre producție, pentru că, în teatru - mă consider în principal
scriitor dramatic - nu ajunge să scrii o piesă bună și să o ții în sertar,
trebuie neapărat să lucrezi cu actori, cu regizori, și să o dezvolți în-
spre prezentarea într-un teatru.  Sigur că pentru noi, oamenii de
teatru, e mult mai greu acum din cauza pandemiei, teatrele au fost
închise, deci am fost cumva forțată să mă gândesc la alte lucruri, să
scriu și poezie, și proză, în engleză, să pictez, să mă refugiez în alte
arte. Plus, bineînțeles, predatul online – a trebuit să învăț să fiu o
bună profesoară pe Zoom. E și asta o artă . Studenții mă mențin
tânără, mă mențin în formă, și în general cred că e foarte bine să
fim înconjurați de oameni tineri, de oameni creativi, de oameni care
te provoacă și te forțează să-ți depășești limitele. Așa reușesc și eu
să fiu tot timpul curioasă, să descopăr noi lucruri, să scriu noi piese,
să creez noi proiecte, în teatru, literatură, arte vizuale, sau proiecte
interdisciplinare. 

O zi tipică Saviana, well, nu pot să zic tipică, pentru că depinde
la ce lucrez, mă concentrez foarte mult pe un proiect când am un
deadline. De când cu pandemia, m-am sculat târziu, dar am și în-
ceput să fac gimnastică de dimineață, ceea ce nu făceam înainte.
Tatăl meu a fost profesor de sport și antrenor, m-a învățat cum să fac
exerciții de înviorare. În ultimul timp m-am străduit să mă concen-
trez mai mult pe aspectul fizic, pe sănătate, pe self-care, cum spun

americanii, așa că am început aici la Ithaca, upstate New York, unde
m-am retras în timpul pandemiei, să fac exerciții, să merg pe jos
mai mult, să înot. După ce fac cam jumate de oră – iartă-mă, tată –
(râdem) doar jumătate de oră de exerciții, mă duc pe terasă, dacă
e cald, cum a fost acum în ultimele luni - lucrez eu foarte bine afară.
Îmi fac emailurile întâi. Am foarte multe emailuri, care durează o
oră sau două, apoi citesc online noile chestii care se întâmplă în
America, România, în jurul lumii. Ca fost journalist încă sunt intere-
sată de noutăți, de actualități, știri din întreaga lume, articole din
New York Times, Guardian, Euronews, etc. După aceea văd ce am de
făcut: dacă am de predat cursuri, mă pregătesc pentru cursuri și
merg să le predau, acum mergem și la universitate, nu mai e totul
online. Dacă nu am cursuri în ziua respective, îmi fac programul –
văd ce deadline-uri am cu o piesă sau cu un proiect. Lucrez la acel
proiect vreme de câteva ore. Dacă deadline-ul e aproape, intru în
zona de imersiune totală, pot să nu ies din casă câteva zile și să lu-
crez la acea piesă numai cu pauze de mâncare și de somn. Dacă
deadline-ul nu e atât de aproape, reușesc să ies, după masă, seara,
să fac o plimbare, să ies cu amicii, iar în weekend îmi place să ies în
natură, sau la Yacht Club, pe malul lacului Cayuga. La teatru nu am
mai fost de o vreme, că altfel ți-aș fi spus că atunci când sunt la New
York merg în fiecare zi să văd un spectacol de teatru, din păcate
asta nu mai este actual, asta făceam în New York, nu pierdeam nici
o zi fără să văd un nou show, al unor prieteni, sau cu actori prieteni,
sau pur și simplu un show de care auzisem că este bun și impor-
tant.  Acuma, din păcate, fac asta mai puțin pentru că teatrele nu
sunt încă deschise, deși s-a deschis Broadway-ul cu un specatol pe
care sper să-l văd luna viitoare. Lucrez tot timpul, când găsesc puțin
timp petrec în natură, și cu prietenii, asta acum când teatrul este
închis.

Spune-ne despre cariera ta din Statele unite, ai venit cu o
bursa de excelență, pe care numai artiștii cu abilități de
excepție o primesc, cum s-a desfașurat activitatea ta aici?

Am venit cu o bursă Fulbright la sfatul Ioanei Ieronim. Am ales
să vin nu numai ca visiting artist, ci să fac un Masterat, că eu vreau
mereu să învăț. Am ales să fac un Masterat în Performance Studies,

dialog realizat de cĂTĂlinA novAc

Saviana Stănescu, scriitoare cunoscută și iubită pentru scenariile, piesele de teatru, poeziile ei, ocupă un loc de excepție pe scenele
teatrului new yorkez, sâmburele inovator al teatrului internațional, teatru de top. Saviana este beneficiara presitigioasei burse Fulbright,
cu care a studiat la nivel de Masterat în Performance Arts, și a urmat un alt Masterat în Dramatic Writing unde a obținut premiul John
Golden pentru excelență în dramaturgie, de la New York University (NYU), Tisch School of Arts, unde a și predat timp de 8 ani.  Saviana
are un doctorat în Teatru, de la Universitatea de Teatru și Film din Bucuresti. Cu un talent uimitor și îndrazneală, Saviana surprinde mo-
mentul artistic nou și îl transformă cu mult talent și măiestrie în capodopere teatrale.  Munca ei a fost răsplătită și încurajată prin pres-
tigioasele premii obținute.  De asemenea, piesele ei sunt jucate în toata lumea. Saviana este prietena mea dragă din copilărie. De mică,
a fost o inspirație pentru noi, iar acuma, în 2021, Saviana inspiră  întreaga lume.

Saviana Stănescu
„Totdeauna sunt mai îndr[gostit[ 
de piesele la care lucrez în prezent“
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o disciplină care nu exista în România, și nu cred că există încă, și
m-au primit la New York University, Tisch School of the Arts, la Per-
formance Studies.  Am lucrat cu Richard Schechner, un prestigious
regizor și profesor de Performace Studies și am devenit scriitoarea
lui în rezidență. Lui Richard i-a plăcut foarte mult cum scriu teatru
și poezie, și m-a angajat să scriu pentru el un spectacol, o reimagi -
nare a povestii lui Oedip din perspectiva Jocastei. Ăsta a fost primul
spectacol pe care l-am făcut la New York, YokastaS Redux, l-am dez-
voltat împreună cu Richard Schechner ca regizor și co-autor; am
avut un prim spectacol cu acest proiect cu teatrul La MaMa, un
teatru prestigios de avangardă, de experiment inovator, unde și
Andrei Șerban a prezentat Trilogia Antică. Probabil colegii din
România își aduc aminte de Trilogia Antică, remontată de Andrei
Șerban la Teatrul Național din București. La teatrul La MaMa am
debutat și eu. Văzând spectacolul, decănița de la Tisch School of
Arts, New York University, Mary Schmidt Campbell, mi-a oferit o
bursă să continui să fac un MFA, Master of Fine Arts la NYU, în
aceeași clădire practic, m-am mutat de la etajul 6 la etajul 7, și am
făcut un MFA în scriere dramatică, cu specializarea pe teatru, dar
am studiat și scrierea pentru film și televiziune. Acest lucru mi-a dat
un nou avânt.  În New York, producătorii, agenții, vin la Masteratele
de la instituții prestigioase să vadă cine sunt noii scriitori. Eram deja
mult mai bună la scrisul de piese în engleză atunci când am făcut
Masteratul pe dramatică. Lucrul cu Schechner m-a ajutat să scriu
în engleză, am scris vreo sută de scene pentru YokastaS (Iocastele),
din care au ramas 11 sau 12 în spectacol. Piesele pe care le-am scris
în timpul Masteratului, Waxing West, și Lenin’s Shoe, au fost apre-
ciate de diverși producatori și agenți, care mi-au cerut sa lucrez cu
ei.  Ulterior, Waxing West a fost produs tot la teatrul La MaMa de
compania East Coast Artists. În 2007 am luat premiul de Teatrul 
Inovator al orașului New York cu această piesă, premiul pentru cea
mai bună piesă, și uite așa am tot continuat... Nu am intenționat să
rămân în America dar, fiind pasionată de teatru și primind rezidențe
să mai scriu o piesă pentru o companie de teatru sau alta, am tot
stat - lucrând, lucrând, lucrând – în New York, care este totuși cen-
trul teatrului, în sensul de piese noi, care sunt produse destul de
rapid, fac parte din acest peisaj teatral contemporan, al orașului
New York, și apoi desigur al întregii Americi, că din păcate sau din
fericire toată lumea se inspiră din piesele sau spectacolele care se
fac la New York. Teatrele regionale - am aflat acum de când stau mai
mult upstate New York - produc în general piese care s-au jucat la
New York – și uite așa am început să înțeleg mai bine peisajul teatral
si cultural american.  Acum sunt profesoară de dramaturgie și co-
or  donatoarea programului de BA in Studii Teatrale la Ithaca Col-
lege, tot în statul New York. Cum spuneam, mă bucur să lucrez cu
studenții, am și descoperit mai multe lucruri despre americani,
lumea mea era destul de limitată la New York, care este centrul de
expresie artistică și culturală, dar America e mare, sunt tot felul de
oameni, bineînțeles, alte stiluri, alt mod de viată… Acum mă bucur
să descopăr și să înțeleg mai bine tipul ăsta de viață, orașele unde
sunt universități, orașele mai mici, modul de viață al celor care stau
în zone neurbanizate, oameni bogați care își doresc să stea în felul
ăsta, și-au făcut un domeniu, un conac, o casă, și au liniște, asta vor,
să-și vadă de viața lor departe de aglomerația urbană. Sunt multe
de spus, mă bucur să înțeleg mai bine lumea și sunt sigură că ce
învăț acum, ce descopăr, își va face loc în piesele mele.

Piesele tale “What Happens next”, “For A barbarian
Woman” “useless”, “bechnya”, Waxing West”, de care ai
vorbit, “Suspendida” “vicious dogs on Premises”, “Po -
lanksi, Polanski”, “Aurolac blues”, The e-dating Project”, 

“i want what you have” sunt doar câteva din producțiile
recente.  Spune-ne ce te insipiră, și care e mesajul profund
pe care îl găsim în piesele tale.

Multumesc, o întrebare importantă. Cred că dintotdeauna, de
când am scris primul meu poem dramatic, Proscrisa, am fost pre-
ocupată mai ales de femeile rebele, care se simt prizoniere ale unor
convenții sociale. După cum știi am debutat ca poetă, dar după
primele volume de poezie, “Amor pe sârmă ghimpată”, “Sfaturi pen-
tru gospodine și muze”, a urmat poemul dramatic,“Proscrisa”, care
m-a împins în zona teatrului. Textul a fost produs la teatrul Théâtre
Gérard Philippe din Saint-Denis, o suburbie a Parisului în cadrul fes-
tivalului Du Monde Entier. A fost produs și în Romania, la teatrul din
Galați. Proscrisa, după cum arată și numele, e un poem despre o fe-
meie pro-scrisă (râde) și am continuat să fiu preocupată de oamenii
care sunt marginali, care nu sunt văzuți și apreciați pentru ceea ce
sunt; mă interesează să aduc la lumină și pe scenă personaje de
acest tip, să-i fac să fie văzuți, înțeleși, apreciați. Aici în Statele Unite
mă preocupă viața emigranților, ca mine, ca tine, si alții care o duc
mult mai rău, cărora nu li se acordă atenția care li s-ar cuveni, care
trebuie să lucreze sub nivelul lor profesional, să muncească mult,
mai mult decât americanii pentru a căpăta vizibilitate și pur și sim-
plu pentru a reuși să trăiască aici, în America. Am devenit preocu-
pată de problemele emigranților, dar pot să conectez asta cu ceea
ce scriam în Romania - totdeauna am fost preocupată de oameni
care nu sunt în conul de lumină în care ar trebui sa fie și vreau să le
fac dreptate.  Știu, sună cam idealist – sunt o justițiară romantică
rebelă - în esență despre asta sunt piesele mele, despre un personaj
marginal care încearcă să-și îndeplinească visurile. Pentru că stilul
scriiturii mele este tragi-comic, poetic, de un realism stilizat, piesele
mele nu sunt, sper eu, clișeu, dar sunt în esență o pledoarie pentru
conexiune umană, pentru dragoste, pentru recunoașterea meritu-
lui celuilalt, pentru umanitate, în sensurile ei cele mai bune.

Ai o lucrare favorită? Povestește-ne despre ce ai scris.

Toate - știi cum e, îți iubești toți copiii, deci eu îmi iubesc toate
piesele. Poate “Aliens with extraordinary skills”, care s-a tradus în di-
verse feluri, pentru că, după cum știi, „Aliens“ e greu de tradus că
înseamnă și emigranți, înseamnă și extratereștrii, înseamnă și
străini… S-a jucat și în Romania, la Teatrul Odeon, poate că e încă
în repertoriu, cu titlul: “Viză de Clown”, și s-a jucat și în Mexico, în
America Latină, sub titlul “Inmigrantes con habilidades extraordi-
narias”. Ei au folosit cuvântul emigrant pentru ca nu au putut găsi
nici ei un cuvânt cu aceleași înțelesuri și cred că asta e piesa mea fa-
vorită pentru că e cea mai jucată și cea care îmi aduce cât de cât
niște bani ca dramaturg profesionist.

următoarea mea întrebare e “Aliens with extraordinary
skills” (râdem) și “Final countdown” au fost prezentate 8
luni la teatre în capitala mexicului.  cum ai primit succesul
acestor evenimente? Gând la gând.

Da, gând la gând. Și de fapt „Final Countdown“ („Cuenta re-
gresiva“, „Numărătoarea inversă“) e prima mea piesă, scrisă inițial
în română, în traducere. Deci e interesant într-un fel că primele mele
piese pe care le-am scris într-un anume stil, absurdist, minimalist,
până la urmă sunt încă puternice. Și da, m-am simțit foarte bine în
Mexico City, d’aia și învăț spaniola acum, mă simt foarte legată de
vibrația de acolo; bine, nu mă apuc acum să scriu în spaniolă, că
mi-ar trebui vreo 20 de ani ca să scriu bine, dar mă interesează și mă
pasionează să lucrez cât mai mult în America Latină, și e cazul să
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comunic mai bine cu cei de acolo. Sunt oameni minunați, teatru e
de calitate, puternic, și mă bucur că îmi montează piesele. De fapt
chiar acum lucrez cu un compozitor argentinian la un proiect care
este despre Argentina.

unde au călătorit piesele tale în afară de românia, Ame -
rica latină, Statele unite?

După cum știi, în Europa, am avut câteva piese în Suedia, la
Stockholm, chiar m-am bucurat că piesa “White Embers” care a luat
un premiu Samuel French pentru piese de un act, s-a produs la
Stockholm și a intrat în top 3 – primele trei piese declarate cele mai
bune în cotidianul lor principal, acum niște ani (râde).  S-au mai
jucat în diverse țări europene.  Nu am pătruns încă în Asia, asta cred
că m-ar interesa. În Africa, da, mi s-au jucat câteva piese în Nigeria,
și în Africa de Sud.  

Ai multe premii obținute.  Spune-ne despre bucharest
underground, White embers, de care ai vorbit și alte pre-
mii pe care le-ai obținut.

Când eram la New York University (NYU) am studiat Dramatic
Writing, am obținut primele premii, am fost finalistă pentru pre-
miul Goldberg și am luat premiul John Golden pentru excelență în
dramaturgie pe care l-am împărțit cu Rajiv Joseph, un dramaturg
american jucat peste tot, și pe Broadway. După aceea am luat Pre-
miul de Teatru Inovator, am fost declarată Persoana Indie a anului
și am intrat în Indie Theatre Hall of Fame. Indie este teatrul inde-
pendent. Am luat Premiul Samuel French. Bucharest Underground
a fost o comandă de la Radio Romania, regizorul Toma Enache mi-a
cerut să scriu pentru ei un text bilingv, în engleză și română, și am
scris Bucharest Underground, o reimaginare a poveștii lui Orfeu și
Euridice. Toma Enache, regizorul de la Radio Romania a trimis spec-
tacolul la un prestigios concurs pentru radio drame, și a luat pre-
miul Marulic pentru cea mai bună radio-dramă. Nu sunt eu mare
amatoare de premii, pentru mine sunt importante toate produc țiile
pieselor mele, e important să mi se joace piesele, și nu știu ce o să
facem acum după pandemie. Am făcut și eu câteva spectacole on-
line, cu piese noi, am avut o lectura online cu “Bee Trapped Inside
the Window” și mi-a plăcut mult cum a ieșit, dar sigur că sperăm
să-l facem și într-un teatru fizic. Am mai avut o piesă de un act,
“Zoom Birthday Party,” care a fost prezentată într-o producție aici,
cu Cherry Arts, și în România, la Festivalul Teatrului Național – anul
trecut. Mă bucur că mai multă lume poate să vadă píesele mele on-
line, dar în același timp îmi doresc să ne întoarcem în teatre și să-mi
văd piesele jucate pe scenă.

Publici în continuare poezii (ai multe cărți publicate), scrii
piese de teatru, editezi antologii, ești foarte activă în viața
culturală, literară. Spune-ne despre lucrările tale, ce
pregătești acum?

Poezie nu prea am mai scris, trebuie să mărturisesc, dar am
făcut multe lecturi de poezie cu câteva din poemele mele vechi
din Romania, și cu altele din America scrise în engleză și publicate
în volumul Google Me!.  Am citit în toate acele locuri propice
poeziei, Bowery Poetry Club, Cornelia Café, KGB Bar, care e un loc
foarte interesant, și la Nuyorican Poets Café, un spațiu legendar,
prestigios pentru poezie, dar și pentru teatru sau Spoken Word în
East Village, unde marii poeți americani au prezentat și ei poeme.
La Nuyorican Poets Café sunt și curator și prezint (ei mi-au cerut în

fiecare lună, dar nu pot) prezint Liberty’s Daughters – Immigrant
Women’s Monologues. Curatoriez, sunt host, și prezint o selecție
de scriitori imigranți. Mai fac si Global Poetry Series, unde curato-
riez poeți din întreaga lume care citesc câteva poeme la Nuyorican
Poets Café.  Am prezentat și “New York with an Accent”, un eveni-
ment anual, produs cu alianța/platforma pe care am creat-o, “Im-
migrant/International Artists and Scholars in New York (IASNY)”.
Când apuc și eu să mai scriu câte un poem, am unde să-l citesc,
asta e important. Sigur că aș vrea să scriu mai mult poezie și să mai
public, în România. Mi-au apărut niște antologii de poezie, la Tracus
Arte - “cântând ei construiau o cușcă”, antologia “Proscrisa” la editura
Vinea, etc. Diana Benea pregătește o antologie din píesele mele
americane traduse de ea. Sigur că ar fi minunat să mai scriu un
volum de poezie în română – deocamdată nu-l văd venind prea
curând, dar scriu în română un roman.

Ai fondat organizația “immigrant/international Artists
and Scholars în new york (iASny), organizație creată pen-
tru a susține artiștii imigranți, și drepturile lor, printre al-
tele. cum se desfăsoară, spune-ne, niște exemple de
proiecte, întâlniri, mesaje?

După cum spuneam, am creat această alianță în 2010, avem un
grup pe Facebook, nu pot să-mi dedic prea mult timp părții de
fundraising, dar avem un cont de fiscal sponsorship la Fractured
Atlas, deci putem primi donații. Nu am prea mult timp să mă ocup
de această organizație, să strâng bani și să fac mai multe eveni-
mente, tot ce am făcut până acum a fost pe timpul meu (pe gratis),
e o alianță în care toți participanții sunt practic egali, și eu îi susțin pe
toți și proiectele lor; dar e mai mult o platformă pentru artiștii imi-
granți să se susțină unii pe alții, să posteze despre evenimentele pe
care le fac, și din când în când, cum spuneam, eu fac câteva eveni-
mente: “New York with an Accent”, “Immigrant Women Monologue”,
“Liberty’s Daughters”, “Global Poetry Series”, și mai susțin anumite
piese ale unor scriitori imigranți și am discuții, panels, talkbacks, la
sfârșitul pieselor, spre exemplu am făcut o discuție interesantă după
piesa “Dream Acts”, despre Dreamers, cu artiștii implicați, dar și
avo cați, politicieni, etc. Implic organizația de câte ori pot și de câte
ori am timp, pentru că, așa cum spuneam, nu avem bani.

este un lucru extraordinar, și ca platformă, și ca mesaj.  ce
planuri de viitor ai? Ai un proiect pe care îți dorești mult
să-l vezi împlinit?

Da!  Apar cu un interviu și o prezentare într-o carte publicată la
Londra de Aurora Metro Press, “50 de femei în teatru” (50 Women
în Theatre), cu alte scriitoare dramatice prestigioase, din America și
din Europa, ca Lynn Nottage, Marsha Norman, Caryl Churchill și al-
tele.  Va avea lansarea în octombrie.  În același timp, am terminat a
doua corectură a unei piese comisionată de un festival de Teatru și
Științe, din New York, care a tot fost amânat, am scris această piesă
vara trecută, acuma am revizuit-o, se cheamă “Zebra 2.0” și, pentru
că festivalul mi-a cerut ceva legat de știință, am creat o poveste de-
spre o inteligență artificială care se împrietenește, sau poate mai
mult, cu o imigrantă care lucrează ca femeie de serviciu, la insti-
tuția Inteligenței artificiale.  E cumva pe zona stiințifică, dar și un
pic science fiction, mă pasionează în ultimul timp imaginația și
poveștile SF.  Chiar mă uitam ieri seară la serialul “Westworld”, pe
HBO, am văzut toată seria “Black Mirror”, și am scris deja o piesă nu-
mită What Happens Next. E un science fiction despre două femei -
poate clone, poate roboți, poate holograme - care sunt într-un
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laborator; o cameră albă, mult mister; mă interesează zona asta, și
cred că o să continui să mai scriu la interesecția dintre știință și re-
alitate, între fantezie și realitate, între science-fiction și realitate.
Acum lucrez la o piesă, nu știu dacă să spun prea multe despre asta,
sunt în faza de cercetare, dar e legată de știință, fac cercetare într-un
laborator. O altă piesă la care lucrez este legată de istoria de aici de
la Ithaca, unde a avut loc o epidemie de febră tifoidă în 1903, și fac
cercetare la Centrul de Istorie local, pentru că mă interesează să leg
cumva epidemia din 1903 cu ceea ce s-a întâmplat acum, cu Covid-
19, pur și simplu să scriu un scenariu despre acel moment care re-
zonează cu timpul prezent.  Acestea sunt două piese de care sunt
pasionată la ora asta, în faza de lucru, în bucătăria imaginației.  Voi
avea o producție cu “Zebra 2.0” la festivalul de Teatru și Științe la
New York în noiembrie. Mi-a cerut o piesă o companie de teatru
creată de un fost student al meu, la Washington DC, unde mi-au
produs deja “Aliens with Extraordinary Skills” și “Waxing West” și vor
să mai facă o piesă a mea, acuma trebuie să decidă care.  Mai am o
colaborare cu un teatru regional, să scriu o nouă piesă; piesele mele
care sunt deja publicate, sunt comandate direct de la editură, sau
prin agentul meu. O piesă pentru copii și adolescenți pe care am
scris-o pentru Teatrul Hangar, acum 2 ani, “Unicorn Girl,” o să aibă
încă o producție în primăvara ce vine.  Deci astea care sunt deja
produse se duc unde se duc prin agent sau prin editură, după cum
le comandă teatrul, iar cele la care lucrez acum și care vor fi termi-
nate, sper, până în iarnă, vor avea premiera la un moment dat. Cea
care va fi prezentată la New York în noiembrie va fi cu siguranță ter-
minată. 

Totdeauna sunt mai îndrăgostită de piesele la care lucrez în
prezent, decât de cele care au fost deja publicate, pentru că locu -
iesc încă în acea zonă de mister și de descoperire care mă ține alive
– în viață – și plină de energie.  Dacă nu am ceva interesant de
cer cetat, de explorat, de descopeerit, e mai plictisitor pentru mine.
Piesele care au fost jucate – gata, sunt ca niște copii mari care au
plecat în lume, și își văd de treaba lor.  Cele noi sunt bebelușii dra-
matici de care am grijă acum.  

ce te definește mai mult în opera ta, formă, conținut,
însemnatate?

Am o zonă de curiozitate intelectuală și emoțională, mi se pare
important să descopăr povestea și personajele, în general pornesc
cu personajele și cu o idee despre poveste. Apoi încerc să cunosc
mai bine aceste personaje și să locuiesc cu ele o vreme, într-un
labirint de creație, dincolo de spațiu și timp. Mă pasionează acest
proces de descoperire și de dezvoltare de la faza de idee, înspre
cea de piesă și de producție.  

care este artistul tău favorit, cartea favorită, cântecul fa-
vorit?

Am tot pictat în ultima vreme, cel putin acuma cu pandemia,
pictura m-a ajutat să-mi focusez energiile creative, așa că am să

aleg niște artiști vizuali. Dintre cei care nu mai sunt printre noi aș
spune că mă pasioneaza Egon Schiele.  Are aceste structuri și cor-
puri torsionate și fragmentate, îmi place cum reușește să creeze
frumusețe din tensiune… Dintre artiștii actuali, favorită e prietena
mea, Laura Covaci, care are un talent inovator extraordinar, creând
lumi alternative unice.

E dificil să spun care e cartea mea favorită, pentru ca nu am
numai una. Sunt multe, diverse cărți care m-au marcat în diverse
momente ale existenței, în diferite faze.  Eu am fost, poate para-
doxal, o mare cititoare de romane, nu de poezie, nu de piese de
teatru.  Eu devoram romane.  Cum eram noi atunci la Pitești, îmi
aduc aminte că stăteam nopți întregi și citeam cu romanul sub pla-
pumă ca să nu mă vadă mama că nu m-am culcat (râdem!)… așa
că încă îmi amintesc cu plăcere de romane – culmea, romanele sud-
americane m-au marcat puternic, „Conversație la Catedrala“ de
Mario Vargas Llosa, dar și alți scriitori sud americani ca Gabriel Gar-
cia Marquez, Sabato, Alejo Carpentier, Julio Cortazar, dintre cei bri-
tanici îmi amintesc ca îmi plăcea D H Lawrence, iar dintre cei
americani, Kurt Vonnegut, Hemingway, Henry James. O Doamne,
îmi dau seama ca sunt toți bărbați.  Hai să zic și de o scriitoare care
m-a marcat, o poetă româncă, Angela Marinescu și o romancieră
americană, Toni Morrison. Cântecul favorit? Uf, în diverse momente
ale vieții alte cântece devin favorite. Îmi place Leonard Cohen, hai
să alegem unul: Hallelujah, (CN: Take your Waltz), First We Take Man-
hattan (râdem). CN: Ăsta e cântecul favorit al lui Nicholas, baiatul
meu - îl cântă prin casă cu Alexa (râdem).

locul tău favorit?  - să fac o glumă: “Google me”

YES! Orașul copilăriei mele: Curtea de Argeș!

Suntem “aliens in search for love, understanding and a
place to call home”- în cuvintele tale. do you feel a sense
belonging (simți ca aparții locului) aici în State?

Bună întrebare…  Am împlinit 20 de ani de când sunt aici în
State, am ajuns în New York pe 23 august 2001, cu două săptămâni
înainte de 9/11, tocmai am sărbătorit 20 de ani. Toți acești ani
mi-am dorit să simt că belong – aparțin New York-ului, SUA. Dar
acum știu că asta nu depinde de loc, de timp, de anii petrecuți aici,
depinde de tine, de zona ta emoțională, de felul în care simți. În
timpul pandemiei mi-am revizuit felul de a gândi, mi-am dat seama
că nu trebuie să mai aștept să fiu validată de americani așa în ge -
neral, sau de cineva în particular, ca să simt că aparțin unui loc; de-
pinde de mine să mă simt puternică, stăpână pe mine - așa că nu
mai dau atâta importanță și semnificație validării ce ar putea să vină
din alte părți… Cred că am ajuns în sfârșit într-un loc în care sunt
okay cu mine însămi, și asta este de ce ai nevoie ca să simți că ori-
unde te-ai duce “you belong”.

ce ai dori să le transmiți cititoriilor revistei neuma?

Mă bucur mult că mai există reviste literare de calitate, și sunt
mereu impresionată să văd că în România sunt în continuare atâția
scriitori și cititori buni, puternici, pasionați de poezie, proză și,
firește, dramaturgie, teatru.  Keep going, I am impressed with you!
Sunteți extraordinari!

Saviana, îti mulțumesc din suflet pentru acest interviu!

���
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La începutul lunii noiembrie a avut
loc Gala „Scriitorii anului”, ediția a
șasea, care s-a desfășurat la Iași. Or-

ganizatorii, Primăria Capitalei Moldovei,
prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Mu-
nicipiului Iași, și Uniunea Scriitorilor din
România au reușit să realizeze impecabil
acest eveniment. Dacă anul trecut mani-
festările s-au derulat în bună parte on-line,
de această dată, juriul, scriitorii nomina -
lizați ca „Scriitori ai lunii” de-a lungul a 12
luni și alți invitați au putut să fie prezenți la
cele două evenimente principale ocazio -
nate de întâlnirea de la Iași și anume: seara
lecturilor publice de poezie de la Muzeul
Municipal „Regina Maria” și marea Gală la
care au fost prezentate nominalizările și a
fost desemnat „Scriitorul Anului 2021”.

Cei doi directori ai evenimentelor au
fost scriitorii Adi Cristi, directorul Casei de
Cultură „Mihai Ursachi” și vicepreședintele
Uniunii Scriitorilor, Gabriel Chifu. Capa -
citățile lor organizatorice au fost puse în
valoare cu discreție și eleganță. La reci -
talul poetic, au fost secondați de o gazdă
atentă, doamna director Aurica Ichim,
manager al Muzeului „Regina Maria”.

Recitalul a prilejuit o etalare de stiluri
poetice și valoare literară. În frumosul
muzeu din centrul Iașiului, au citit din
poezia lor Gabriel Chifu, Adi Cristi, Nichita
Danilov, Horia Gârbea, Adrian Lesenciuc,
Andrei Novac, Marta Petreu, Adrian Po -
pescu, Nicolae Prelipceanu, Cassian Maria
Spiridon, Mihók Tamás, Călin Vlasie. Tele-
viziunea cu circuit închis a permis prezen -
ța, în mai multe săli ale muzeului, a unui
număr rezonabil de spectatori, iar eveni-
mentul a fost de asemenea transmis în
for ma filmată. Astfel, mulți iubitori de poe -
zie s-au putut bucura de versurile unora
dintre cei mai apreciați poeți contempo-
rani din toate promoțiile literare.

În cea de-a doua zi a manifestărilor de
la Iași, a avut loc reunirea juriului care a
primit misiunea dificilă de a stabili numele
câștigătorului Marelui Premiu „Scriitorul
Anului”. A fost doar punctul final al acti -
vității acestui juriu prestigios, întrucât
membrii săi au lucrat un an întreg, sta-
bilind lună de lună, din noiembrie 2020
până în octombrie 2021, câte un „Scriitor
al lunii”. Dintre cei 12 aleși, același juriu a
trebuit să desemneze un câștigător. 

Juriul a avut și în acest an o compo-
nență de elită: Nicolae Manolescu, preșe -

dinte, Ioan Holban, Mircea Mihăieș, Irina
Petraș, Vasile Spiridon, Răzvan Voncu și
Mihai Zamfir. Cei 12 Scriitori ai Lunii au
acoperit o mare diversitate de genuri:
poeți, prozatori, critici literari, eseiști dar și
memorialiști, traducători. 

Gala, transmisă în direct de TVR Iași, a
avut loc în Sala Mozart a complexului co -
mercial Palas, partener al Galei. Spațiul
generos a permis o participare destul de
numeroasă, cu spectatorii plasați la dis-
tanță între ei, mulți oameni de cultură
ieșeni fiind prezenți la eveniment.

Cei doi directori ai festivalului și criti cul
Mircea Mihăieș, ca reprezentant al juriului,
au fost amfitrionii evenimentului, iar cel
care a deschis, după cum era firesc, seara
de gală, a fost domnul Mihai Chirica, pri-
marul Municipiului Iași. A urmat, sub for -
ma unei filmări realizate la București, cu- 
vântul introductiv al Președintelui Uniunii
Scriitorilor și al juriului Galei, academi-
cianul Nicolae Manolescu. Au fost amin tiți
apoi laureții edițiilor precedente, aceștia
fiind, în ordine, începând cu 2016, Mircea
Mihăieș, Gabriel Chifu, Horia Roman
Patapievici, Gabriela Adameșteanu, Mihai
Zamfir. 

După momentele introductive, au fost
invitați pe scenă, pentru a primi trofeele
„Scriitorul lunii”, cei 12 nominalizați. Fie -
care dintre ei a beneficiat de câte un lau-
datio, rostit de unul dintre membrii ju- 
riu lui. Dintre aceștia, criticii literari Irina Pe-
traș și Ioan Holban, au fost prezenți sub
forma unor matriale filmate. Rând pe rând
au venit în fața publicului și au rostit
scurte alocuțiuni scriitorii: Mihaela Man-
caș, nominalizată pentru volumul Meta -
fora afectivității în poezia românească,
George Volceanov, pentru volumul Întoar -
cerea la marele Will sau Reconsiderarea
canonului shakespearian, Mihók Tamás,
pentru activitatea de editor și pentru volu-
mul Biocharia. Ritual ecolatru, Andreea Ră-
suceanu, pentru romanul Vântul, duhul și
suflarea, Mircea Anghelescu, pentru cari-
era sa didactică și volumul Literatura în
context, intervenția profesorului fiind fil-
mată, Nichita Danilov, pentru romanul
Omul în eprubetă și eseurile din De la Cara-
giale la Urmuz sau realitatea în formă de
conservă, Vida Gábor pentru romanul
Povestea unei bâlbâieli, Călin Vasie pentru
poezia din volumul Micile întâmplări, Cris -
tina Chevereșan, pentru volumul Man sar -

dă la Veneția, Marta Petreu pentru Blaga,
între legionari și comuniști, Daniel Cristea-
Enache pentru volumul de critică Linia de
contur II, Cornel Nistea pentru proiectele
literare organizate la Filiala Alba-Hune-
doara.  

Publicul a aplaudat cu multă căldură
merituoșii nominalizați. Momentul cel mai
așteptat a fost oferit de anunțarea câștigă-
torului și l-a avut ca protagonist, din
partea juriului, pe primul laureat al Galei,
din 2016, Mircea Mihăieș. El a oferit o ve -
ri tabilă surpriză prin faptul că a invitat pe
rând pe scenă doi laureați care astfel au
împărțit gloria de a fi Scriitorii Anului
2021: Marta Petreu și Daniel Cristea-
Enache. Hotărârea juriului a fost primită
cu apauze pentru ambii câștigători și cu
firească bucurie de cei doi autori ce au
prezentat mulțumirile lor juriului și publi -
cului. 

După consumarea clipelor de emoție
oferite de punctul culminant al mani-
festării, pe scena sălii au urcat membrii
formației muzicale Trei parale care i-au
delectat pe cei prezenți cu un program de
cântece tradiționale din secolul XIX româ-
nesc. 

Cea de-a șasea ediție a Galei Scriitorii
Anului a fost un eveniment deosebit de
reușit și o celebrare justificată a valorii
li te rare. 

Gala „Scriitorii anului” Ia§i, 2021
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Secțiunea volume publicate:
Premiile Colocviilor „George Coșbuc – 2021”:
Scriitoarei Angela Baciu, pentru volumul Mic dejun la Frida,

editura Tracus Arte, București, 2020;
Scriitoarei Lorena Enache, pentru volumul Fetițe dulci, editura

Charmides, Bistrița, 2021;
Scriitoarei Nina Toma, pentru volumul Ecou de suflet pe cruce,

editura CronEdit, Iași, 2020;
Scriitorului Nicolae Scheianu, pentru volumul Poeme(le)

miraculoase, editura Grinta, Cluj Napoca, 2020;
Scriitoarei Adela Naghiu, pentru volumul Animalele sălbatice

de companie, editura Grinta, Cluj Napoca, 2021;
Scriitorului Gheorghe Pârja, pentru volumul Scrierea cerului,

editura Școala Ardeleană, Cluj Napoca, 2020;

Premiile juriului:
Scriitoarei Virginia Olaru, pentru volumul Ba pe față, ba pe

dos, editura Casa de pariuri literare, București, 2020;
Scriitoarei Angela Fanea – Macarie, pentru volumul, Lumina

din umbră, editura Hertzog, Corunca, 2021;
Scriitoarei Gabriela Matei pentru volumul Arcuirea ramurilor,

editura Charmides, Bistrița, 2020;
Scriitorului Dorel Macarie, pentru volumul Spleen în Ardealul

de Nord, editura Grinta, Cluj-Napoca, 2021;
Scriitoarei Andreea Gal, pentru volumul Sunt zile în care cerul

îți moare în brațe, editura Charmides, Bistrița, 2020;
Scriitoarei Georgeta Minodora Resteman, pentru volumul

Cum strigă bruma, editura Pleiade, Satu Mare, 2021.
Premiul pentru debut, al Bibliotecii Județene ,,George

Coșbuc”  Bistrița
Scriitoarei Ana Herța, pentru volumul De nerostit, editura

Limes, Cluj-Napoca, 2021.
Premiul „Cartea străină”, poetului Evgeny Bunimovich (Rusia

– Moscova), pentru volumul Sala de așteptare, editura CronEdit,
Iași, 2020 și ed. Știința, Chișinău, 2020.

Premiile Limbii române:
Scriitorului Dumitru Orinceanu, pentru volumul Îmblânzirea

oglinzii, editura Tibiscus, Uzdin, Serbia, 2020;
Scriitorului Giuriță Cârstin, pentru volumul Distanță și cercuri,

editura Tibiscus, Uzdin, Serbia, 2021;
Scriitorului Ionel Stoiț, pentru volumul Neoplanta – Dă drag,

dă dor, dă omenie, editura Faninu, Novi Sad/Serbia 2021;
Secțiunea volume în manuscris:
Scriitoarei Dimitria Emma Mihăescu din București, pentru

volumul Fitiluri (cu recomandare pentru editură), Premiul revis-
tei NEUMA;

Scriitoarei Maria Matean, din Bistrița pentru volumul Atmos-
feră de vânzare, Premiul Răsunetul Cultural.

Secțiunea elevi:

Premiile Colocviilor „George Coșbuc”
Elevei Iulia Rebrean, Palatul Copiilor Bistrița, Premiul revistei

Mișcarea literară;
Elevei Elena Ciotmonda, Palatul copiilor Bistrița, Premiul re-

vistei Caiete Silvane;
Elevei Andreea Prisăcaru, Clubul Copiilor Medgidia, Premiul

Răsunetul Cultural.
Mențiuni:
Elevei Nicola Timar, Clubul Copiilor Năsăud;
Elevei Antonia Chiciudean, Palatul Copiilor Bistrița;
Elevei Daria Gheorghiță, Clubul Copiilor Medgidia.

Marele premiu „George Coșbuc – 2021”, scriitorului Adi Cristi,
pentru volumul Rugăciune la marginea patului, editura 24 ore,
Iași 2020;

Marele premiu „George Coșbuc, Opera Omnia” al Bibliotecii
Județene ,,George Coșbuc”, actorului Dorel Vișan.

În cadrul Festivalului s-a aniversat și împlinirea a 50 de ani de
existență a Cenaclului literar George Coșbuc, prilej cu care membrii
juriului au luat cuvântul adresând câteva cuvinte de felicitare, în
fața unui public numeros, pe cât permit normele sanitare în condi -
țiile pandemiei. 

Festivalul Na\ional de Poezie George Co§buc, edi\ia XXXVII
În perioada 15-17 octombrie 2021 a avut loc, la Bistrița, cea

de-a XXXVII ediție a Festivalului Național de Poezie George
Coșbuc. În cadrul acestuia s-a desfășurat și tradiționalul con-
curs de creație literară. Juriul acestei ediții a fost compus din
Valeriu Stanu, președinte, Andrea H. Hedeș, Daniel Săuca, Virgil
Rațiu, Olimpiu Nușfelean, Menuț Maximinian, membrii și 
Al. Câțcăuan, secretar. Dintre numeroasele volume sosite spre
jurizare, au fost premiate următoarele: 
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Delegația Uniunii Europene în
China va organiza cel de-al
6-lea Festival Literar Interna- 

țional UE-China în perioada 20 noiembrie
- 15 decembrie 2021. Acest festival se des -
fășoară din 2017 și s-a dovedit a fi foarte
popular în rândul publicului chinez.

Festivalul va fi alcătuit în principal din -
tr-o serie de evenimente online care reu- 
nesc scriitori de top din Europa și China.
Aceștia vor fi prezentați pe o gamă largă
de platforme chinezești și internaționale.

În tandem cu evenimentele în sine,
echipa festivalului va desfășura, de ase -
menea, o campanie extinsă pe rețelele de
socializare care are ca scop evidențierea
patrimoniului literar și a sectorului edito -
rial bogat și divers al Europei, dorind să
promoveze în mod activ un dialog inter -
personal între scriitorii europeni și chinezi.

Fiecare stat din cele 27 de state mem -
bre UE este reprezentat printr-un scriitor.
România este reprezentată de către Andrea
H. Hedeș, poetă, prozatoare, critic literar,
editor.

Fiecare ediție a Festivalului a xeplorat
diferite teme care țin de lumea literaturii și
a scrierii creative. Pentru această ediție a
Festivalului literar UE-China a fost aleasă
tema:

Through Women’s Eyes – Reading Bet -
ween the Lines (女性视角–字里行间) -
Prin ochii unei femei – Citind printre rânduri
pentru a celebra diversitatea, talentele și
creativitatea femeilor scriitoare din Europa
și China.

Festivalul va invita importanți scriitori,
universitari de non-ficțiune, romancieri,
scriitori de nuvele, poeți, scenariști, drama -
turgi, interpreți de cuvinte vorbite și multe
altele, pentru a discuta despre munca lor,
ideile lor creative și lumea care îi inspiră.

Andrea H. Hedeș va participa alături de
Anni  Sütő (Ungaria) și Huiyi Bao (China) la
o sesiune de dezbateri live, în fața publi -
cului din China. Aceste  trei scriitoare ex- 
trem de versatile lucrează între genuri și
găsesc inspirație pentru munca lor din
toate categoriile sociale. Fanni Sütő este o
prolifică scriitoare, poetă și textieră ma -
ghiară care locuiește la Paris. Ea este ade- 
sea inspirată de repovestirea basmelor și
genurile ei preferate sunt cele în care rea -
litatea și imaginația se împletesc. Cel mai
recent volum al ei vorbește despre relațiile
de familie și mamă-fiică într-un context de

basm, în timp ce cea mai recentă colecție
de poezii explorează dragostea complicată
a unei femei pictor și a angajatorului ei.
Andrea H. Hedeș este o poetă, scriitoare,
critic literar și editor român, care a fost
tradusă pe scară largă și a câștigat mai
multe premii pentru scrisul ei. Producția ei
diversificată se reflectă în unele dintre
publicațiile sale recente, care includ o
colecție de basme, o colecție de povești,
Povești de pe celălalt țărm și un roman, O
întâlnire pe Strada Hazard. Huiyi Bao este

un poet bilingv, traducător literar și savant
în literatura medievală. Ea a scris multe
eseuri și monografii, a tradus o duzină de
cărți din engleză în chineză și a publicat
două cărți de poezie, Cartea păgână a
orelor și Stau pe buza vulcanului. Premiile
pentru scrisul ei includ Premiul pentru
literatură și artă din Shanghai și Premiile
naționale pentru carte Wenjin. Aceste
scriitoare prolificie, care încrucișează genu -
rile, vor discuta despre viața lor de scriitor
despre cum și unde își găsesc muza.

Cel de-al 6-lea Festival Literar Interna\ional UE - China 

Cea de-a V-a S[pt[mân[ Interna\ional[ a Poeziei din Chengdu

Săptămâna Internațională a Poeziei din Chengdu, organizată o dată pe an,
își propune să fie un eveniment de poezie de importanță internațională și să
acționeze ca o punte între poezia chineză și poezia lumii. „A cincea Săptămână
Internațională a Poeziei din Chengdu, 2021”  va avea loc la finele anului 2021.
Anul acesta tema aleasă este „Li Bai și Du Fu în istoria timpului”.

Poeții din străinătate nu au putut fi invitați la Chengdu anul acesta, din cauza
pandemiei dar au fost invitați să trimită videoclipuri în care aceștia să citească
din poemele proprii și din poemele maeștrilor Li Bai și Du Fu, în limba engleză.
Aceste videoclipuri vor fi prezentate publicului din China.

Poeta Andrea H. Hedeș, este invitată pentru a treia oară, să participe la acest
important Festival de Poezie.
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RĂSPUNSURILE ȘI TRANSFORMĂRILE SUNT IREALE

Cele șapte comori sunt vorbe goale, mai bine recită o sutră.
Non-acțiunea se cuvine eliberată, intenția ajunge umbre și bule pe apă.

Dacă nu accepți aparențele, te  formezi pe tine însuți,
Dacă nu te miști, te modelezi, 
Tu și eu suntem diferiți, dar
Jucăm adesea aceeași piesă.

Mă gândesc mereu la Tathagata. 
El nu vine și nici nu pleacă,
Fără mine și fără de tine, 
Fără merite și fără păcate,
Totul este sub vraja luminii, 
Totul e doar aura non-acțiunii.

Razele luminii au străpuns de mii de ani norul de fum, 
Din dinastia Jin de răsărit și până la Marele Tang,
Din țările din sud și din nord,
Până la dinastiile Yuan, Ming și Qing,
Și până la scandarea din acest moment.
Eu știu că ai mers mii de ani,
Știu că ești obosit,
Încă vorbești de Nirvana, 
Știu,
Atunci cortina s-a lăsat temporar.

Reuniunea de pe Muntele Sufletului încă nu s-a închieiat, 
Eu îți aud glasul, 
Oamenii spun că tu ești răgnet de leu, 
Ei spun asta.
În ochii mei tu ești seniorul, 
Atât de binevoitor, atât de simplu, 
Îmi plac sprâncenele tale lungi, 
Tremurând ușor, 
Ești rouă de cristal.

Roua se cheamă Sutra de Diamant, 
Ea emite întotdeauna un parfum rar, 
În vânt și ploi fără de număr,
Ea transmite bunătate și singurătate.
Tu vrei să risipești vocile ucigătoare, 
Ele răsună din ce în ce mai tare,
Din cele mai vechi timpuri,
Ele sunt murmur neîntrerupt.

Flacăra acelei săbii este prea strălucitoare,
Ea poate oricând orbi ochii miopi. 
Lumea zice că așa e sabia, 
Taie pana în zbor,
Distruge nenumărate cuvinte .....

CUNOȘTINȚELE ȘI OPINIILE NU SUNT PRODUSE

Privitorii au nume false, cine nu privește nu vede nimic.
Tărâmul învățăturii buddhiste este o iluzie, fără naștere nu există moarte.

Această afirmație este de fapt veche,
Îi poți zice previziune. 
Cât mă tem să nu fie o colivie, 
Care închide conștiința vie.

Conceptul este întotdeauna concept,
Nu mai trebuie comentat.
Plânsul cocorului e atât de limpede,
Țepuș gol,
Cerul s-a rupt.

De fapt,
Tu n-ai putut găsi urmele acelui zgomot,
I-ai dat întotdeauna alt sens,
La fel e cucul care sângerează,
La fel e cuvântul acela numit conștiință.

Și acel lucru numit goliciune, 
Și mobilierul vechi al mulțimii,
Și coloritul atât de divers și bogat,
Și o grămadă de scriei buddhiste.

Există teorii care fac bivolii să asude,
Și căutări printre maldăre de hârtii,
Există, de asemenea, secrete misterioase,
Și sumedenie de povești despre ilumiare.

Și multe perechi de picioare mari, vii, 
Și multe funii ale acelor picioare, 
Și lumina cerului sălbatic,
Și romanțe în pavilioanele lunii.

Și penitența lui Milarepa,
Și căutările sfinților pelerini,
Și amprentele luminoase ale lui Xue Mo,
Și paragrafele conștiinței.

Tu te gândeai să speli totul, 
Aveam și eu același gând,
De fapt, am făcut-o demult. 
Am despicat totul cu sabia, 
Iar săbiile le-am făcut cărți.

Dharma este de fapt o funie, 
Plus trupul acela eliberat, 
Aceasta este linia de demarcație dintre Buddha și eretici,
Învățătura lui Buddha
Necesită iluminarea, 
Iar iluminarea 
Presupune desprinderea finală de atașamente.

Eliberarea de grijile lumești,
Marea ruptură înseamnă tocmai eliberare, 
Acel cuvânt a rupe e într-adevăr miraculos, 
Cu totul misterios, 
Pe tine te-a fascinat definitiv.

Xue Mo
Selecțiuni din LUMINA MAHAMUDREI: CHINTESENȚA CULTIVĂRII.

O carte în patru volume despre teoria și practica inteligenței. Sunt prezentate misterele practicii budiste 
care de mii de ani n-au fost niciodată pe deplin dezvăluite 

Traducere din chineză ConsTanTin Lupeanu
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REVĂRSARE      

Doamne, s-a împlinit timpul
Lasă fluviul să se-adâncească în rugăciune

Despre izvor am aflat cu bucurie în îndepărtata-mi copilărie
Despre pârâu, râu îmi grăiesc viersuri trăite
Prea târziu pentru bucurie
Prea mult pentru melancolie
Prea puţin pentru tristeţe
Despre gura de revărsare care e pasămite tocmai la capăt
până la aceste stihuri tardive
doar ideea cuiva se furişează pe limbă
o fi gura de revărsare în clopoţelul din basm?
Gura probabil nu e Cuvântul, acela e de fapt la-nceput
Şi-atunci ce-i anume: ecou, tăcere, linişte...?
Cineva de pe malul efemer mă întreabă
Ce eşti?
Dumnezeu ştie…
O fi gura de revărsare fără nume? De neschimbat?
Om fi noi altfel? În faţa morţii?
Precum cei sărmani? Necăjiţi? Suntem altfel...

Cine e azi preocupat de asta, a cui e tristeţea,
când viaţa e atât de uşor repetabilă, virtual…
Deci râule, repetă-ţi cursul
Prelinge-te de la izvor într-un ceasornic de apă,
în cercurile lui Arhimede
şi cufundă-te în reîntoarcerea ploilor de primăvară
Deci bănuieşti de-acum că revărsarea nu cunoaşte pe nimeni
după nume sau preţ
Doar durează nemodificată
Iar în delta sa viaţa se preschimbă în mărunţiş
Şi se depune mâlul, nisipul din clepsidră
şi bolovanii apăsători

CÂMPIA VIEȚII ȘI A MORȚII  

S-o spunem de-a dreptul, de la obraz,  
viaţa cu moartea alcătuiesc un întreg
marea înoată spre mal, malul aşteaptă talazul
Marinarii au descoperit de mult armonia luciului apei
puţin a rămas nedesenat de Columb şi de Cook

Doar cei care au coborât pe malul celălalt al continentului
nu s-au întors niciodată şi nu au trimis niciun fel de mesaj
Zi de zi noi expediţii
Uscat, pământ ori mlaştini veşnice?

Evident, avem aici o disproporţie ciudată 
Mări şi linia litoralului
câmpie întinsă ca-n palmă plină de linii
şi mereu necunoscutul continent al oceanului uman
Aşadar ne consolăm cu zboruri spre alte lumi negăsite

ci nu admitem condiţia noastră de oameni cu osemintele putrezind
şi pesimişti rezistenţi la toate
„să înlăturăm –  deşi rigide –  limitele posibilităţilor”

SEMNE 

Cu mâinile apostolilor se întâmplau între oameni 
multe semne şi minuni
Cercul se deschide şi se închide
Asemănarea reclamă semne
Afinitatea ascunsă
o desemnez cu un cuvânt pe suprafaţa lucrurilor
așa cum tatăl meu şi moşii
însemnau lemnul cu fierul
pregătit pentru arcă

SIMPATIE  

Casca şi ochii
Cine-i zăreşte
cunoaşte simpatia
Iar cine nu le vede
să citească indiciile
din seminţe
şi din pleoapele ochilor

Doar afinitatea omului
nu este soluţionată de nicio analogie
Degeaba caut cifrul simpatiei ei

În umane sau divine
Dimensiuni

ÎNGÂNDURAT  

Îngândurat
pe banca din faţa lui Puşkin
la Arbat
Nu bag de seamă că foşneşte 
frunzişul îngălbenit
Păienjenişul verii
planează ireversibil
încât poezia acestei străzi
dă fiori

Cea mai luminoasă perioadă a vieţii
Puşkin a petrecut-o în aceste locuri

Tu unde?
Dar eu?

Timpul e ca înainte de duel
Fiecare nouă zi fi-va mai scurtă

SĂ FIE LUMINĂ   

„Lumină. Lumină.
Martor vizibil al luminii invizibile.”

T. S. Eliot

Ah, mintea mea,
ce zici?
Da, e lumină
dar cum?
Să fie!
Dar de ce?

Fiul omului
trăiește cu adevărul
pe care nu îl cunoști
Și totuși există
Și totuși exiști

Poet și prozator, Miroslav Bielik (1949 – 2021) a făcut studii de biblioteconomie, pedagogie şi economie. A funcţionat ca bibliograf, la Martin, în cadrul ins-
tituţiei Matica slovenská. A fost director al Bibliotecii Naţionale Slovace, administrator al Maticei slovenská, iar din 2011 director al Institutului pentru Literatură
al Maticei slovenská. În 2013 a fost ales preşedinte al Societăţii Scriitorilor Slovaci. A publicat mai multe volume de poeme, între care Čas je tichý posol mysle
(„Timpul e un sol tăcut al minții”, 2003), Nepatrný pohyb po naklonenej rovine („Mişcare imperceptibilă pe un plan înclinat”, 2005), Na konci jedného x-ročia („La

finele unui x-secol”, 2009), ediția bilingvă slovacă-sârbă Aj keby som nebol / I kada ne bih bio („Și chiar de n-aș fi”, selecție și traducere de Martin Prebudila), Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské
centrum, 2012), Melancolie, 2018 (versiune în limba română de Dagmar Mária Anoca și Lucian Alexiu), 2018 și Čas večne prítomný. Verše („Timpul veșnic prezent”. Versuri, 2019; versiunea în limba
română de Dagmar Mária Anoca și Lucian Alexiu), 2021. Un succes răsunător a înregistrat romanul său Benátsky diptych (Skutočnosť, 2007, Neskutočnosti, 2010) – „Diptic veneţian”: („Realitatea”,
2007; „Irealităţi”, 2010). Miroslav Bielik a îngrijit și editat versiunea în limba slovacă a antologiei Veľký pán Dunaj. Antológia poézie klasikov („Marea doamnă Dunărea”. Antologie de poezie clasică,
ce include lirici reprezentativi pentru literaturile naționale din țările dunărene – Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croația, Serbia, România (traducerea în limba slovacă a poemelor: Dagmar Mária
Anoca, antologie și prezentări critice pentru secțiunea românească : Lucian Alexiu –, Bulgaria și Ucraina). Fiecare secțiune a cărții conține note introductive, studii ce-și propun să documenteze asu-
pra unei tematici specifice, respectiv ilustrarea spațiului danubian în literaturile naționale ale țărilor străbătute de marele fluviu european, după cum și medalioane dedicate autorilor selectați. 

Miroslav Bielik

Traducere și prezentare de 
dAGmAr mÁriA AnocA 

luciAn AleXiu
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Dor de toamnă

Ard stele veștede pe umeri,
A frunze arse toamna dogorește,
Se-aștern petalele în aur-pulberi,
La geam, un pâlc de tufănele înflorește.

În vin, mai fierbe agurida nouă,
Gutuile îmbrobonite stau să cadă,
De ceasuri lungi, afară, iară plouă,
Aripi de nori-în zdrențe-se deznoadă!

Și ies în prag, cămașa să o ‘stâmpăr
De vipia ce-a înflorit-o astă-vară,
‘Colo, pe lângă lacul alb de nufăr,
Când inima ședea pe țol, jilavă!

anotimpuri pereche

primăvara,
ne-am întâlnit mâinile
pe după mijlocul copacilor tineri.
mâna mea dreaptă
se împletea în roze flori
și înmugurise...
măr necopt.

vara
împodobea în frunziș
trunchiuri zvâcnind a roade crude,
strepezind dinții de lapte
necuvintelor 
nemărturisite,
încă!

toamna
rodise-n roș‘ merele-pârg
din obrajii noștri.
copacii crescuseră până la umerii munților,
perechi-neperechi,
tresărind sub vârtejuri veștede 
de aripi.

iarna,
merii înghețau îmbrățișați 
în trupurile noastre.
un măr, eram eu,
iar celălalt...
umbra ta
rotată.

Soare tomnatic

Se furișase în fântână, soarele verii,
Iar apa se făcuse moare.
Era sărată-morugă
Și mirosea a pește, a tălpi pe nisip, a miez de
vară...

Căzuse așa, pe la nămiezi,
Tot, cu aripile frânte,
Umplând pântecele apei
Cu aur cositorit
De toamnă.

Dăduse să iasă, binișor,
Dar se topise în undele jilave,
De dorul unui surâs
Aruncat pe malu’ gârlii,
Ca o jucărie stricată...
Și...gata!

Hora toamnei

Vâlvătaie de frunziș,
Galben-roș‘ se-aprinde-n zare,
Pomi tomnatici rupți din soare,
Ard pe rug, de-a curmeziș.

Se acoperă pământul
Sub ninsoarea lor, a frunzei,
Poame coapte-n vatra spuzei
Sfârâie-ndulcind cu cântul.

Și miroase-a toamnă caldă
Peste ulițe bătrâne,
Numai pasere nebune
Se sfădesc, azi, prin livadă.

La divan, doar vântul șade,
Ostenit ori prea smintit,
Toamna, iar, l-a arvunit
Să-i șoptească dulci balade.

Și el sună din vioare
Hora toamnei, lin, pe strune,
Peste urmele străbune
Joacă frunzele fecioare.

Albe crizanteme

Se răsfiră în cosițe,
Ale toamnelor poeme,
Printre flori de crizanteme,
Albele mironosițe.

Coviltire de zăpadă,
Îmbrăcate-n alb, petale,
Fin, parfumuri orientale,
Prin grădină se sloboadă.

Toamna, iară e mireasă,
Cu altiță-mpodobită,
Flori de ie-n nori albită,
La război, ales, le țeasă.

Și se scutură alene
Pe poteci, aripi de înger,
În lumini de-argint de fulger,
Crizantemele perene.

Vitralii de toamnă

Copacii ard stins
Dintr-a candelei toamnă,
Sub un cer necuprins,
Către rugă ne-ndeamnă!

Frunze arse de jar,
În vitralii se schimbă,
Dinspre nori, curge har,
Curge-agheasmă, ori smirnă.

O pădure de sfinți
Se așterne din ramuri,
Catedrală de-arginți
Sună clopote-flamuri.

Sub boltire de-altar,
Paseri cântă în șoapte.
Se întinde hotar
Trupul toamnei necoapte!

Autumnal

Mustește pământul a toamnă,
Ea curge-n pocale în râuri,
Un vin din pelinul-aramă
Se varsă în noi pân’ la brâuri.

Mai umblă și vântul prin pleoape,
În aripi ce fug călătoare,
Nu știu de e zi ori e noapte,
Pe-aici, nu e geană de soare!

Pădurea se stinge de freamăt,
Cărările ei se destramă,
Aud pași de cerb, calcă șleampăt,
În mine învie a toamnă!

Caliopi-Alina Dinu
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„Lumină. Lumină.
Martor vizibil al luminii invizibile.”
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Ah, mintea mea,
ce zici?
Da, e lumină
dar cum?
Să fie!
Dar de ce?

Fiul omului
trăiește cu adevărul
pe care nu îl cunoști
Și totuși există
Și totuși exiști

Miroslav Bielik
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Cu numărul 11-12 (49-50) pe 2021, Revista Neuma încheie al
cincilea an de apariție și împlinește 50 de numere, apărute în 25 de
ediții duble. Am solicitat colaboratorilor și prietenilor revistei o scurtă
apreciere asupra activității publicației. Mulțumim foarte mult celor
care au găsit cuvinte atât de frumoase pentru a caracteriza evoluția
revistei în acești ani în care, dacă am traversat și destule dificultăți,
am avut și numeroase bucurii, pe primul plan fiind prietenia și
solidaritatea în jurul valorii. Intrăm în al șaselea an de apariție cu
aceeași deviză: Neuma – pentru elitele culturii !

ani
cuNEUMA

Ioan-Aurel Pop    
„Dintre sute de catarge ...”

Revista „Neuma”, în cei cinci ani de existență, a reușit să atragă
unele dintre personalitățile cele mai prestigioase ale culturii
românești și să evoce creații ale unora dintre cei mai mari scrii tori
ai țării și ai lumii. Există astăzi, în peisajul publicisticii noastre li -
terare, multe reviste (în format clasic, online, hibrid), dar puține
își împlinesc menirea, puține strâng aprecieri sincere și foarte
puține mai sunt citite cu seriozitatea de odinioară. Mi se pare că
„Neuma” a trecut examenul receptării, a dobândit deja un pres-
tigiu deosebit și și-a câștigat o sumă de susținători care îi vor
asigura perenitatea. De aceea, întrebarea cuprinsă în versurile
eminesciene „Dintre sute de catarge/ Care lasă malurile,/ Câte oare
le vor sparge/ Vânturile, valurile?” are – în cazul „Neumei” – un
răspuns optimist: „catargul” sărbătoritului periodic menționat se
vede bine acum și se va vedea bine și în viitor. 

La mulți ani!

Horia Bãdescu
Nu știu câți dintre colaboratorii sau cititorii revistei își mai

aduc aminte sau mai sunt atenți astăzi la programul pe care
aceasta și-l asuma la apariție, explicit sau prin semnificațiile as-
cunse în titlu, Neuma, cu reverberații,  nu doar muzicale, în ori-
zontul transcendeței, acest protosemn care înlesnește nespu- 
sului să se dăruie spunerii, această punte a neîntrupatului către
întrupare, a unuia către celălalt,  a ,,generozității și disponibilității
de dialog cu celălalt până la transformare ...fără a se pierde pe
sine, dimpotrivă, îmbogățindu-se”. Program cu totul aparte într-o
lume apteră, confuză, în care dialogul a devenit unul al surzilor,
în care spunerea s-a transformat într-o trăncăneală generalizată,
în care arta fuge de ea însăși, de sens, ca expresivitate ontolo gică
și existențială, program pe care Neuma se încăpățânează să-l
urmeze de, iată, cinci ani, în douăzeci și cinci de numere duble.
Program a cărui deschidere și particularitate nu mă miră venind
din partea directorului revistei, poeta și eseista Andrea H. Hedeș,
cea care ne-a dăruit, între altele, un volum de poeme despre iu-
bire, viață și moarte demne de marea poezie mistică a unei Teresa
de Avila. Mă bucur că această revistă își păstrează ținuta, că
adună în ea atâtea nume de referință, că are un bun simț al va lorii
și al actului literar de ținută. Felicitări și drum lung întru dialogul
adevărat, esențial, de care vremea noastră și noi avem atâta
nevoie!

Gabriel Chif,u  
Am citit cu interes revista Neuma încă de la primul său număr.

Am descoperit o publicație culturală scrisă cu pasiune și cu talent,
remarcabilă prin simțul sigur al valorilor și prin deschiderea spre
fenomenul cultural național, pe care-l reflectă atent și cu dis-
cernământ. Au trecut cinci ani de atunci și, cu fiecare număr al său,
Neuma și-a demonstrat calitățile de la început, câștigându-și un loc
absolut onorabil între periodicele culturale ale țării. Artizanii aces-
tei izbânzi sunt scriitorii Andrea H. Hedeș și Horia Gârbea. Meritele
lor sunt cu atât mai mari cu cât Neuma înseamnă o inițiativă pri-
vată. Adică: fără să aibă asigurată finanțarea, revista apare prin efor-
tul deosebit al redactorilor ei, numai și numai din dorința lor de a
sluji literatura de azi. Salutări colegiale și felicitări celor ce fac
Neuma! Iar revistei, viață lungă, cu cât mai multe reușite literare! 

Irina Petras,�
Dicționarele spun că Neuma se referă la muzica bizantină, că e

un „semn de notație muzicală fără portativ” alcătuit din „puncte, vir-
gule, linii drepte și curbe, cârlige”, dar termenul numește și „pre-
lungirea melodiei pe ultima silabă a unui cuvânt”. Nu știu dacă la
asta s-au gândit fondatorii ei, dar am urmărit revista Neuma încă
de la primul număr și pot depune mărturie acum, la cel dintâi lus-
tru, că echipa a știut să-i asigure o evoluție impresionantă. Punctele
și cârligele s-au metamorfozat rapid în desene/simboluri compli-
cate și cu miez, revista are un portativ tot mai bine definit, ambi-
tusul e în creștere, iar melodia prelungă promite cu fiecare număr
continuări spectaculoase. Accentul ardelenesc îi dă așezarea nece-
sară și echilibrul, așa încât în partitura ei să evolueze în siguranță
voci din toată țara, din toată lumea. Îi doresc simfonii prelungi!

Daniel Cristea-Enache
„Neuma” este o publicație tânără în peisajul nostru revuistic,

având cinci ani în timp ce altele au zeci, fiind de-a dreptul venera-
bile. Dar, cu toată tinerețea ei, „Neuma” și-a câștigat rapid o repu tație
culturală, construind numere extrem de interesante și de bogate,
fiind la zi cu evenimentele importante și neuitând, totodată, să
acorde locul și rolul cuvenit elementului canonic. Revista are spirit
critic, soliditate intelectuală și o busolă a valorilor literare și artis-
tice.

La mulți ani și la multe numere, „Neuma”!
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Gheorghe Grigurcu
Revista Neuma, una inteligentă și empatică. Variată în ma-

terie de rubrici și colaboratori, vădește un echilibru al com-
poziției, bunăoară evitînd textele kilometrice care împovă-  rează
cîte un alt periodic dîndu-i aspectul neavenit al unei cărți
groase. Suplă în pri vința subiectelor, opțiunilor, opiniilor în-
fățișate, neconfiscată de un cerc restrîns sau de vreo ten-
dențiozitate, cu un aer pururi „deschis”. Astfel încît diversitatea
cititorilor are șansa de-a găsi satisfacții în lectura coloanelor sale.
Fără dar și poate Neuma e în prezent una din revistele exem -
plare ale țării. Îi dorim din conștiință și inimă o existență felice și
îndelungată.

Adrian Popescu
Cei, deocamdată, cinci ani de la apariție sunt un prilej de

bucurie nu doar pentru redacția revistei Neuma, dar și pentru
numeroși colaboratori din totă țara lor, autori tineri sau maturi
din diverse domenii culturale. Felicitări!

Simona-Grazia Dima
Revista Neuma ocupă un loc aparte în sufletul meu, este o

bucurie să vorbesc despre ea. Mi-a plăcut de la început, a fost
dragoste la prima vedere. Între atuurile majore ale publicației,
pentru care o apreciez atât de mult: larga deschidere, liber-
tatea oferită colaboratorilor, lipsa de morgă și varietatea, pre-
dispoziția ludică pentru amestecul spontan al genurilor și
generozitatea de a găzdui texte nonconformiste, scrise cu
aplomb și vioiciune, căci ele sunt gustate empatic (o intuim
fără greș!). Când pregătești ceva pentru Neuma, nu trebuie să
te cenzurezi ori să fii rigid – te adresezi unor prieteni iubitori.
Nu în ultimul rând, se cuvine lăudată capacitatea nobililei sale
conduceri de a aduna în jur scriitori de calitate, spirite entuzi-
aste și de caracter, lucru cu atât mai de prețuit astăzi, în vre-
muri tulburi. Vă doresc La mulți ani! – de rodnică inspirație – și
nenumărate numere la fel de vii și incitante!

Cristian Pãtrãs,coniu
Mi-a plăcut de la bun început revista ”Neuma”. Cred, deo -

potrivă despre nașterea și despre cadența (impresionantă și
întrutotul lău dabilă a) aparițiilor acestei reviste, că avem de-a
face cu una dintre veștile cu adevărat bune pentru cultura
română, pentru publicistica de tip cultural de la noi, în mod
aparte, pentru literatura română de astăzi. Admir și forma, și
fondul de la ”Neuma” - și mă bucur  cu adevărat de ele. 

Admir  prezența grafică, proaspătă, ordonată, curată a aces-
tei reviste. Și admir varietatea semnăturilor, imaginația cu care
se construiește publicistică realmente valoroasă, calitatea, di-
versitatea și civilitatea textelor, a argumentelor, a unghiurilor
de vedere pe care le pune, cu multă generozitate, în joc - și,
firește, la dispoziția cititorilor - ”Neuma”. Apreciez, de aseme-
nea, la ”Neuma” și scala valorică pe care o propune această re-
vistă.

Vă felicit și vă sunt sincer recunoscător pentru ceea ce
faceți și pentru ceea ce sunteți. Să aveți aceeași inspirație și
viață cât mai lungă!

Mihai Mãniut,iu
De îndată ce parcurgi un număr al Revistei de cultură Neuma,

începi să îl aștepți, cu nerăbdare, pe următorul. Ca orice revistă
foarte bună, Neuma creează dependență. O dependență de care,
din fericire, nu trebuie să ne ferim. Dimpotrivă!

Ovidiu Pecican
Cinci ani de viață pentru o revistă de cultură născută și 

rea lizată prin forțe proprii, într-o societate mereu în curs de
rearticulare și de consolidare, sunt în sine o performanță. O re-
vistă este o grupare creatoare, un program de lucru, o cale lu-
minoasă deschisă spiritului. La mulți ani, Neuma, viață fru- 
moasă, bogată și îndelungată!

Ioan Moldovan
Acum, când viața revistelor literare este grea, și se anunță

și mai grea, e lucru cu totul admirabil ca o publicație culturală
precum Neuma să ajungă la o ,,vechime” de cinci ani, pentru că
nu e vorba de simplă acumulare cronologică, ci de dăruire, pa-
siune, profesionalism, spirit critic, deschidere spre fenomenele
concrete ale vieții cultuale contemporane, generozitate pentru
tinerii creatori, preocupare pentru dialog larg, grijă pen-
tru ca li tatea de conținut și, deopotrivă, pentru eleganța ti-
pografică, însușiri pe care cititorul revistei le constată cu un
sentiment de solidaritate și de satisfacție.

Se cuvin cele mai calde felicitări  doamnei Andreea H.
Hedeș, din a cărei inițiativă privată a luat ființă revista Neuma
și care este directoarea acesteia, cum și tuturor celor are îi stau
alături în acest act de autentică și valoroasă construcție cul-
turală. Cu admirație,

Victor Constantin Mãrut,oiu
În arealul cultural românesc apariția unei reviste literare este

întotdeauna un motiv de bucurie, de înfrumusețare a culturii
noastre și  deschidere spre multiculturalitatea universală. Dar,
ceva mai deo sebit, este posibilitatea de a dărui consecvență, îm-
bunătățire, creștere și dezvoltare, în decursul timpului, revistei
înființate. Este ușor a începe o lucrare, mai greu poate fi să-i dai
dăinuirea harică în timp. Însă, Revista Neuma reușește să împli -
nească deosebitul deziderat al existenței și al creșterii perfor-
manței culturale. Începutul timid a fost depășit și s-a preschimbat
într-un creuzet de valori, promotor al unor noi paradigme de es-
tetică literară, de etică și promovare a tinerilor scriitori. Încet, dar
sigur, a reușit să ajungă în panoplia revistelor literare românești
de primă mână, de o certă valoare și care poate fi considerată o
oglindă reală a vieții literare românești. La mulți ani binecuvân-
tați, plini de Lumina neînserată, de Har și Inspirație Sfântă! 
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Mihaela  Aionesei
Neuma ne-a unit 5 ani în frumos cuvânt,
Elitist, critic, simplu ori bland,
Ușă deschisă ne-a fost, far în mulțime,
Model de abnegație, devotament, atitudine,
Altar închinat sfintei noastre limbi române.
Rămân în urmă emoțiile primilor pași
Erupțiile unora, tăcerile altora. Un semn de
Venerație din partea celor ce-au înțeles
Inițiativa, iubirea de literatură și artă ce-a
Străpuns timpul, dovedind seriozitate, echilibru,
Tenacitate. În pași cadențați ca de soldați
A adunat cititori mulți și 50 de numere în 5 ani.

Aprecieri și felicitări întregii echipe de redacție pentru frumoasa
și prodigioasa activitate literară. Ani mulți, rodnici și buni, cu citi-
tori pe măsura efortului depus de a edita o revistă de calitate, cu
materiale pe gustul tuturor.

Ana  Ardeleanu
Revista Neuma, aşa cum a fost gândită, dar şi datorită  calităţii

colaboratorilor săi, se situează în elita revistelor de cultură. Este ex-
presia unei gândiri inovatoare, creative, dar şi selective, punând
mare accent pe valoare. M-a bucurat şi onorat faptul că am fost ac-
ceptată în paginile ei, alături de nume importante ale literaturii
române. Urez revistei NEUMA, precum şi colaboratorilor săi, cu
ocazia împlinirii a cinci ani de existenţă: LA MULŢI ANI!

Elena  Armenescu
Apariția unei reviste literare este un eveniment,  dar existența sa

ulterioară depinde de mai mulți factori: calitatea și talentul colec-
tivului de redacție, a colaboratorilor, priceperea managerială a celor
care se ocupă cu tipărirea și distribuția ș.a.

În cazul revistei NEUMA, toate aceste aspecte și-au dovedit efi-
ciența maximă, revista bucurându-se după cinci ani de apariție
neîntreruptă. de reale aprecieri ale cititorilor. De ce? Pentru că în
paginile sale se găsesc scrieri cu adevărat valoroase care încântă
mintea și sufletul, lărgesc orizontul simțirii și chiar al cunoașterii,
deziderate care au însoțit permanent literatura adevărată. La mulți
ani, Neuma, acum la împlinirea primului lustru de existență !

Mihai  Barbu
Povestea unui amor. Cu Neuma din Apahida... Historia de Un

Amor au spus-o și-au cântat-o, deopotrivă, femei fatale și bărbați
adevărați. Guadelupei Pineda i-a luat, ca s-o facă lumii cunoscută,
3 minute și 22 de secunde, Laurei Fygi și Tominei Saputo - zece se-
cunde în plus iar Mariei Frangulis chiar 12. Istoria... d-rei Luz Casal a
durat 3 minute și 52 de secunde. Bărbații n-au spus-o, niciodată,
sub patru minute. Lui don Luis Miguel i-au trebuit 4 minute și două
secunde, lui Carlos Almaran - aproape 5. Francis Goya i-a dedicat
acestei povești de iubire un întreg album. Es la Historia de un
Amor/Como no hay otro igual... Așa-i, prieteni, n-are egal și a început
astral în urmă c-un lustru de viață. Ca-n orice istorie romantică, băr-

bații dintr-o țară educată trag, din două-n două luni, delicat de
muze ca de fiarele din sala de forță și bune maniere. Așa reușesc ei
să țină sub capac, mereu proaspete și fierbinți, trei povești:
povestea Neumei, povestea lor, povestea noastră.

The end? No, Neuma, is a never ending story...

Vasile Dan
Neuma este o revistă proaspătă, prin conținut și selecție, în

peisajul revuistic de astăzi. Deschisă autorilor reali de literatură –
scriitorilor - , indiferent de vîrsta lor, de generație, școli și direcție li -
terare, Neuma este o publicație vie, cu apetit și tonus literar sur-
prinzătoare.

Îi doresc multe, interesante, provocatoare apariții.

Rodica  Frent,iu
Sincere felicitări revistei NEUMA, la aniversare!
Cu urări de viață lungă și frumoase izbânzi în misiunea nobilă

în care s-a angajat pe altarul limbii, literaturii și culturii.

George Vulturescu
Ieșită parcă din țeasta Atenei, revista Neuma este cel mai spec-

taculos proiect care s-a impus în presa culturală a ultimilor ani! Deși
colaboratorii sunt din medii diverse - chiar de la alte reviste afir-
mate de mult - formula revistei a imprimat tuturor o atitudine vi zi -
bilă, care dă pecete paginilor, prin discursul critic cu care prezintă
carte de literatură, arta și lucrările științifice, prin traducerile bine
selectate pe care le promovează. Înțesată de reproduceri 

(fotografii ale autorilor, coperți ale noilor apariții editoriale), re-
vista focalizează, continuu,

valorile contemporane. La acest ceas de sărbătoare, dorim
redacției, Doamnei Andrea H. Hedeș, lui Horia Gârbea - neobosit
susținător al publicației - tuturor colaboratorilor,multe succese de
viitor, continuitate și numere tot mai bine realizate. Felicitări de la
Poesis, din Satu Mare!

Mihaela Roxana Boboc
Este primul an de colaborare cu Editura Neuma și implicit, cu

revista sa. Am descoperit un colectiv unit, gata oricând să sprijine
poezia și pe autorii săi. Profesionalism, transparență și implicare –
acestea ar fi caracteristicile care recomandă Editura Neuma între
preferințele creatorilor literari. Un lanț al poeziei, de multe ori al
prieteniei, autorii participanți la diferite prezentări și lansări de
carte punând umărul pentru sprijinirea confraților, care din mo-
tive obiective nu pot fi prezenți fizic la aceste evenimente.

O revistă de marcă, selectivă – așa cum îi stă bine unui colec-
tiv de redacție exigent și cu ochiul format pentru literatura auten-
tică. O structură închegată, vie și mereu de actualitate. 

M-aș hazarda să o numesc Familia Neuma, deși sunt destul de
precaută din fire. Timpul va proba cele anticipate de subsemnata. 

Îi urez ani mulți întru literatura de calitate, energie și file de
poveste!
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Florica Bud
Acum 5 ani, am răspuns afirmativ, fără să stau pe gânduri, învi-

tației făcute de către scriitoarea Andrea H. Hedeș. Propunerea sa
onorantă era aceia de a susține o rubrică în viitoarea revistă,
”Neuma”. O cunoșteam pe Andrea de mult timp. Ca atare, știam cât
este de serioasă și trudnică, o albinuță literară, picurând polenul
talentic în rubricile diverselor reviste de cultură. Visul de a avea o re-
vistă a sa a venit firesc, așa cum Someșul își adună apele pentru a
deveni râul impunător care este. Mă bucur, că am spus „Da”, ca apoi
să fac parte dintr-un colectiv efervescent, ce stupifer absoarbe cu
nesaț talente susținute de muncă, „Dum vivimus, vivamus, labore et
honore”. Cu ocazia împlinirii a cinci ani de viață urez, Revistei și
Editurii Neuma, viață lungă și fructuoasă. Doresc putere de muncă
și prosperitate colectivelor și colaboratorilor revistei și editurii, săr-
bătorite azi. Desigur gândurile și urările de bine se îndreaptă și spre
ochii cunoscători, ageri și vigilenți ai cititorilor săi.

Gabriel Burlacu
La 5 ani de la nașterea sa, Neuma, revistă de cultură și editură

ni se înfățișează cu un bilanț foarte bogat, extrem de valoros. Și
asta se datorează în exclusivitate muncii deosebite depusă de
către poeta clujeană Andrea H. Hedeș și de către poetul, proza-
torul, dramaturgul, criticul literar și traducătorul de excepție Horia
Gârbea. Nume sonore ale culturii românești au publicat texte de
mare calitate în paginile revistei Neuma și au scos volume valo -
roase de poezie, proză, eseu, literatură pentru copii la editura
Neuma. Revistei și editurii Neuma le urez să fie îndelungate în zile
spre bucuria colaboratorilor și cititorilor lor!

Florea Burtan
Cum să nu iubesc și prețuiesc revista Neuma și editura cu ace-

lași nume, când, pe parcursul acestui lustru, am fost primit în
ograda lor, cu bucurie și colegială încredere? Când cele mai bune
creații ale mele (cred eu!) aici au apărut? Îmi este tare dragă
Neuma! Mi-am îngăduit să fac parte din spiritul ei, să mă mândresc
și să mă laud că o parte din ființa și scrisul meu poartă pecetea
Neumei! La acest moment aniversar - un gând luminos, de
apreciere și admirație, pentru redacția revistei și a editurii!

La mulți ani, Neuma!

Leo Butnaru
„Neuma” e la prima jalonare aniversare... oficială: 5 ani de la

apariție. Însă prin cele realizate în acest scurt răstimp ea se pro-
filează deja ca una din publicațiile de referință ale literaturii și
culturii române, grație incontestabilei vocații a celor care o gân-
desc, o construiesc și o dăruiesc cititorilor, dar și autorilor, cola -
boratorilor, majoritatea dintre aceștia – nume importante, cărora
li se alătură colegi mai tineri, mândri de a fi debutat, de a fi pu -
blicat la „Neuma” –  revistă cu profil distinct, pledând pen-
tru li teratura de valoare, inteligență estetică și eseistică, pentru
diversitate tematică, stil înalt. Astfel că acestei june publicații i se
potrivește atât de firesc antica, generoasa, vibranta urare: Vivat,
crescat, floreat!

Rodica Marian
Urez mulţi ani de prosperitate artistică revistei de cultură cu

nume emblematic, să aibă aceiaşi echilibrată selecţie a valorilor şi
promisiunilor literare, acelaşi conţinut bogat în diversitate, aceleaşi
oportune deschideri la nou, acelaşi spirit critic bine orientat, aceeaşi
inspirată cumpănire între analitic şi eseistic.

LA MULŢI ANI! 

Gabriela  Chiran
Colaboratori talentați pagini substanțiale, prosperitate doresc

revistei Neuma, care, cu generozitate, mi-a facilitat - prima - ieșirea
în lume!

Ovidiu M. Curea
Neuma – o revistă remarcabilă, activă, energică, atrăgătoare, o

prezență revigorantă pe piața revistelor literare. O revistă care își
onorează în egală măsură atât autorii cât și cititorii prin calitatea
deosebită a materialelor publicate precum și prin prezentarea
grafică de excepție. 

La mulți ani, Neuma! La multe și la valoroase numere în conti -
nuare!

Ramona Müller
La fel cum petalele trandafirului alb îşi etalează frumuseţea,

Edi tura Neuma se deschide pentru scriitorii şi cititorii săi, adunând
cu fiecare filă scrisă cîte o petală din creaţia iubitorilor de literatură.
La cât mai multe apariţii editoriale şi înflorire permanentă!

Emilia Dãnescu
Acum câțiva ani, participând la una din lansările organizate în

București la Calderon, am aflat despre apariția unei edituri NEUMA.
Atât denumirea, cât și sigla mi-au stârnit interesul.

De ce trandafirul înflorit drept siglă? De ce NEUMA? m-am în-
trebat retoric. Și am aflat din editorialul publicat de doamna An-
drea H. Hedeș în primul număr apărut în noiembrie - decembrie
2017: „Trandafirul NEUMA este un trandafir înflorit, rosa centifolia,
trandafirul cu o sută de foi, metaforă a cărţii și a revistei și vorbește
despre curajul de a înainta crezând până la capăt într-un ideal.”, iar
„(...) o frumoasă poveste spune că NEUMA ar fi la origini un proto
semn care, în funcţie de nevoia cititorului, semnifică gest scenic în
teatru, sunet în muzică, cifră în matematică.”

Cu aceste gânduri s-a născut Revista NEUMA cu cinci ani în
urmă și astfel a crescut de la un an la altul, întru bucuria, atât a
numeroșilor ei cititori, cât și a valoroșilor și statornicilor colabo-
ratori.

„NEUMA – pentru elita culturii” a devenit un brand. „Cărți care
te inspiră, te fac să visezi, să gândești, să analizezi, să vezi lumea alt-
fel”. M-am bucurat la apariția volumului meu de versuri „Mărul in-
somniei” la începutul anului 2021, de filmulețul dedicat lecturii din
volumul meu de către doamna Andrea H. Hedeș, dar și de
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prezentarea la prestigiosul Festival Strada de C’Arte din acest an,
moderată de domnul Horia Gârbea. Mulțumiri!

Din partea mea, un gând bun și o îmbrățișare Editurii și Revis-
tei, într-un cuvânt Familiei NEUMA. La mulți ani, NEUMA!

Gabriel  Gherbãlut,ã��
E o dată pe care o voi tine minte usor! Coincide cu ziua mea de

naștere. La mulți ani, NEUMA, La mulți ani inspirați colectivului
redacțional si colaboratorilor!

Maria  Grãdinaru
Anul 2017 marchează apariția unei reviste de înaltă ținută lite -

rară - Neuma -, prezență importantă în spațiul cultural românesc, pe
care acum, la cinci ani de la înființare, o sărbătorim. Aflată sub egida
Uniunii Scriitorilor din România și editată de Asociația Culturală
Neuma, revista apare atât în format tipărit cât și online, iar eu mă
bucur că am avut deosebita onoare să mă aflu printre autorii pu -
blicați. Felicit cu această ocazie colectivul redacțional și îi doresc re-
vistei continuitate și autori pe măsură!

Dinu  Grigorescu
În peisajul cultural și editorial românii de astăzi revista și edi-

tura Neuma s-au impus cititorilor prin înalta valoare intelectuală la
materialul publicate și a cărților editate cu rafinament și elegantă
deosebită.  Din propria experiență a publicațiilor noastre Ciripit de
păsărele (50 de apariții) și Rinocerul, aflat în desfășurare, cunoaștem
atât de bine cât de greu este să să aduni în jurul unei idei colabo-
ratori de elită și să susții un proiect care să nu facă deloc concesii
comerciale unor cititori lipsiți de criterii și atinși de superficialitate.
Fondatorilor și tuturor colaboratorilor le dorim multă sănătate și
longevitate.

Adrian Lesenciuc
În cinci de activitate revista Neuma a reușit să ofere cititorilor ei

literatură de înaltă calitate. Nume dintre cele mai importante ale
literaturii române contemporane au semnat în paginile ei. Această
anvelopă a literaturii de prim raft a servit drept element de referință
pentru tinerii care au fost acceptați să publice. Adăugând acestor
rezultate vizibile complexitatea temelor tratate prin diferite an-
chete și interviuri, bogăția de manifestări culturale din țară și din
străinătate pe cale le-a relatat, dar mai ales închegarea unei comu-
nități Neuma (a celor care publică în paginile revistei și, restrângând
cercul, a celor care publică la editura omonimă), revista a devenit în
cei cinci ani una cu o identitate incontestabilă.

Ana Dobre
Revista Neuma a traversat un lustru de viață!
Gândurile se înaripează în simbolurile neumei, în accentele ei și

iau forma sufletului fiecăruia dintre colaboratorii care și-au aflat, în
paginile revistei, o modalitate de a-și împlini visul literar!

Urcând și coborând treptele și ritmurile neumei, fie ca fiecare să
găsească tonalitatea proprie cânteculul său! Fie ca luștrii să fie cu
toții iluștri!

La mulți ani, Neuma!

Ioan Holban
Neuma este pneuma mea!

Valentin Iacob
Apariția mea în paginile revistei Neuma a fost încărcată de o emu -

lație aparte. Una prietenoasă și care incita la scris susținut. Colegii
de pagini erau și sunt selectați dintr-o cea mai pură elită a literaturii
române, la fel și cronicile literare, interviuri și eseurile de tot felul.
Deși tânără, revista Neuma s-a impus repede între revistele de top
ale Uniunii Scriitorilor. Întotdeauna, în paginile ei vei găsi semnături
prestigioase. În oricare număr excelează Adrian Popescu, Ovidiu
Genaru, Gheorghe Grigurcu, Gabriel Chifu, Răzvan Voncu, Irina Pe-
traș, George Volceanov, Andrea H. Hedeș, și Horia Gârbea, de pildă. 

Dar pentru mine, Neuma mai înseamnă încă ceva. Mai întâi am
descoperit, după o pauză destul de lungă de prezență în literatura
română și dintre prietenii condeieri, că în revistele literare de pres-
tigiu de azi din România, se publică mai greu decât în anii ‘90. Iar un
scriitor are nevoie să se exprime. Or, această dificultate nu am în-
tâmpinat-o deloc, dar chiar deloc la revista Neuma. Și cred că asta
se datorează generoșilor ei amfitrioni Andrea H. Hedeș și Horia Gâr-
bea. La fel cum și cărții mele „Poetul la Stalingrad” apărută la editura
Neuma în 2019, i-a fost hărăzit un drum frumos și norocos. Acesteia,
dar și cărții de poeme „Culorile Rhodosului”, tradusă de mine din po-
etul german Gino Leineweber și publicată tot la Neuma în 2020.
Pentru toate acestea dar și pentru cele bune ce sunt sigur că vor
urma, îmi face plăcere să numesc și eu această revistă și editură, la
ceas aniversar – Neuma mea.

Olga Delia Mateescu
Cinci ani cu Neuma. Încă un pas mare pentru lumea Literaturii!

Radu-Ilarion Munteanu
Am o poziţie cumva privilegiată faţă de marcarea celor 5 ani ai

revistei. Prima prefaţă a unei cărţii mi-a oferit-o Horia Gârbea. Cu
mulţi ani în urmă. N-a rămas singura. Andrea H. Hedeş mi-a făcut
prima cronică spontană, ca autor necunoscut, a altei cărţii.

Nici aceea n-a rămas singură. Poziţia oarecum privilegiată faţă
de aniversarea revistei de, aşadar, definite, prin elemente princeps
ale corifeilor neumatici, editură şi revistă.

Am privit deci de aproape atât înfiinţarea editurii, care, iată, mi-a
publicat trei cărţi, apoi, peste câţiva ani, a revistei. Care mi-a oferit
ab initio o rubrică. De maxim avantaj.

Data fiind libertatea tematică. Am botezat-o, după una din
rubricile bunicului meu matern, fie odihnit, la ziarul local din zona
activităţii, Colţul lui Yorik. En passant, ar trebui să-i aduc o critică. Ti-
tlul ar cere un conţinut humoristic. Cititorii revistei (categorie în care
intră, naturaliter, şi redactorii şi colaboratorii) cunosc conţinutul.
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Evident pot privi revista din dublă perspectivă. Inclusiv în cali-
tate de cititor. Ce se vede cu ochiul liber? Revista Neuma nu doar a
progresat, dar progresează permanent. Structura ei arată profe-
sionist. Plus un solid background cultural. De la un moment dat a
primit girul Uniunii Scriitorior portofoliul colaboratorilor devine
progresiv mai numeros. Centrul de greutate îl constituie autori cu
poziţie dublă. Poeţi şi cronicari. Unii chiar cu formaţie critică. Bref,
o revistă cu o personalitate distinctă. Căreia, ca cititor, îi menesc
viaţă lungă. Ca insider, nu pot spune, prin definiţie, decât la fel.

Olimpiu Nus,felean
Revista Neuma demonstrează că și „în vremuri de... criză” (dacă

tot vorbim de... crize) o inițiativă literară poate să își facă totuși drum
spre scriitori și cititori! Aceasta se întâmplă, desigur, datorită cali -
tății redacției și a colaboratorilor, a programelor literare cărora re-
vista le dă viață. Revista e proaspătă și elegantă, bogată în ilustrarea
fenomenului literar, atractivă și reconfortantă prin conținut și în-
fățișare grafică, onorînd cele mai înalte aspirații ale publicisticii li -
terare de azi.

Lucian Vasiliu
La o diferență de doi ani, după ce am lansat revista SCRIPTOR (15

ianuarie, Ziua Culturii, Zilele „Eminescu”, Botoșani. Ipotești – Monas-
tirea Vorona), ca proiect al editurii JUNIMEA (cu concursul Primăriei
și Consiliului Local Iași), apărea în urbea „Echinox-ului” o nouă publi-
cație, NEUMA. O revistă aproape în oglindă, din mai multe puncte
de vedere: Junimea – Școala Ardeleană; format: sugestie de carte;
promovarea, exigentă, a creativității noastre, cu deschidere spre or-
izonturi culturale vecine sau mai îndepărtate (exil, migrație, diaspora);
relieful colaboratorilor (evitarea provincialismului, prin promovarea
unor condeie de peste Prut, de peste Olt și Bega); apariție din 2 în 2
luni; reflectarea activității editurii în paginile ei etc.

Într-un cuvânt, scriptorienii se regăsesc în eforturile dinamicilor,
substanțialilor, confraților neumatici.

Lângă un pahar de vorbe autumnale, oferim/ transmitem
călimările autumnale, cu licoare inspiratoare și cele mai bune urări
junimiste de longevitate!

Cãtãlina Novac
::
N (Nemaipomenită), 
E (Excelentă), 
U (Unică), 
M (Maiestoasă), 
A (Absolută). 
NEUMA - o inimă tînară care pulsează talent și bucurie citito-

rilor, colaboratorilor și tuturor iubitorilor de carte!
Happy Birthday NEUMA!

Mihai Pãcuraru
Chiar și cinci ani reprezintă o vârstă, mai ales pentru istoria li te -

rară, însemnd aniversarea unei reviste, care a căpătat un statut
aparte,original, fiind conectată la marile probleme ale culturii și lite-
raturii noastre. Același moment de apreciere îl cunoaște și presti-
gioasa Editură ,,Neuma”. Două ,,bijuterii”, care strălucesc puternic,
de la Cluj, spre a ne bucura mintea și sufletul cu literatură de foarte
bună calitate. Andrea H. Hedeș și Horia Gârbea sunt cei care de cinci
ani, au contribuit la promovarea unor scrieri, cărți care, prin forța

originalității, au devenit scriitori de referință în contextul literaturii
române contemporane. Andrea H.Hedeș și Horia Gârbea sunt men-
torii spirituali ai multor creatori de frumos. Se poate vorbi, indis-
cutabil, de un spirit generat de revista și Editura Neuma. Cei 5 ani
aniversari ,de până acum, să se multiplice în timp, și să devină
mereu moment de bucurie, spre „creșterea limbii românești”.

Cãtãlin Rãdulescu
O revistă utilă și valoroasă. O mare realizare că acum apare și în

centrele de difuzare a presei.

Sergiu Somes,an
Pentru că sunt considerat un specialist al călătoriei în timp am

făcut efortul să fac un drum de 45 de ani în viitor și am participat la
serbările prilejuite de 50 de ani de existență Neuma. A fost frumos,
merită să scrieți și să rezistați până atunci.

Mircea Teculescu
Am întâlnit revista NEUMA în mediul virtual, cred că prin anul

2018. Ușor, ușor a devenit una din publicaţiile pe care iubeam să le
citesc. Apoi, spre marea mea bucurie, paginile sale au găzduit și o
cronică, la ultimul meu volum, deocamdată, ,,Umbrele copacilor
tăiaţi’’. Bogată în poezie, proză, dramaturgie, cronici, eseuri, pagini
de istorie literară, traduceri, cu un minunat invitat special,

NEUMA este acum semnul definitoriu pentru ceea ce se
înţelege în România prin cultură. Felicitări colectivului de redacţie
pentru profesionalism și viaţă lungă, NEUMA!

Cosmin Andrei Tudor
Prestigiul nu vine numai ca urmare a trecerii timpului. Regulă

întărită de revista Neuma prin cei 5 ani de existență! La cât mai
multe numere!

Letit,ia Vladislav
Sunt nouă în cercul celor ce publică la Neuma, dar mă simt bine

venită, super-sfătuită, luată în serios și ajutată. Toate mulțumirile și
recunoștința mea.

Alexandru Jurcan
Am intrat în „joc” cu respectul profund pentru Andrea H. Hedeș,

onorat că voi face parte dintre redactori. Recunosc: nu credeam că
va dura mult „încă o revistă”. De fapt, am omis în calculul superficial
perseveranța și valoarea scriitoarei. Acum, când îmi admir colecția
respirând pe raftul de onoare al bibliotecii, recunosc că Neuma m-a
pus la muncă. Articole, anchete etc. Mai apoi, Horia Gârbea, un in-
fatigabil în mănușă de catifea, cu minuție, acribie și tot elanul, care
cere, îndrumă, respectă. Cum au trecut cinci ani? Cu folos literar, cu
solidaritate de breaslă, cu sentimentul tonic de apartenență au-
tentică. Ce zicea Camus? „Numesc adevăr ceea ce continuă”. Nu ne
oprim, nu-i așa?
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Lucia Verona
O revistă de cultură într-un peisaj din ce în ce mai ostil. O revistă

tînără - doar cinci ani -, dar deja matură, concepută și scrisă cu
rigoare, cu seriozitate (dar și cu o anumită dezinvoltură) și cu o
grafică elegantă - calități care o fac foarte atrăgătoare.  

La mulți ani, NEUMA!  

Nicoleta Milea
Andrea H. Hedeș, poetă, prozatoare, critic literar, membră a Uni-

unii Scriitorilor din România, Filiala Cluj, a fondat și conduce din
2014 Editura Neuma și din noiembrie 2017 Revista Neuma, care
apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România, o revistă de cul-
tură, editată de Asociația Culturală Neuma.

Încă de la  primul număr – 3 noiembrie 2017 – a promovat   afir-
marea tinerilor creatori, eseiști, critici literari, dramaturgi, poeți și
prozatori, traducători, alături de scriitori consacrați, pe bună drep-
tate fiind recunoscută ca o revistă a elitelor culturale.

Cinci ani cu Neuma!  50 de numere (25 de numere duble)
La mulți și frumoși ani, în Lumina Cuvântului, tuturor  colabo-

ratorilor!

Menut,� Maximinian
Povestea noastră este una aparte pentru că revista Neuma a

crescut în calitate, prestigiu şi încredere mult mai repede decât alte
publicaţii. Este precum în basmul în care eroul principal se înalţă de
şapte ori mai repede decât copiii normali. Da, Neuma nu este o pu -
blicaţie obişnuită ci una construită, încă de la primul număr, de oa-
meni profesionişti, cu un statut aparte în literatura română de azi,
cu o operă şi cu o activitate deja apreciată în lumea scrisului. Astfel,
încă de la primul număr, proiectul Neuma a primit ecouri pozitive,

Andreea H. Hedeş reuşind astfel, ce mulţi nu au putut, să  publice o
revistă cu standarde ridicate încă de la primul număr.

S-a dovedit faptul că, aducând prin acest proiect o altfel de
abordare a vieţii culturale, păstrând însă exigenţele, colaboratorii
importanţi s-au alăturat echipei redacţionale, astfel încât azi, de la
Cluj, radiază spre întreaga ţară o publicaţie care are ca etichetă prin-
cipală valoarea scrisului. De altfel, deviza sub care apare publicaţia
este „pentru elita culturii”.

De la editorialele mereu surprinzătoare prin temele alese şi
pline de învăţăminte ale directorului Andreea H. Hedeş, la articolele
de atitudine, anchetele şi dialogurile realizate cu atâta iscusință de
Horia Gârbea, bucurându-ne de invitatul ediţiei, de rubricile de es-
tetică, eseu, de întâlnirea cu poezia şi proza, evenimentele editori-
ale, rubricile de teatru, arhitectură, muzică, revista este una de o
prospeţime aparte, fiind citibilă de la un capăt la altul.

Pentru mine este o bucurie şi o onoare să fac parte din acest
colectiv redacţional căruia îi doresc mulţi ani cu sănătate, putere
de muncă, inspiraţie şi să reuşim împreună să ne bucurăm, număr
de număr, de întâlnirea cu cultura, până la apariţia numărului 500
şi dincolo de acesta.

Monica  Grosu
Am avut șansa extraordinară de a mă afla printre colaboratorii

statornici ai revistei Neuma, încă de la primul ei număr. Astfel, cei
cinci ani împreună au însemnat pentru mine descoperirea unor
cărți și a unor autori noi, la fel cum au contribuit la modelarea con-
deiului meu critic. Aici am avut modele frumoase de urmat, căci în
jurul revistei și al Editurii Neuma s-a creat un climat de susținere și
încurajare a creatorilor, au avut loc evenimente și lansări de carte,
care au adus în atenția publicului titluri variate. Atenția redactorilor
a fost mereu canalizată spre menținerea unui prag valoric, spre di-
versitate și promovarea unei literaturi calitative. 

Neuma este o poveste frumoasă și ne bucurăm să facem parte
din ea! La mulți ani!

Icu Crãciun 
Când această publicație împlinea doi

ani, scriam în Răsunetul cultural:  „În edito-
rialul său, intitulat O altă oră albastră, care
ține loc de bilanț, din numărul 11-12 (25-
26), noiembrie-decembrie 2019, directorul
Andrea H. Hedeș ne reamintește de ce a so-
cotit că me ri tă să apară o nouă revistă pe
apele tulburi ale postmodernității, afirmând,
printre altele: „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 reuniune
a umanioarelor într-o eră a digita lizării, a
vizualului și a conceptului de fastfood apli-
cat la orice”. Constat, cu satisfacție, că afir-
mația mea de atunci cu privire la împlinirea
vârstei de doi ani a Neumei este valabilă și
astăzi, ba aș putea adăuga că a devenit
apreciată și cunoscută în rândul inte lec -
tualilor din întreaga țară. Spuneam atunci:

„Când a atins vârsta de un an, Neuma
mer gea pom, fără să fie ținută de mână,
iar acum, la doi ani, vorbește clar, răspi-
cat și cu prestanță, încât de perfor-
manțele sale se miră și străbunicele și
bunicile sale: Viața Românească, Româ-
nia literară și Steaua; e clar, ziceam încăr-
cat de optimism, a fost precoce de la
câteva luni!” O contribuție majoră la
renumele revistei o are, firește, echipa
redacțională formată din intelectuali
rasați și exigenți pe care se cuvine să-i am-
intesc încă o dată aici: Flavia Adam, Flo rica
Bud, Alexandru Jurcan, Menuț Maximinian,
Nicoleta Milea, Radu Ilarion-Mun-  teanu și
George Volceanov. Cert este că periodicul
acesta și-a câștigat un loc binemeritat în
rândul altora de acest gen și, cred că nu
greșesc, a semnalat prompt și eficace
apariția noilor cărți de valoare din dome-
niul literar și nu numai. De asemenea, tre-
buie să subliniez faptul că nume de
pres tigiu au rubrici permanente ceea ce

atrag cititorii dornici să fie înnobilați su-
fletește; amintesc pe: Horia Gârbea,
Gheorghe Grigurcu, Mircea Muthu, Ion Co-
cora, Ioan Holban etc. O caracteristică
aparte a Neumei este promovarea tinerilor
talentați, în prag de afirmare, critici, proza-
tori sau poeți. Să nu-i uităm și pe traducă-
tori, cu toții contribuind la afirmarea acestei
reviste prestigioase, de înaltă ținută. După
cinci ani de apariție neîntreruptă, spun și
eu cu bucurie:

La mulți ani, Neuma!
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Liviu Franga
Cifre și flori. Grădina Neuma
Păcatele mărturisite sînt pe jumătate iertate, sună o vorbă bi -

sericească, răspîndită și printre mireni (încă de multă vreme, dacă
ne gîndim, bunăoară, că numai unul dintre primele volume de
proză, cu care debutează literatura română de ficțiune, din veacul
romantic, poartă un titlu care conține cuvîntul păcate, cu referire
mai ales la vîrsta cînd ele se comit în număr ceva mai mare decît ul-
terior).

Al meu este acela (nelegat, din fericire, de vreo vîrstă anume) de
a nu fi știut că acum cinci ani, foarte aproape de ziua și luna aceasta,
a apărut, în frumosul și ardentul oraș universitar de pe Someș, o re-
vistă, cea cu nume care trebuia explicat chiar din editorialul inițial,
pentru ca sensurile lui să fie bine înțelese și constant păstrate sim-
bolic în viața ulterioară a revistei: neuma. Nu doar, din păcate, nu
am aflat, în acel decembrie predecesor al lui decembrie centenar,
de existența Neumei, dar nici mai tîrziu, cînd revista ar fi putut să-mi
fie la îndemînă, mie, un ”cerșetor” (vorba mult regretatului Emil Bru-
maru, în rubrica sa din ”Timpul” lui Liviu Antonesei) nu ”de cafea”, ci
de reviste culturale, un împătimit de ele încă din adolescență și un
condeier modest, alăturat, cu conștiința limitelor unui neprofe-
sionist, încă din studenție, atîtor generații de jurnaliști culturali (unul
dintre ei fiind cît pe ce să ajungă, deunăzi, chiar ministrul Culturii)...

...deci, nu am aflat decît foarte tîrziu de existența acestei tulpini
noi cu rădăcini atît de adînci, care este floarea Neuma. Iertată-mi fie
repetiția: păcatele mele, în sens negruzzian, dar la o altă vîrstă...

Ca să le îndrept, scriu acum, la încurajarea celui care și-a pus în-
treaga pricepere și harul său scriitoricesc, încă de la primul număr
al Neumei, în slujba, total dezinteresată, a acesteia, spre strălucita ei
creștere și vigoare - domnul Horia Gârbea -, aceste cîteva rînduri,
pornind de la amintitul editorial care aparține, cum de bună seamă
știm toți, inițiatoarei și directoarei revistei, scrii toarea Andrea H.
Hedeș. 

Acolo, autoarea editorialului inițial - pe cît de simplu, pe atît de
însuflețitor intitulat ”Începem!” (cu semnul exclamării, subli niez în
treacăt) - ne spune (iar cuvintele acestea au rămas, asemenea unui
simbol emblematic și unui blazon al revistei, în memoria cititorilor)
că Neuma și-a ales, ca ”semn vizual” sub care să se așeze întreaga ei
lucrare, trandafirul: ”această floare care transcende granițele cul-
turale, religioase, etnice, deoa rece frumusețea și armonia semnifi-
cațiilor sale sunt un symbolon care are puterea de a ne aduce
împreună.” Și autoarea (de ce n-aș spune, creatoarea, dacă, în legă-
tură cu efemera modă, cuvîntul este unul uzual) a revistei adaugă,
la fel de simplu, emoționant și convingător (din perspectiva în-
ceputului de drum): ”Trandafirul NEUMA este un trandafir înflorit,
rosa centifolia, trandafirul cu o sută de foi, metaforă a cărții și a re-
vistei, și vorbește despre curajul de a înainta, crezînd pînă la capăt
într-un ideal.”

Cu totul fiind depărtați pînă și de cea mai elementară mate  -
matică, aritmetica, am cutezat, totuși, să facem o mică și simplă so-
coteală. În decembrie 2017 a ieșit, timid (pentru că era deja iarnă,
iar trandafirii nu îmbobocesc decît cel tîrziu în octombrie), prima
tulpină, cu prima floare. După alți cinci ani, în decembrie anul
acesta, tranda firul singuratic și iernatic de la început a rodit prin
cele 50 de numere ale Neumei. Păstrînd ritmul de îmbobocire și în-
florire, peste încă cinci ani, Neuma se va lăuda cu 100 de tulpini,
vechi și noi împreună. Mai putem vorbi de (cîțiva, un număr oare-
care) de trandafiri și de tulpini?

Cred că nu. Vom vorbi, și am început deja să o facem, despre
grădina NEUMA.

..iar la apropiatul centenar - eheu, fugaces, Postume, Postume /
labuntur annni, constata, melancolic și nostalgic, poetul (latin și
neliniștit) Horatius -, cele 1000 de numere vor fi la fel de proaspete,
sînt absolut convins, ca primul.

POST SCRIPTUM: În vreme ce alte (numeroase chiar) colege de
breaslă cultu rală își diminuează, îngrijorător, de la un an la altul,
numărul de pagini, parcă pentru a preveni fatala dispariție sau, în
cazul cel mai bun, ”trecerea”, ”mutarea”, de regulă ireversibilă, în in-
tergalacticul on-line, nu ne putem abține să nu cons tatăm că, în de-
cembrie inițial, NEUMA nu măra 62 de pagini, iar în iulie-august anni
currentis 100.

Sonia Elvireanu
În toamna lui 2017, o nouă revistă apărea în spațiul cultural clu-

jean. Cititorii, redactorii, colaboratorii, oricât de entuziaști, se vor fi
întrebat probabil ce șanse are noua revista Neuma între presti-
gioasele reviste Steaua, Apostrof, Tribuna, când altele din același
spațiu au dispărut deja. Și iată că au trecut cinci ani frumoși cu
Neuma și redactorii ei și nu oricum, ci într-o evidentă cursă pentru
a se impune, așa cum anunțau încă de la început că își rezervă drep-
tul de-a selecta materialele trimise, garantând astfel calitatea re-
vistei. Și pas cu pas și-a statornicit rubricile și a atras printre
cola boratori mari scriitori și critici. 

Neuma a prins rădăcini și s-a făcut repede cunoscută prin as-
pectul ei tipărit agreabil, atrăgând cititorul prin înviorarea paginilor
cu ilustrații color și varianta on line, datorită diversității rubricilor pro-
puse, colaboratorilor din diverse spații culturale românești și străine,
profesionalismului echipei redacționale sub conducerea Andreei H.
Hedeș, editoare, scriitoare și critic literar. Pe de altă parte, datorită
susținerii de care s-a bucurat din partea conducerii Uniunii Scriito-
rilor din România și abilității scriitorului și criticului Horia Gârbea de
atragere a unor nume de prestigiu și de promovare a revistei.

Să-i urăm viață lungă și pagini captivante pentru cititori!

Deea State
În urmă cu câțiva ani am descoperit revista Neuma, o bijuterie

culturală care promovează valorile literare românești, care hrănește
sufletul și mintea, bucură privirea cititorului și în paginile căreia am
avut plăcerea să îmi regăsesc creațiile. Este o onoare pentru mine
să fac parte și dintre autorii de carte publicați de Editura Neuma, care
a devenit deja un nume răsunător datorită pasiunii, determinării și
profesionalismului echipei. Așa cum pentru un actor aplauzele de la
sfarsitul spectacolului reprezintă cel mai mare premiu, așa și pentru
un autor, cea mai mare recompensă este să știe că a atins inimile
cititorilor cu creațiile lui. Mulțumesc Revistei, mulțu mesc Editurii
Neuma! Alături de voi suntem mai bogați spiritual.

La cât mai mulți și mai frumoși ani!

REVISTĂ DE CULTURĂ
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Îmi beau, inflexibil, toate cafelele într-o ceşcuţă monogramată
albă, adusă în vara anului 1999 de la Colegiul St. John’s din Ox-
ford, care se bucură de un regim casnic cu totul aparte, fiindcă

nimeni nu are voie să o spele sau să se atingă de ea, în afară de mine.
O „isterie” interdictivă similară înconjoară, aproape totemic, încăpă-
torul meu birou, pe care mi l-am modelat după o fotografie cu Sartre,
văzută cu decenii în urmă. În ea, unul dintre idolii adolescenţei mele
stă dezinvolt la o masă mare, tăiată în formă de semilună, care ocupă
întreaga latură scurtă a unei camere dreptunghiulare, ornate şi cu
ceva mobilier secundar, dar cu totul nesemnificativ. Pe lângă faptul că
pe biroul lui Sartre e o dezordine încântătoare, masa imortalizată în
fotografie e ascetică, solipsistă, neavând nici un scaun înaintea ei, chi-
purile pentru a încuraja un dialog cu cineva, o intruziune. Sartre dia-
loga în cafenele, în spaţii publice sau la universitate, eventual pe
stradă în timpul manifestaţiilor estudiantine din ‘68, însă, spre deo -
sebire de aceste spaţii de virtuală socializare, biroul său de acasă ră-
mânea o redută, un soi de zid alveolar, a cărui principală menire era
să îl separe pe filosof de lume şi să-l esenţializeze. 

După ce am văzut pentru prima oară această fotografie, am dorit
să-mi încropesc un spaţiu de lucru à la Sartre, daram început să şi des-
cifrez cu atenţie stilistica ascunsă a diferitelor birouri folosite de către
oamenii cu faimă. Secolul al XIX-lea s-a împărţit între biroul imperial
deschis, ceremonios, poziţionat de regulă în mijlocul încăperii, cu
scaun sau fotoliu de primire, şi mica măsuţă meschină din colţul odăii,
pe care scriitorii o foloseau nu numai pentru a scrie, ci şi pentru a face
pe suprafaţa ei toate cele de trebuinţă, de la hrănitul zilnic, cel mai ade-
sea frugal, la călcatul plastronului sau al gulerului cămăşii. Biroul de
scrisori al aceluiaşi secol, moştenit din Iluminism, era şi el mic, dar ele-
gant, dotat cu fel de fel de sertăraşe şi supraetajări în adâncime, al căror
rol era acela de a nu lăsa dezordinea la vedere. Am testat, la un mo-
ment dat, un asemenea birou, la care, indiferent de cum m-aş fi aşezat,
nu-mi puteam găsi o poziţie comodă pentru a-mi odihni cotul. Se
practica, pe el, scrisul frugal şi cel pe furiş, câteva rânduri repezite sau
strepezite, scrise înainte de a fi încredinţate majordomului. 

E puţin probabil să poţi scrie un roman-fluviu pe aşa ceva, dar
domnişoarele epocii victoriene îl adorau, fiindcă era şi martorul tăcut
al unor complicităţi adesea ilicite, multe dintre scrisorile com-
promiţătoare ale epocii fiind descoperite ulterior de către biografi în
labirintul rafturilor şi uşiţelor secrete, unde fuseseră uitate. Acestui tip
de birou i se adaugă, desigur, omniprezenta măsuţă de cafea, potri-
vită – curios lucru!, spun eu acum – şi pentru opere de durată. Cea
mai cunoscută dintre ele este aceea a lui Jane Austen de la Chawton
Cottage, cu 12 colţuri, pe care încap cel mult două-trei coli de hârtie
strecurate una sub cealaltă, dar ceva similar găsim şi în odaia lui Mar-
cel Proust, care scria în pat, având de jur-împrejur câteva măsuţe care
puteau fi împinse în imediata vecinătate a plapumei, inclusiv un soi
de tăblie de masă mobilă (n-am reuşit să înţeleg dacă glisa sau doar
se muta), care se putea pune de-a curmezişul întregului pat, adu-
cându-i ocupantului foile de hârtie imediat sub bărbie.

Atunci când vorbim de birouri, uităm,  de regulă, accesoriul in-
dispensabil al acestuia, adică scaunul. În abaţiile Evului Mediu, dacă
trecem peste pupitrul înalt, la care se lucra în picioare (Hemingway va
practica un asemenea stil de a scrie), acesta se cuvenea să fie incon-
fortabil, fără spătar, pentru a-l împiedica pe ocupant să se abando-
neze peccatum-ului indus de trândăveală şi de celelalte metehne
culpabile legate de blegeala intrinsecă a trupului, a cărnii. Interdicţia
a prins şi s-a perpetuat în timp sub diferite forme, unele surprinză-

toare. Se ştie, bunăoară, că secolul al XIX-lea a fost extrem de intole-
rant în privinţa statului corect pe scaun, mai ales dacă ţinem cont de
flexibilitatea ucigătoare a corsetelor sau de croiala ultraapretată,
strânsă pe corp, a costumaţiei masculine, care nu îngăduiau nici o li-
cenţă de mişcare. Esenţa e că stăteai drept, smirnă, lăsatul comod pe
scaun fiind un indiciu de proastă creştere sau de indolenţă. Nici un
tată nu alegea pentru fiica lui un ginere care se tolănea lejer pe scaun,
însă, de vreme ce înclinaţia naturală înspre comoditate era şi atunci
ceva înnăscut, tâmplarii au fost chemaţi în ajutorul moralităţii publice
şi puşi să strunjească artistic, în interiorul spetezei scaunului, mici or-
namente proeminente, înţepătoare, menite să le reamintească ocu-
panţilor de etichetă şi de cerinţele constrângătoare ale acesteia.

Poţi înţelege, uitându-te la un birou sau la un scaun, stilistica
socio-politică şi comportamentală a unor epoci, lucrul acesta fiind
valabil şi pentru oameni. Biroul lui Freud, reconstituit la Londra, e cea
mai senzuală masă de lucru pe care am văzut-o vreodată, inconştient
psihanalizabilă şi ea, ca de altfel uriaşa aglomeraţie de statuete, ta-
nagrale şi vestigii antice din camera în care lucra Maestrul. Structural,
biroul e „opera” unui agorafob, întrucât – sugerează psihanaliza, ba-
zându-se pe teoriile teatralizării subconştiente – poţi descifra carac-
terul unui om după modul în care ia în stăpânire masa la care se aşază.
Unii, obsedaţi de ordine, aranjează obiectele care se întâmplă să fie pe
ea după regulile geometrice imuabile în spiritul cărora îşi trăiesc viaţa.
Obsedaţii de neant şi de ontologii neoplatoniene golesc masa, cu
scopul de a elimina „accidentele” fenomenale, pe când agorafobii în-
grămădesc pe ea tot felul de obiecte aparent incongruente, aduse
acolo pentru a anula spaţiul gol, conferindu-i astfel o consistenţă sen-
zorială. 

Cred că fac parte din această categorie estetizantă, fiindcă pe
masa mea – mare, încăpătoare, dotată şi cu o extensie laterală care o
insularizează în raport cu restul camerei – cu greu poţi arunca un ac,
de plină ce este. Rafturile de cărţi din jur sunt, practic, la fel, fiindcă
am plasat pe ele – în afară de volume, fireşte – o sumedenie de mici
nimicuri aduse de prin călătorii, de la steguleţe la papucei olandezi
sau bucăţi de rocă vulcanică de pe Etna, totul având rostul de a-mi
transforma camera într-un spaţiu al suporturilor afective. E suficient
să mă uit la candela romană, similară cu cea din catacombe, sau la
conurile de pin aduse din Italia, pentru a avea parte de tot atâtea
anamneze intense, plăcute. E un fel de a trăi, simultan, şi aici, şi acolo,
anulând cenuşiul continuu al lui aici cu fericirea luminoasă, sec-
venţializată, a lui acolo.

N-am înţeles decât foarte târziu importanţa pe care a jucat-o în
economia vieţii mele intelectuale faptul că mama a insistat să am,
încă din copilărie, un birou propriu, neîmpărţit cu altcineva, pe care
l-a şi comandat de la unchiul meu, tâmplar, şi care m-a însoţit până în
2014, trecând prin vreo 8-9 adrese schimbate între timp. Continuă să
mă obsedeze o sentinţă tandră, rostită de o pictoriţă în Tonio Kröger
al lui Thomas Mann, care-i spune protagonistului că, în pofida noto-
rietăţii literare pe care a dobândit-o, el n-a rămas, structural, decât un
burghez în cultură. Ştiu în jurul meu o sumedenie de scriitori şi de
artişti care trăiesc şi fac cultură la modul burghez, indiciul imediat al
acestui statut ambiguu fiind masa de sufragerie, pe care scriitorul care
lucrează la ea e zorit s-o golească la orice pas, fie pentru că „vin mu-
safirii şi nu se cuvine să-i primim cu lucruri aruncate vraişte”, fie pen-
tru că ea trebuie să-şi redobândească menirea dintâi, adică pe aceea
de a susţine farfurii, pahare, stacane de bere şi fripturi. 

Nu numai că ştiu o sumedenie de asemenea cazuri, dar am şi
văzut oameni care au ratat artistic din cauza faptului că n-au fost tra-
taţi altfel decât ca nişte toleraţi casnici, cărora li se cere la tot pasul
să-şi elibereze masa. În consecinţă, indiferent de cât de nuanţată (sau
de mistificată) ar fi hermeneutica biroului de lucru pe care o fac,
rămân în cele din urmă la concluzia reductivă că există, de fapt, doar
două tipuri de birou de lucru: cel care prelungeşte sclavajul burghez
al artistului şi cel care îl anulează. Tertium non datur.
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Acum multă vreme, să tot fie vreo
zece ani, dacă nu mai bine (nu
știu dacă și pe la București sau

prin sudul țării), pe plaiurile ardelenești
frumos mângâiate de liniște, se împămân-
tenise o expresie ușor mușcătoare pe care
oamenii o foloseau și cu scopul de a-și
manifesta nemulțumirea, și cu acela de a-
și arăta afecțiunea: „da-ți-aș cu doboș pe
chip”. Această construcție, un factotum al
exprimării plastice, de natură a soluționa
orice conflict fără a lăsa să fie lansate în
eter cine știe ce vulgarități sau efuziuni
sentimentale fierbinți, o fi fost de vreo in-
spirație americană, având un filon ascuns
în celebrele food fight pe care le-am tot
văzut încă de pe vremurile lui Stan Laurel
și Oliver Hardy. Indiferent că se poartă cu
frișcă, plăcinte sau alte alimente, ori cu
alte mijloace și cu alte arme, indiferent că
ne stârnesc râsul, că ne amuză, că ne in-
trigă, ne revoltă sau ne dezgustă, luptele
sunt caracteristice speciei umane. Ca să
nu stârnesc teama cuiva, nici vorbă să ex-
iste intenția de a mă lansa în vreo apolo-
gie a celebrului dicton homo homini lupus,
ba dimpotrivă, aș aminti că într-o socie -
tate, în ciuda părerilor pacificatorilor și
pacifiștilor, conflictul nu este altceva decât
un izvor de vitalitate (acea apă vie de care
ne tot spun basmele românești și nu
numai), o sursă de energie care revita -
lizează părerile și credințele, revigorează
pasiunile fleșcăite de inacțiune, izolare
sau carantinare, și crește nivelul de impli-
care colectivă. Spun acest lucru întrucât
știm deja că la baza oricărui fenomen so-
cial se află, de fapt, credința și, așa cum
arăta Émile Durkheim, homo credens este
la fel de vizibil precum homo erectus,
homo faber sau homo sociologicus. Dar în
vremurile noastre, în multe situații, mult
mai puțin observabil decât deja întâlniții
la tot pasul homo demens sau homo ab-
surdus.

Deși lupta omenirii cu deja prea cele-
brul Covid nu e nici pe departe încheiată,
ajungem, totuși, la vorba psihologilor,
cum că indiferent de ce anume se întâm-
plă în jurul său, individul are nu numai o
oarecare autonomie față de societate, ci și
posedă o realitate proprie. Una pe care
are dreptul să și-o apere, dacă așa consi-
deră, sau să și-o trăiască și să și-o declare

manifest. Adevărat, în vremuri de pande-
mie, majoritatea o fac cu ajutorul pumnu-
lui trântit pe taste, a invectivelor aruncate
în spații virtuale, a deconspirării în fața în-
tregului Facebook a planurilor ocultei
mondiale care, prin aruncarea pe piață a
unui vaccin „exeprimental” nu intențio-
nează altceva decât – dacă ne amintim de
declarațiile unei celebre senatoare a Ro-
mâniei – să producă sterilitate pe fix trei
generații. Sau, mai rău, să transforme in-
dividul într-un robot acționat prin teleco-
mandă, unul care să adoarmă la un simplu
apăsat de buton, căruia să i se șteargă
voința și să i se restrângă libertatea în
mod orwellian, unul care să nu își mai aibă
în stăpânire nici măcar propriile gânduri,
cu atât mai puțin propria persoană. Poate
în privința gândurilor nu ar fi un lucru
chiar atât de rău, dacă judecăm prin pris -
ma afirmației amare a lui Umberto Eco cu
privire la cohortele de imbecili care au
câștigat posibilitatea de a-și expune inep-
țiile datorită internetului și televiziunii.

Din orice punct de vedere am privi, to-
tuși, separarea între individ și societate are
ca fundament perfect justificabil lupta
continuă pe care o poartă dintotdeauna
cele două entități, conflictul dintre unic și
colectiv, care există chiar și în momentele
în care apare impresia unei concilieri. Spre
exemplu, cazul românului din Suedia care,
după ce s-a vaccinat, a băut o navetă de
bere ca să elimine serul, pe lângă o do-
vadă că între individ și societate poate
exista o armonie provizorie, este și un
motiv pentru literați să-și blesteme neno-
rocul de a nu se fi gândit la o asemenea si-
tuație pe spinarea căreia s-ar fi putut scrie
o comedie întreagă. Dar chiar dacă nu di-
vină, lumea în care trăim pare să fie ea în-
săși o tragicomedie.

Sau, mai degrabă, doar o comedie,
pentru că finalul va fi cu siguranță fericit
și oricare ar fi normalitatea la care ne vom
întoarce cândva, va face uitate motivele
de zâzanie, nemulțumirile puerile, senti-
mentul îngrădirii și al claustrării. Portuga-
lia a fost declarată, de ceva vreme, prima
țară în care temerile față de vaccin au fost
depășite. Îi urmează Spania, Italia, Germa-
nia – deja vaccinată în proporție de mai
mult de două treimi. Rămân însă îndărăt-
nicii, promotorii libertății neîngrădite, cei

care sunt capabili să găsească nod în pa-
pură sistemului, veșnicii nemulțumiți și
neîncrezătorii. Dar în ciuda lor, viitorul
pare roz, pentru că liberul arbitru, liberta-
tea de a alege, nu i-au fost luate nimănui,
dimpotrivă, au fost, sunt și vor fi stimulate.
Poate în cel mai românesc mod cu pu-
tință, cu trei mici înecați în muștar la Obor
sau, mai de sezon, cu o porție de fasole cu
ciolan. Sau cu o doză de răbufnire patrio-
tică, având în vedere că dacă tot ne la-
mentăm că austriecii ne defrișează pă du-
 rile, vom face față concurenței pe care unii
ar considera-o neloială. Asemenea nouă,
așa numiții “frați de la țară” ai germanilor
sunt reticenți în fața medicinei moderne.
Însă răspunsul la celebra întrebare “a te
vaccina sau a nu te vaccina” le este mult
mai ușor de dat. Un bordel din Viena, ci-
tisem nu de mult, nu-și motivează cona -
ționalii cu micii de Obor sau, în disperare
de cauză, de Dedulești, locul în care fumul
grătarelor împăienjenește ochii cerului, ci
cu o jumătate de oră petrecută în compa-
nia unei domnișoare la alegere, blondă,
brună, roșcată, voluptoasă, mai brunhildă
sau mai sfrijită, poate chiar venită de pe
plaiuri mioritice, cu singura condiție ca
fericitul să-și păstreze bancnotele și mo -
nedele în buzunar, dar să se vaccineze pe
loc.

Dacă nici asta nu e libertate, eu nu mai
știu ce e. Și fără a da cu capul de pereți,
nici cu înjurătura pe taste, sper în contin-
uare și fără vreun dubiu la vremurile în
care vom putea să ne simțim de nivel
prezidențial, să vedem piramidele Egiptu-
lui, să aflăm tainele îmbălsămării, să ne
închinăm lui Bastet fără vreo declarație pe
proprie răspundere și, pe pământuri mai
europene, să putem redeveni Endymioni
în fața Selenei. Bineînțeles, având cu toții
aceiași atitudine în fața păcătosului covid,
arborând un zâmbet disprețuitor, repu -
nând industria ospitalității pe picioare și
adoptând un motto al Fabricii de stea guri
care, deși agreat deja în cercuri politice
înalte, fie pasionate de excursii fie de con-
grese, zace atârnat pe marginea auto -
străzii București – Pitești, pe drumul care
duce la inima occidentului civilizat, pen-
tru că nu sunt ochi care să-l înțeleagă:
„Nouă ni se fâlfâie”!

Unicul §i colectivul
rĂzvAn niculA
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Afost o vreme când Petroșaniul se afla, din punct de
vedere urbanistic, în plin paradox cultural. Teatrul de
stat „Valea Jiului” era amplasat dincolo de bariera care

despărțea centrul orașului de periferie iar stadionul Jiul se găsea
fix în inima  așezării noastre. E drept că în acea vreme Jiul, echipa
fanion a minerilor din Valea Jiului, evolua, de ani buni, pe prima
scenă fotbalistică a țării, iar teatrul... Teatrul nostru și-a găsit loc,
după 1947, în fostul „Casino muncitoresc”, o moștenire superbă
din vechiul regim, care respira un aristocrat și desuet aer inter-
belic. Actorii au venit, de voie, de nevoie, la Petroșani prin trans-
fer de la „Teatrul poporului” din București, dar steaua trupei era
Ana Colda, fata unui maistru miner din Petrila.  Anii au trecut și
partidul unic a socotit c-a sosit vremea ca lucrurile să se așeze în
albia lor firească. Așa că au construit un stadion modern, de
30.000 de locuri, în lunca Jiului. La inaugurarea lui, Ceaușescu a
apreciat, just, că aveam un stadion pe cinste, dar nu prea mai
aveam echipă. În locul fostului stadion, e acum parcul orașului
care poartă numele fostului primar Carol Schreter. Teatrul a ajuns
în centru, în urma transformării fostului Casino al funcționarilor
interbelici. (După 1944, el a servit drept casă de oaspeți a par-
tidului dar a fost cedat culturii. Se construise, peste drum, un
hotel...) După greva minerilor de la Lupeni din 1977, sediul fos-
tul teatru a fost cedat administrației cantinelor miniere din Vale,
ca sediu central. După Revoluție, clădirea fostului teatru din
colonie a ajuns pe mâna unor băieți, deștepți și orientați, care
l-au botezat adecvat: Belle époque.

Primul director al teatrului, după revoluție, a fost Dumitru
Velea. Mandatul i s-a sfârșit brusc în momentul în care Consiliul
județean i-a alocat fondurile necesare pentru achiziționarea unui
autocar. Cel aflat, atunci, în fruntea județului a găsit, împreună
cu un fruntaș pesedist, firma care era gata să le livreze imediat
autocarul la un preț reciproc avantajos. Directorul Velea era, însă,
foarte mândru că el a găsit un autocar care era mai ieftin cu vreo
jumătate de miliard (e vorba de lei vechi) și l-a comandat. Dar un
asemenea afront nu putea rămâne fără urmări. În proxima șe -
dință de consiliu județean, președintele a mai  adăugat încă un
punct, suplimentar, la ordinea de zi. În pauză, consilierii au fost
îndemnați să voteze demiterea directorului teatrului din Petro -
șani ca să-l scape, astfel, de pușcărie. Velea a aflat năprasnica
veste abia după vreo câțiva ani, atunci când un consilier din
Hațeg i-a zis că ar trebui să-i facă cinste. „De ce?”, a întrebat, ne-
dumerit, fostul director. „Că te-am scăpat de pușcărie!” Și i-a
povestit toată tărășenia. În timpul mandatului său, Velea a an-
gajat o actriță tânără, blondă & săracă, venită tocmai de Baia
Mare. Județul i-a sesizat calitățile și ea a fost aleasa care să-i
urmeze lui Velea în funcție. „Recunoștința e o floare rară și nu
crește prin meleagurile noastre”, a constatat, cu mult înaintea lui
Velea, scriitorul Ion D. Sîrbu. Așa se face că Velea a rămas secre-
tar literar, dar a fost marginalizat, într-o încăpere meschină, aflată
chiar lângă ghereta portarului. N-a rezistat mult timp unei
asemenea umilințe și, demn, și-a înaintat demisia. În schimb,
Nicoleta Bolcă a boierit în funcție 12 ani pentru că județul îi
avansa, anual, sume extrem de generoase pentru colaborări. A

fost perioadă când Bolcă a pus în scenă câte 26 (douăzeci și șase,
ați numărat bine...) de premiere pe an. Piesele se jucau o dată
sau de două ori, pentru că Domnișoara n-avea timp de pierdut.
A  invitat să pună în scenă, pe lângă nume mari, și o serie de pri-
eteni dintr-un mare triunghi teatral (Turda - Satu Mare - Reșița)
care s-au îmbogățit peste noapte. Toate mergeau strună până
când s-a schimbat șeful județului. Noul președinte (pesedist) a
ordonat câteva controale la teatru și au ieșit la iveală o seamă de
nereguli financiare care o determină pe Domnișoara B. a să-și
dea demisia. Noul director, Cosmin Rădescu, venit de la Craiova,
e îndemnat s-o acționeze în judecată pentru recuperarea preju-
diciului. Omul, de bună credință, ia datele rezultate în urma con-
troalelor și le prezintă Parchetului. Pace & prietenie. Nimeni nu e
audiat, nimeni nu dă socoteală pentru nimic. În cele din urmă,
procesul ajunge la ultima instanță, judecătorii constată că nu di-
rectorul, recte teatrul, era îndreptățit să se îndrepte împotriva
fostei directoare, ci însuși Consiliul județean. El era, la urma
urmei, cel păgubit și cu onoarea nereperată. La aflarea teribilei
vești, județul se face că plouă și lasă lucrurile-n coadă de pește.
Între timp, începe campania electorală pentru alegerile locale.
Rădescu e îndemnat de primarul Ridzi să intre și el în luptă. Ce-l
mâna pe el în luptă, ce voia acest supus? Cosmin Rădescu avea
asigurări ferme de la edilul orașului nostru  că, sută la sută, vii -
torul președinte al Consiliului județean va fi, cu siguranță, un li -
beral. În acest sens, Rădescu începe o luptă extrem de vocală
împotriva pesedistului Avram, contracandidatul liberalului Ridzi,
la fotoliul de primar. Ridzi îl face pe Rădescu consilier personal și
îl pune în fruntea listei liberale pentru consiliul local. La județ,
liberalii pierd lamentabil, „roșii” trec la contraofensivă și îl pică pe
Rădescu la evaluarea anuală. Ghinion. Rădescu îi dă în judecată
și câștigă.

Revine în funcție și e, din nou, demis. Îi dă, iar, în judecată și
câștigă. Istoria s-a repetat, în total, de patru ori. A patra oară a
fost demis definitiv, ca și directorul Velea, printr-o hotărâre a con-
siliului județean. În timpul acestor lupte, pe viață și moarte,
județul îl trimte pe unul din vicepreședinți să gestioneze situația
explozivă din teatru. Omul, provenit din presa sportivă, îl pune,
ca manager interimar, pe un inginer, în ideea că respectivul a mai
lucrat cu oamenii. Om de acțiune, vicele o angajează, fără con-
curs, pe Nicoleta Bolcă (care juca la teatrul din Turda), și o nu-
mește în fruntea teatrului, după interimarimatul d-lui inginer, pe
actrița Irina Bodea-Radu. Revin pe scenă Simona Codreanu și An-
drada Dobre, două actrițe talentate, tinere și frumoase pe care
Rădescu, în mod discreționar, le-a dat afară. În locul lor, și-a adus
alți actori și i-a definitivat, fără concurs, pe șapte dintre cei
apropiați lui. Epilog. Actrița Irina Bodea Radu a câștigat, recent,
concursul de manager. Ridzi e de 14 ani primarul Petroșaniului,
așa cum Avram e veșnicul administrator public al județului.
Rădescu a luptat, însă, pe două fronturi. A pierdut în teatru, dar
a cîștigat în cinematografie. Când era pe val, și-a angajat nevasta
directoare la unicul cinematograf din Valea Jiului. El poartă nu-
mele lui Șerban Ionescu, un regretat actor al teatrului nostru.

O melodram[ din Cartierul de Est
miHAi bArbu
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Un instructiv exercițiu hermeneu-
tic propunea editorialul lui Dan
Cristea în numărul 5/2021 al re-

vistei Luceafărul de dimineață sub titlul
„Omul și albina”, făcând o paralelă între
soarta anonimului drumeț din Balada morții
și cea a albinei din Lumină lină.

E bine știută autosuficiența stereotipuri-
lor pedagogice aplicate îndeobște în analiza
„cuvintelor potrivite” ale memorabilului pas-
tel, cu sacrificiul de sine al creatorului de
poezie ucis de povara trudei puse în slujba
semenilor, prăbușit, bietul de el, din zborul
său icaric către idealul perfecțiunii, ceva mai
tragic decât catastrofa de la Balotești –
exemplu clar de ars poetica și gata, ce mai
tura-vura, e drept cam dificil de predat gă-
 găuților din clasa a șaptea prin comparație
cu nivelul himalayan al ălora dintr-a noua
etc. Nimic mai binevenit, prin urmare, decât
acest demers al editorialistului pentru elibe-
rarea albinei lui Arghezi din insectarul sche-
matismului didactic și readucerea ei la viață
în deplinătatea receptării ce i se cuvine.

Într-adevăr, se trece prea lesne cu vede-
rea faptul că balada lui Topîrceanu anticipa
în nu puține privințe catrenele de mai târziu
ale „potrivitorului” de cuvinte, tema morții în
anonimat făcând ca epicul unuia și liricul ce-
luilalt să stea sub semnul aceluiași „priveghi”
(fain termen de comparație ales  aici de critic
!), iar elegiacul nu e singurul lor loc de întâl-
nire. Căci anonimul „muncitor cu sapa” este și
dânsul reductibil la condiția unei albine lu-
crătoare. Nu degeaba prima gazetă tipărită
în Moldova în limba română (în același an
1829 când Heliade Rădulescu își lansa la Bu-
curești Curierul Românesc) fusese Albina Ro-
mânească a lui Asachi, iar la 1897 Spiru Haret
și dascălii săi scoteau în Capitală al lor heb-
domadar enciclopedic duminical Albina sub
genericul „revistă populară”, frumușel ilustrat
cu o familie țărănească așezată (turcește, ar
zice gurile rele) la câmp în jurul mămăligii
stră moșești, cu satul pierdut undeva în fun-
dal, spre a pricepe și trântorii de prin beră-
riile bucureștene ce-i aia „pauză de masă”
servită direct din desagă la mijlocul unei zile
de muncă. Nici nu e de mirare că acești iti-
neranți laboratores nu mai apucă pensia mu-
rind adesea pe drum, în naveta lor zilnică
între vatră și locul de muncă. Oare Baba
Hârca nu trage zi și noapte ea însăși cu...
coasa ? Pe drept cuvânt deci este deplorată
harnica producătoare de miere găsită fără
suflare „pe-o margine de drum / Și nu dor-
mind într-un polen de floare,/ Învăluită-n aur
și parfum”, sfârșit de poveste pe cât de ne-
drept pe atât de tragic. Dar parcă sărmanul
săpător din Balada morții, „căzut din cale” pe
când cobora „dintre munți la vale”, are parte
de un final mai meritat ? Nimic de zis, o fi al-
bina metaforă a poetului însuși (polenizarea

= creația artistică și răspândirea ei, mierea,
unicul aliment neperisabil = ars longa, vita
brevis etc.), dar asta nu înseamnă că doar
poeții se omoară cu munca și că toți ceilalți
ar fi niște secături. Ba, oricâtă miere ne-ar
aduce ea plocon, se mai întâmplă totuși să
ne fulgere și cu câte o injecție dureroasă al
dracu, dualism ce făcuse din această insectă
un simbol medieval creștin al milei și pe-
depsei divine.

Paradoxal și derutant, amestecul carac-
teristic de Balade vesele și triste preparat de
Topîrceanu, de Epizoduri tragice și comice din
captivitate (Pirin-Planina), predispune la su-
bestimări atunci când vine vorba să plonjezi
în întunecatele adâncimi ale Baladei morții,
așa încât te poate paște înecul. Să nu ne
lăsăm deci furați cumva de apetența pentru
badinaj și miniatură a „parodistului original”,
fiindcă de astă dată nu mai avem de-a face,
ca în Rapsodii de toamnă, cu găr gărița ce-și
găsește bărbățelul „mort de inaniție” și dă
fuga să anunțe „cazul la poliție”. Dar nici des-
pre o moarte care „nu dovedește nimic”,
vorba lui Anton Holban, nu poate fi vorba :
cine ar cheltui 48 de trohei pe un necrolog
lung cât barba lui Ibrăileanu (considerat de
el o capodoperă) doar pentru semnalarea
unui fapt divers? Nu înseam nă însă de aici să
umblăm după cai verzi pe pereți în căutarea
unei motivații. Speculând coincidența că
drumețul îngropat coborâse și el tot „dintre
munți, la vale”, unii comentatori au vedenii
cum că „ideea este aceea din Miorița, a rein-
tegrării cosmice a omului prin moarte”, restu-
i gargară, ce dacă era muncitor „sărman” și
nu cioban ortoman cu oi multe, mândre și
cornute, că doar nu e balada lui Gigi Becali.
Or, este Balada morții o fantomă mioritică la
fel cum sunt eu strigoiul lui G. Călinescu în-
tors de la Bellu ! Totuși, nici deosebirea că pe
amărâtul acela nu tâlharii îl omorâseră, ci
truda, întocmai ca pe înaripata culegătoare
căinată de Arghezi („sarcina chemării te-a
ucis”) nu e suficientă. Adevărata sursă a tra-
gicului este moartea celui singur printre stră-
ini, neplâns de nimeni și îngropat „Într-un loc
aiurea,/ Unde drumul către sat/ Taie-n lung
pădurea”, așadar într-un anonimat absolut
pe care nu-l poți concepe îndeajuns decât
prin contrast cu un ilustru Tolstoi îngropat în
pădurea Zakaz conform propriei dorințe. 

De altfel, fără ambiția de a duce paralela
celor două morți până la o echivalență în
toată puterea cuvântului (mai precaut, edi-
torialistul alegea termenul „pandant”), poe-
tul Rapsodiilor de toamnă ar fi putut încre- 
dința el însuși unei albine rolul principal al
dramei, specialist cum îl știm în punerea sub
lupă a acestui microcosm entomologic. De
ce totuși a ales să aducă în scenă un homo
faber anonim și cu ce îl distinge pe mort fap-
tul că „tot mai neștiut/ Spre adânc îl fură/ Și-
l îngroapă-n sânu-i mut/ Veșnica Natură”, de
parcă ceilalți răposați ar fi îngropați la sânul
Angelinei Jolie? Volatilitatea personajului, de
fapt, ar putea fi doar o impresie produsă de
inconsistența epică a baladelor „chiriașului
grăbit”, care însă nu e totuna cu lipsa de ma-
terii prime. Ar trebui să dea de gândit, prin
comparație, nominalizarea părintelui Florea
și a satului în Balada popii din Rudeni, cu al
său han mântuitor unde preacucernicul își
tot alimenta, precum șoferii la benzinărie, Sf.
Ploscă – fiindcă împricinatul locuia într-ade -
văr acolo, fiul său Gheorghe Rudeanu fiind
tot preot la Jiblea și culegător de folclor local
(publicat în Șezătoarea lui Arthur Gorovei la
1902-1904). Or, satul Rudeni face parte din
comuna Șuici, unde, în 1895-1898, junele
bucureștean Georgică Topîrceanu a trebuit
să-și continue școala primară urmându-și
părinții și interesele lor meșteșugărești (ma -
ma țesătoare de covoare, tatăl cojocar) și
unde cândva, cu vreo patru decenii în urmă,
făcuse popas și Odobescu. Iar Șuici, unde e
așezată ? Taman „pe Topolog”, pe al cărui curs
coborâse „dintre munți, la vale” anonimul
erou al Baladei morții, râu străjuit de dum-
brăvi de paltini și „plopi cu frunza rară”, de
unde și hidronimul (sl. topol = „plop alb”),
unul dintre afluenții săi numindu-se chiar
Râul Plopilor. S-a zis cu ficțiunile baladești și
cu halucinațiile mioritice ! Mai lipsește să
găsim înmormântat la Șuici și vreun străin lu-
crător cu ziua, nefiind deloc exclus ca trista
întâmplare cu omul de la munte silit de să-
răcie să-și caute de lucru pe Valea Topologu-
lui (fenomen social obișnuit pe vremea aia,
când încă nu importam muncitori chinezi și
indieni) să fi fost la fel de autentică precum
scenografia, fiindcă nu te întrebi singur „În ce
vară ? În ce an ?” atunci când inventezi o po-
veste.  

Mai important însă decât potențialul in-
diciilor autobiografice este, pentru paralela
în discuție,  riscul eventualei neglijări a sim-
bolisticii, cu nimic mai puțin subtilă decât
cea din Lumină lină. Detaliul umbrosului
stog sub care fusese găsit mortul, bunăoară,
este un echivalent al copleșitorului „tezaur
de ceară” cules de albină, respectiv fatalele
„daruri ale zambilei” – floare funestă ce-și
trage numele de la apollonicul playboy Hya-
cint ucis accidental pe când lua lecții de

Pe urmele 
unui editorial                                                    

emil lunGeAnu
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aruncare a discului. Drept care însuși bala-
distul ne atenționa undeva , prevăzător :
„Când îmi citești poemele și proza,/ Gân-
dește-te la geamul lui Spinoza”, căci filozoful,
„fiu de elită / În lume viețuind ca-ntr-un pu-
stiu,/ Știa să taie sticla șlefuită / Și toți nerozii
îl credeau geamgiu.”

Iar oglindirile de acest fel s-ar putea încă
multiplica dacă ar mai intra în joc, să zicem,
și un Gârleanu cu Din lumea celor care nu cu-
vântă (1910), cu sacrificiul matern al că-
prioarei sau povestea câinelui bătrân plecat
de acasă ca să nu fie văzut murind etc., pre-
cedent care nu-i va fi lăsat indiferenți pe 

Topîrceanu și Arghezi. Cert e că paralela
tema-  tică inițiată de editorialul lui Dan Cris-
tea se dovedește a fi, iată, un binevenit sti-
mulent pentru reluarea unor lecturi clasice
prematur „bifate”, a căror metodică aprofun-
dare ar putea fi prilej de revelații și de lim-
peziri.

Panait Istrati a fascinat ani de-a rândul oameni de pretutin-
deni, atât prin opera sa, cât şi prin viaţa aventuroasă pe care
a dus-o, ea însăşi o operă în sine. 

Destinul de excepţie, de „vagabond înzestrat cu geniu” a făcut
din Panait Istrati prototipul eroului care a iscat cele mai neaşteptate
şi exotice epitete în încercarea celor care s-au aplecat asupra operei
şi a vieţii sale de a se ridica la înălţimea evocărilor şi peregrinărilor is-
tratiene.

Publicistul şi scriitorul Andrei Crăciun, fascinat şi el de acest „Gorki
al românilor”, a scris, cu talent şi, mai ales, veneraţie, un veritabil poem
în proză, căruia el i-a spus roman, închinat lui Istrati (Prietenul visăto-
rilor şi al învinşilor, Ed. Polirom, colecţia Ego proză, 2021), alegând for-
mula unei adresări directe, prin care îngemănează însemnările unor
peregrinări pe urmele scriitorului franco-român, cu o relatare la zi,
plină de dezamăgiri, despre o Românie post-istratiană.

Înţelegerea cald-umană pentru „rătăcirile ideologice”, de altfel,
recunoscute şi regretate, ale acestui „prieten al visătorilor şi al în-
vinşilor”, este dublată  de tristeţea constatărilor autorului privind rea-
lităţile româneşti, ante şi post-decembriste. Astfel, solidarizarea lui
Andrei Crăciun cu destinul trist al „poveştii lui Panait Istrati” se pro-
duce prin inserarea în fluxul narativ a propriei poveşti din copilăria sa
„ceauşistă”, petrecută în „micul oraş dinspre munţi”, acei „ani de aur”,
când a văzut „utopia în marş”, fantoma unui societăţi care a măcinat
destine în mersul ei tembel spre niciunde. Simpatia tânărului scrii-
tor pentru Panait Istrati vine direct din setea acestuia pentru „liber-
tate, pentru revoltă, pentru literatură, pentru toate iluziile care ne
dau viaţă, singura viaţă adevărată care ne e îngăduită”, după cum
mărturiseşte cu  „patetism îmblânzit literar” ; sentiment dar şi formulă
literară care îl şi poartă, de altfel,  pe urmele lui Istrati la Cairo, Nea -
pole, Paris, Damasc, Beirut, Geneva sau Moskova, în încercarea de a
unifica cele două lumi, cea veche de peste o sută de ani, a hoinaru-
lui Istrati, cu cea de azi, românească, în care oamenii trăiesc un „tre-
cut continuu”, cu „smulgerea din rădăcini şi zorii unei lumi care n-au
mai răsărit”. 

În periplul său, autorul nu urmăreşte o reconstituire riguroasă a
traseului mereu schimbător al lui Istrati, ci emoţia reîntâlnirii cu acele
locuri, proiecţia poetică a timpului de azi peste cel de atunci; faptele
şi întâmplările autorului Chirei Chiralina din acele vremuri reflectate
într-un prezent dezamăgitor. Evocarea, prietenească şi afectivă ( Pa-
naitaki îl substituie deseori, în adresarea autorului, pe Panait) are o in-
cantaţie aproape imnică, în care ceea ce prevalează este evocarea
minunatei înzestrări sufleteşti a scriitorului brăileano-european, cel
care a cutreierat pământul în lung şi-a lat cu „inima plină şi buzuna-
rele goale”. Schimbare aceasta permanentă de perspective, alter-
nanţa de locurilor şi timpurilor narative este principala caracteristică
a romanului, dar efectul nu este o dinamizare a acţiunii, ghemul po-
veştii având aceeaşi deşirare molcom-poetică, precum curgerea Du-

nării la Brăila: „E trecutul continuu şi vara se sfârşeşte la Brăila, Dună-
rea e astăzi pustie şi fără vapoare şi un vagabond buimac nu mai are
nici măcar în ce corabie să se urce, cerul nu mai duce nici spre Cairo,
nici spre Alexandria, nici spre Beirut, nici spre Damasc, şi tot Orientul
e astăzi o lacrimă şi Brăila e minunată şi e uitată, o ruină din care când
şi când izbucneşte o frumuseţe care taie respiraţia şi atunci trebuie
să îţi ţii pulsul, ca să nu îţi pierzi inima pe străzile sale secundare, lângă
casele acelea magnifice în care stau ascunse poveşti vechi şi piane
vechi pe care nimeni nu le mai mângâie (…)”.

Avem în această litanie laico-religioasă, derulată în fraze lungi,
prin alternanţe succesive de rememorări şi evocări, cum am mai spus,
şi câteva poveşti care lărgesc cadrul spaţio-temporal, cum ar fi cea a
lui Petre Poetul, dar şi personaje iscusit conturate şi integrate în de-
corul cenuşiu al vremurilor deceniului opt al secolului  trecut, cum
sunt cele din capitolul „Maeştrii”, cu numele lor pline de pitoresc:
Gârbă, Lazarone, Cucu, Scarlat şi Placani.

Povestea şi portretele celor cinci şahişti care şi-au creat lumea lor,
abstraşi din mâzga cotidiană, figuri de neuitat ale copilăriei autoru-
lui, sunt cele mai reuşite pagini ale romanului: maestrul Gârbă, „cu
privirea sa de şarpe, deşi nu era deloc şiret, cu „ochi portocalii ca a
unui călău blând, strângând în colţul buzelor uneori puţin, prea puţin
dispreţ”, maestrul Lazarone, un „om trăgând o umbră, în blugi şi cu
cămaşa în carouri, descheiată la primii trei nasturi de sus, fluierând ca
un văcar american, vesel, sub pălăria sa de paie”, personaj care şi-a în-
cheiat definitiv socotelile cu societatea printr-o înjurătură repetată
cu patos, trăind „din elanul inimii, din amintiri şi din întâmplări amu-
zante”, maestrul Cucu, „cu o palmă mai înalt decât fiul său, aproape
un pitic”, cu mâinile în buzunare şi cu „perechia de ochelari cu ramele
mereu rupte, mereu lipite prost”, un maestru „care pare o improvi-
zaţie”, maestrul Scarlat, „un om aproximativ, parcă neterminat”, dar
şahist veritabil, jucător profesionist, cu ceas adevărat pentru crono-
metrarea mutărilor, cu o cicatrice misterioasă pe obrazul stâng, iar
pe spate „parcă având pene, ca o pasăre fantastică”, şi peste toţi şi
toate, misteriosul Placani, ivit din senin în oraş, numai zdrenţe, ară-
tând „ca un om băgat într-un sac”, semănând cu „un urs cu părul vâl-
voi coborât după pradă”.

Prin partidele lor de şah din parcul oraşului, cu startul în luna iulie
a fiecărui an, aceşti maeştri din ochii copilului spectator, trăiesc iluzia
atemporalităţii, ieşind, prin competiţia lor sportivă animată de uriaşe
orgolii, din cotidianul mizer. Dar cum totul are un sfârşit, şi partidele
lor de şah s-au terminat odată cu viaţa lor, iluzoria eternitate destră-
mându-se ca aburul ce coboară dinspre munţi în oraşul că străzile
fără nume, „botezate cu litere din alfabet”, cu un „pâlc de blocuri
strânse într-un ghem”, oraş care a murit „şi s-a reîncarnat într-un altul,
îngrozitor şi nou”.

Un roman ca o poveste de demult, spusă la gura sobei într-o
iarnă eseniană.

O scrisoare-poem pentru Panait Istrati
liviu cAPșA

���
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Emil Cioran: „Nu am găsit o singură cu-
getare despre moarte în întreaga operă a lui
Marx”.

Parafrazând spusa unui ilustru personaj
al lui Marin Preda, voi zice, la rândul meu,
precum că trei chestiuni rezultă din afirma-
ția filozofului din Coasta Boacii: 1. că dom-
nul Cioran a traversat fără milă,  d’a capo all
fine, „întreaga operă a lui Marx”; 2. că în lipsa
unei „singure cugetări despre moarte”, de
opera unui gânditor este vai și amar, dacă
nu și mai rău; 3. că, în sfârșit, mutatis mu-
tandis, avea dreptate prozatorul evocat mai
sus: dacă moarte nu e, nimic nu e...

*
Un aparent paradox al lui Noam Chom-

sky: „Limbajul a fost «conceput» pentru a
gândi, și abia apoi pentru a comunica.”

*
Maurice Chevalier: „Maturitatea este cea

mai frumoasă vârstă cu putință: ești destul
de bătrân ca să-ți recunoști greșelile trecu-
tului, dar încă suficient de tânăr ca să faci
unele noi.”

*
Dacă Hamlet-Tatăl ar fi fost un ticălos, un

netrebnic ori un rigă nevolnic, Claudius ar fi
comis, asasinându-l, un gest de-a dreptul
patriotic. Dar el nu rostește nici măcar un cu-
vânt denigrator la adresa lui. Dimpotrivă, îl
laudă ori de câte ori are ocazia, recunos-
cându-i în chip direct superioritatea din
toate punctele de vedere. O face însă sincer
ori cu criminală ipocrizie? Răspunsul este –
sau măcar pare – de la sine înțeles. Și totuși,
câteva mărunte semne de întrebare rămân,
dacă nu în picioare, măcar în genunchi. De
exemplu:

Devine Claudius soțul văduvei lui Ham-
let–Tatăl dintr-o cutumă istorică sau de altă
natură? Comportarea revoltată a tânărului
Hamlet nu prea confirmă o astfel de ipoteză.
Idem a lui Horațio.  Și nici a celor doi-trei stră-
jeri din prima scenă a actului I. Ei sunt însă
destul de puțini la număr și ar putea apar-
ține, pur și simplu, camarilei fostului suve-
ran. Plus că există o altă grupare care pri- 
vește căsătoria fratelui ucigaș cu propria
cumnată fără pic de uimire și fără indignare.
Din ea fac parte: Polonius, Rosencratz și Guil-
derstern, Laert și Voltimad, candida Ofelia,
chiar. Pentru ei, nici măcar celera preschim-
bare a înmormântării regale în familială
nuntă nu pare a se constitui într-un lucru ne-
obișnuit, factice. Oare, alcătuiesc ei o altă ca-
marilă, structurată deja cu repeziciune în
jurul lui Claudius – noul centru de putere de
la palatul Elsinore?

Nu este exclusă nici una dintre posibili-
tăți pentru că textul o lasă deschisă pe ori-
care dintre ele cu relativ egale motivații

literare. Dar, la fel de bine, este posibil ca nu
într-un conflict politic, nu în apartenența
personajelor la una din cele două grupări să
trebuiască a fi descoperită explicația a ceea
ce se petrece în marea tragedie după uci-
derea lui Hamlet cel Bătrân. Nu cumva cheia
dramaticelor întâmplări ce se succed la
curtea putredei Danemarce se află ascunsă,
undeva, cu mai mult sau mai puțin timp
îna intea declanșării lor? De pildă, cu atât de
mult timp înainte, încât acum, în prezentul
scenic, ca să spunem așa, nu se mai vorbește
nici măcar despre consecințele, cu atât mai
puțin despre cauzele acelor întâmplări...

*
Simone Weil: „Seperanța începe acolo

unde se termină iluziile”.
„Elementar, doctore Watson”, i-ar spune

prietenului și colaboratorului său celebrul
logician Sherlock Holmes, detectivul din căr-
țile domnului Arthur Conan Doyle, apro po
de aserțiunea doamnei Weil. 

Morala: nu întotdeauna  logica este ace-
lași lucru cu adevărul.

*
Winston Churchill: „Democrația înseam -

nă că, dacă sună cineva la ușă în zori, sigur e
lăptarul.”

I-auzi una!
*

Charles Bukowski: „Dacă se întâmplă
ceva rău, bei ca să uiți; dacă se întâmplă ceva
bun, bei ca să sărbătorești; dacă nu se în-
tâmplă nimic, bei ca să se întâmple ceva.”

*
Vladimir Nabokov: „Nu poți citi o carte; o

poți doar reciti.”
Așijderea, nu poți auzi întâiași dată pen-

tru prima oară o chestie oricât de deșteaptă
ori de adâncă. Îți dai sau nu seama, doar o
reauzi...

*
Într-un relativ recent Calendar – rubrică

susținută, după posibilități, săptămânal de
Nicolae Oprea în revista România literară –
îmi atrage atenția o mențiune care mă face
să tresar, în pofida faptului că numerologia
nu intră absolut deloc între preocupările
mele. Despre ce e vorba? Datele decesului
unuia dintre scriitorii consemnați în săptă-
mâna cu pricina la rubrica lui Nicolae Oprea
alcătuiesc un șir constituit din două grupuri

de cifre formate din doi de zece și doi de do-
uăzeci. Recte. 10.10.2020. Mi s-a părut ciu-
dat, chiar dacă n-am câtuși de puțin  habar
dacă, din perspectivă numerologică, întâm-
plarea va să însemne sau nu ceva. Este sufi-
cient însă ca să-mi miște și să-mi fixeze mie
ochii asupra numelui decedatului. Surpriză:
omul se numește Constantin Frosin și odi-
nioară se numărase printre cunoștințele
mele. Nu foarte apropiate, dar nici întru totul
accidentale. Mai la obiect:

...În 2002, imediat după apariția volu-
mului meu de oarecare succes Anti Cara-
giale, doamna Mădălina Ghiu și domnul
Dan Cristea mi-au solicitat, din partea Edi-
turii Cartea Românească, o prefață la anto-
logia bilingvă româno-franceză Mitică cu
care intenționau să marcheze sărbătorirea,
în 2002, a marelui scriitor I.L. Caragiale. Ver-
siunea franceză a cărții proiectate fusese în-
credințată unui profesor universitar din
Galați cu antecedente numeroase și ono-
rante în traducerea operei lui Nenea Iancu.
Numele său era Constantin Frosin. Ne-am
întâlnit o singură dată, cred, față în față în
perioada elaborării volumului într-un birou
al sediului Editurii Cartea Românească. Am
schimbat câteva amabilități, una dintre ele
rămânându-mi mie îndelung în memorie –
din orgoliu, desigur. «Domnu’ Negrea, îmi
spusese surâzând universitarul dunărean,
trebuie să vă spun că, de data asta, cu tex-
tele lui Caragiale m-am descurcat cu mai
mare ușurință decât cu ale dumneavoas-
tră!». Târziu, foarte târziu mi-am pus între-
barea dacă spusele lui Constantin Frosin
reprezentau un flatant elogiu sau o subtilă
ironie?!

...De câteva săptămâni, o altă interogație
îmi circulă, ușor macabră, prin sinapse: ce va
fi reprezentând, oare, acel 10.10. 2020 care
simbolizează cifric un om pe care l-am cu-
noscut cândva? 

Sau este, poate, o simplă coincidență
numerologică și nimic mai mult decât atât!? 

*
Hannah Arendt: „Eu nu contest că statis-

tica are dreptate. Pe mine mă îngrijorează că
are din ce în ce mai multă dreptate.”

Nu, nu la pandemie se referea ilustra
prietenă a lui Martin Heidegger, deși, în con-
diții normale, ar fi putut-o face cu ușurință...

*
Spre deosebire de Hitler, Mussollini sau

Nicolae Ceaușescu – niște dictatori care,
pentru a se face convingători, aveau prostul
obicei să ridice glasul până la strigăt – Iosif
Vissarionovici Stalin nu țipa niciodată.

Era el un actor mai bun decât ceilalți sau
un mai talentat dictator?

Unde începe
speran\a...

Gelu neGreA
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Sara Gânscă-Nistea
Premiul revistei Neuma și mențiunea juriului

la Colocviul Literatura Tinerilor, Neptun, 2021

bruegel

l-ați cunoscut pe omul care izbucnea în plâns 
când dispărea curcubeul?
desena mereu cu degetele
la capătul văzduhului
chipuri în guri de păsări
urlete în urechi de pământ
ochi acoperiți de iarbă
oase ce seamănă cu stele
căuta o culoare
în sunetul șarpelui înfometat
în râsul corbilor ce zboară deasupra morții
în vocea irisului acoperit de zăpadă
dacă îl răneai nu rămânea nicio urmă de sânge
din durerea lui ieșeau doar culori ce nu existau înainte
acoperea rănile altora cu straturi groase de vopsea din rana lui
știa că rănile lor se vindecau doar prin culori
dar nu și rana lui
ea a rămas deschisă și proaspătă
aștepta o pensulă care să ia din sângele ei și să picteze

timpul a expirat

la ce te gândești când zic zbor
ai grijă să nu-mi dai vreun răspuns greșit
gândește-te bine fără să te gândești
pentru că nu ai voie să închizi ochii
să-ți aduci aminte
îmi pare rău
timpul a expirat
și dacă nu mă crezi înseamnă că ai uitat
că timpul expiră ca un iaurt
și după aia miroase și se oxidează
ca o statuie de bronz
timpul a expirat de prea mult timp
trăim în duhoarea viitorului
clipele noi sunt cele vechi
clipele scurte sunt cele lungi
te îmbraci și te dezbraci de gânduri
știai că până și pantofii pe care-i porți au o vârstă
știai că gulerul cămășii va muri înainte de tine
nu mai gândi așa
întoarce-te la cerință
ultima șansă
la ce te gândești când zic zbor

nu știu
mă gândesc la un stol de păsări care s-a prăbușit peste mine
și le aud inimile ce bat mai tare ca vântul
mă acoperă toate cu ce le-a mai rămas din aripi
vor să mă ferească de cer
vor să-mi spună cu nu merită să zbori deasupra oamenilor

toate cicadele din istorie
cicadele doresc spectatori
spectatorii nu doresc cicade
le detestă chiar
n-au pic de milă față de hemipterele ce dorm
cât ei devin adolescenți
toți le ignoră
le imită limba
le învinuiesc de la ochi la aripi
fără să înțeleagă niciun cuvânt
oamenii nu vor să învețe nimic de la cicadele dintre ei
ele știu ce e dedesubtul lor
noi nu
dacă am fi nevoiți să înnoptăm acolo
am fi cei mai străini pământeni de sub pământ
ne-am rătăci între toți semenii noștri subterani
am orbi sufletește mai întâi
când ne-am întoarce deaspura
am urla am petrece am boci
mai mult ca toate cicadele din istorie
căci noi suntem noi
oamenii
trebuie să ne facem auzită văzută atinsă scrisă citită
toată suferința 

2020
azi noapte am dormit două nopți
insomnia se apropia de patul meu
era o bătrână cu gura în formă de lotus
i-am spus să plece
dar ea și-a întins palma ca o eczemă pe chipul meu
a început să îmi povestească tot ce a găsit
chiuvete înfundate de poezii cu rimă
epitete cu gust de vanilie
metafore nevaccinate
dulce și bolnavă 
societatea pare un tort onomastic
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refracție

sînt un om ca toți oamenii
dau în cărți citesc în cafea
nu-mi pun zahăr în nimic
nu suport paharele
ies din casă doar cu stîngul
mă spăl pe cap cu bere
ghicesc mereu cine mă sună
port orice-mi vine la mînă
orice ascunde semnele
de cînd eram copil
și încă mă loveam de acvariu
sînt un om ca toți oamenii
și îmi plac chiar toți oamenii
cînd adorm mă multiplic
mă divid exponențial
mi-am pus în gînd să
dorm în pat cu toți oamenii
mă trezesc pe furiș uneori
văd cum apa le mîngîie degetele
le sparg sticla din jurul capului
le intru-n gînd în pupile
-cu instrumente minuscule
scurtcircuitînd mecanisme necunoscutecînd
se trezesc se sperie
înțeleg totul
se țin de mine ca de sfînta viață
dar plec
nu pot să stau cu oameni stricați
și-ncep și ei să nu mai bea din pahare
nu te speria tu urmezi

prima poezie pe care nu mi-ai scris-o

te știam așa cum ești mereu impecabilă impasibilă
cum îți alunecă trena la un pas în urmă aproape măturînd
cum te întorci pe călcîie de parcă ai spune întregului univers
că nu există dacă nu te uiți la el
așa cam așa
cu părul ăla ireal cu zîmbetul ăla scîrbit și rece
cu parfumul tău de lămîie în flăcări dar mai ales cu visele tale
îmi plăcea cum le trăiai și-mi plăcea cum le țineai ascunse
mințeai bineînțeles că n-ai așa ceva dar eu te știam mai bine
sau te știai și tu dar mințeai în stînga și-n dreapta
erai prea bună să mai găsești viață-n adevăr
te știam draga mea te știam
dar acum cinci minute
eu ieșeam tu intrai nici nu știam că treci p-aici
nu era oare prea tîrziu pentru tine
ai intrat fix odată cu atenție se-nchid ușile
și nu-ți aluneca trena la un pas în urmă aproape mătrurîndu-ne
pe toți de pe fața pămîntului nu zîmbeai

priveai prin lucruri priveai prin mine aveai părul în toate părțile
oja ciobită miroseai a detergent aveai adidași în picioare
era să verși cafeaua pe mine să mă dărîmi 
și nici nu părea că știi cine sînt
ce dracu`faci ai strigat și ușile s-au închis după tine
înghițindu-te
nu știu ce dracu`făceam știu doar că
m-am îndrăgostit de tine iremediabil

a treia poezie pe care nu mi-ai scris-o

la unșpe noaptea intru prin efracție
dau tuturor babelor cu genunchiu-n geam
îmi zdrelesc mîinile de toți zgrumțurii
orice doar s-ajung la tine
precis o să te prind cînd ieși din baie
și-ncepi să te dai cu toate cremele
ești prea frumoasă o să-ți spun
nu-ți trebuie ție din astea
iar tu o să te uiți la mine ca la Dumnezeu
nici n-o să-ntrebi de unde vin
și o să plec iubita mea
în ultimul țipăt al nopții
să nu plîngi să nu miști
și-o să m-auzi ieșind pe geam
dar mai ales o să-mi auzi vocea
auzi mereu auzi și-acum auzi rîndurile
o să m-aștepți știu eu
și draga mea cînd o să plec
să nu strigi să nu plîngi
sînt doar zece etaje-n jos
chiar n-am fi noi dac-aș intra pe ușă
și de-o să cad să știi nu-i nimic
și de-o să crăp să știi nu-i nimic
eu îți vorbesc de cînd te știu
și de-o să mor o să-ți vorbesc din moarte

decembrie

o să bată primul viscol peste oraș
descreierații o să urle pe străzi
o să dea cu pumnii o să spargă sticle
iar Gicu o să-nceapă scandalul încă din tramvai
apoi n-o să mai fie nimic
o să se-nchidă și la supermarket
nici țipenie
o sa se sperie și zăpada proaspăt întinsă
că nu vine nimic să curme moartea
abia apoi o să te-ntorci
amintindu-ți cumva de mine
și-o să danseze și pietrele
pe tunetul vocii tale
pe scîrțîitul pașilor tăi

Emma Mihăescu
Premiul revistei NEUMA la festivalul G. Coșbuc
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ipocrită

nu fumez
dar îmi place să scriu despre țigări
nu mănânc carne
dar îmi place să scriu despre canibali
nu dorm
dar îmi place să scriu despre vise
nu ucid 
dar îmi place să scriu despre crime 
nu am flori 
dar îmi place să scriu despre crizanteme 
nu am aripi 
dar îmi place să scriu despre zbor 
nu sunt însărcinată 
dar îmi place să scriu despre embrioni 
nu am piele
dar îmi place să scriu despre mâncărimi 
nu exist
dar îmi place să scriu despre viață

piciorul bunicului

lampagiul duhnește a votcă
a stins toate felinarele 
e noapte a trecut războiul 
bunicul și-a întins 
singurul picior pe canapea 
îi masez degetele 
îi spun o poezie și el 
îmi citește pe buze 
că a surzit nepoată, 
după 5 gloanțe ratate,
un picior aruncat în Nistru 
și timpanul sfărâmat 
unica mea poezie e votca 
și ochii bătrâni ai bunicii tale

bunica 

împletea la ciorapi 
și-mi recita poezii despre pisici 
și copii obraznici 
eu după fusta ei 
adormeam zgribulită 
ea împletea la veste 
și-mi zicea povești 
despre război 
despre femei singure 
cu copii bolnavi 
despre bărbați întorși 
de pe front amputați desfigurați 
eu adormeam în poala ei 
îmi zicea buna mea 
ai să te faci mare 
și ai să pleci departe fata mamaii 

peste tot are să te ducă trenul vieții 
mare ai să ajungi 
eu adormeam în fotoliu 
și-n vis mă vedeam cu ea în tren
călătorind povestind 
mamaia mea zăcea la pat 
nu mișca nu vorbea și 
din ochi îmi recita poezii 
înainte să moară 
ea îmi spunea poezii 
sunt mare acum și baticul ei 
ros de molii îmi ține strâns la ceafă 
toate versurile toate clipele 
și viața și moartea 
nici acum n-am uitat 
poeziile despre război, buna mea  

cafea de la automat

azi beau cafea de la automat 
pe peron 
n-am bani de dorințe
e mai proastă mai slabă 
cum e buzunarul meu 
nu-mi răsfață papilele 
și nici nu mă ține trează
adorm cu ea în mână 
dar o beau 
de dragul gustului de altădată 
dorințele se scriu doar pe hârtie 
apoi se aruncă în foc 
cu cenușa se construiesc apoi 
castele departe de capitală, că aici 
îți trebuie autorizație de funcționare 
și autorizația e tot o hârtie 
ce costă bani 
din hârtie 
de orice culoare 
nu-s importante combinațiile 
din paletă și nici materialul 
din care e făcut șevaletul 
poate fi din stejar bătrân 
din munții României, tăiat de nemți, 
exportat la francezi, care 
dintr-o parte au făcut mobilă, 
din alta cărți (de joc) și din ultima bani 
care au ajuns luna asta în salariul meu 
de pe fundul mării 
e lung drumul de la lemn 
la cafeaua mea proastă
poate vor veni zile cu soare în care 
în loc de pateu voi mânca în oraș 
în care laptele din cafea 
va fi de calitate – până atunci 
îmi obosesc mână cioplind în cuvinte 
poate într-o zi vor valora 
mâncarea mea  

E
len

a 
N
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Geneza

Coaja moale a oului
Tăiată de bisturiul unui titlu
Se îndoaie, plânge
Peste cărarea unei geneze.
Biosferă în zgârietura
De pe fața imaculată a oului...
hemoragie...
Acopăr oul cu compresa circulară a sticlei de ulei,
O prind cu nasturii tăcerii,
O leg cu elasticul rupt al unui gând.
Lacrimile oului transformate 
În capse prin fragmentul de plic,
Se atrofiază ceara care coboară de pe rană.

Podul de la Cernavodă

Treci peste ape de cupru
În lacrimi de comete.
Atunci când cerul plânge,
Amesteci cafea în calmul substanței,
Transpiri cu pigmenți.
Mai scrii cu sclipici
Peste oglinda cerului-n apus
Alge cărămizii îți împletesc părul.
Peste culori de piatră,
Se construiește viața
În substanțe prinse cu legături de hidrogen.
Se ivește din crăpăturile unei flori
Un accident din sticlă,
Cioburi peste granule de sinceritate,
Explozie atomică de sunete inconștiente
Care leagănă un dans al lor
Într-o spirală de rezervă.
Amestecuri complexe cu dioptrii
Furate de la un astronaut.
Compoziție racemică de existență
A florii cu petale argintii.
Se hrănește cu vânătăi și zgârieturi
Dintr-o copilărie pe care nu a avut-o.

Neantul cioplit din mister

Mai tremură prin mine ramuri,
Prin glande și lanțuri ce mă privesc
În clipe ce târăsc după ele
Cuvinte, pe mine, pe tine și golul ceresc...
Îmi înec priviri universale
În neantul cioplit din mister,
Ascund draperii după stele,
Să aud o culoare-n etern;
Mai lasă lipiciul din sevă,
Să-mi țină lumina-n poem.
Scântei din chibrituri pe cer
Visează la nori de mister.

Fibre de urzici și o zicală fără succes

Dans acvatic printre ramuri,
Măști preschimbate în bărci conduse de fluturi,
Țintesc în bobocii capilarelor lemnoase...
Pagina nouă, gândire încețoșată,
Respirația întretăiată,
Doar fibre de urzici și o zicală fără succes;
Șosete portocalii cu buline
Îmbibate în apa rece, senzație...
E bine să știi câteodată dacă mai poți
Să simți căldura de după îngheț.

Dor

Gulerele mototolite de mâna unui copil
Visează la norișori din hârtie parfumată,
Petale albe ce coboară ca niște trepte
Între orhideea de pe noptieră și lumina
Ce tresare dimineața emoționată când o admir,
În minte se oglindește privirea ta dulce
Cu două panouri solare care mă încarcă.
Geamul se deschide și aerul dansează
Peste tot felul de atomi invizibili.
Bulinele de pe foaie se așază
Ca la ora de sport din gimnaziu,
Probele de sunet se realizează încet
Până reușesc să îmi dreg vocea.
E târziu sau prea devreme să aștept.

Maria Matean

Pagină realizată de 
vicTor conSTAnTin mĂruțoiu
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BALoNUL DE SĂPUN
Într-o după-amiază a anului 1920, pe la ora 6 a înserării, un

pește zburător uriaș trecea pe cerul Parisului, tăind lumina roz-pală
a soarelui. Peștele era purpuriu. Aluneca lent, fără grabă, pe dea -
supra oamenilor ieșiți la ferestre, pe balcoane, sau opriți în mijlocul
străzii.

Era zeppelinul Nordstern, numit mai târziu Méditerranée. Oferit
francezilor de către germani, drept despăgubire pentru daunele de
război.

Copiii au început să aplaude când vânzătorii de baloane roșii
din Place de Clichy au suflat baloane de săpun uriașe care și-au luat
zborul, duse de vânt.

În unul dintre baloane se puteau vedea personajele acestei
cărți, trăindu-și viețile încă tinere, 10 ani mai târziu:

Majoritatea parizienilor plecaseră ca de obicei, din oraș, peste
vară. Lișca se pregătea și ea să plece împreună cu Iliaș spre Con -
stantinopolul devenit din primăvară Istanbul. Acolo, Iliaș se ocupa
de o mică afacere cu covoare. Averea Căpitanului Cyril cel pierdut
pe mare, trebuia sporită. Viitorul Lișcăi, pe care Căpitanul i-o lăsase
în grijă, trebuia asigurat.

Cum Iliaș nu o lăsa niciodată singură, fata, aflată oricum în
vacanță, mergea cu el.

Lișca aștepta cu nerăbdare călătoria cu Orient-Express-ul și mai
ales reîntâlnirea cu Bosforul. Mai fusese cu Iliaș de câteva ori în
ultimii ani, și de fiecare dată Bosforul i s-a părut primitor și colorat.

Fata deschide larg fereastra. Vipia verii intră șerpuind, în casă.
Nici urmă de răcoare.

Un balon de săpun translucid plutește prin aerul auriu.
Lișca bate din palme. E fericită.

Haralambie - după ce îl pierde pe Maiakovski în aprilie la Mos -
cova - află de la Igor, bancherul său, că o mare parte din banii
părin ților erau băgați într-o afacere cu covoare din Istanbul. Afacere
în care mai intraseră un căpitan grec și un armator turc pe care voia
să îi cunoască. Drept pentru care Olenka tocmai pregătea cuferele
de drum.

Băiatul nu avea nici cel mai mic spirit de afaceri dar se gândea
că va reuși să picteze niște peisaje frumoase pe Bosfor și era sigur
că se va descurca până la urmă în vreun fel. Oricum era în vacanță.

Singur. Fără vreun sprijin. Doar el și Olenka, bătrâna și credin -
cioasa servitoare a familiei sale. Noroc cu banii pe care ai lui
reu șiseră să îi ascundă la timp de bolșevici, înainte să dispară cu
toții în vâltoarea sângeroasă a revoluției.

Taică-su - nici baron nici prinț ci conte, cum se intitula el râzând
- a avut întotdeauna nas pentru afaceri. Spre deosebire de el care
fără Olenka nu ar ști să dea nici restul corect la tutun.

Din scrisoarea Veronicăi Polonskaia, ultima amantă a lui
Vladimir, Haralambie înțelege că moartea prietenului său stă

ascunsă într-o ceață densă, uriașă.
Glonțul nu se potrivea cu pistolul lui Vladimir. Vecinii îl auziseră

strigând ”Nu trageți, tovarăși!” ba chiar auziseră și 2 focuri de armă,
nu unul.

Ofițerul care investiga moartea lui Vladimir a fost ucis la 10 zile
după întâmplare.

Neguroase timpuri! Își spuse Haralambie privind de la fereastră
strada pustie, toropită de căldura verii.

Un balon de săpun plutea la întâmplare prin fața micii pensiuni
condusă de Madame Gaelle.

O fi de la Gerard, puștiul din vecini. Își spuse Haralambie privind
irizările de curcubeu ale balonului.

Haralambie surâde. E fericit. Se bucură că pleacă spre Istan bul.
Orient-Express-ul mereu l-a încântat. În copilărie l-a întâlnit pe
Tolstoi în vagonul restaurant și au băut împreună suc.

E ciudat cât de modești și lipsiți de aroganță și răutate sunt marii
artiști! își spune. Numai cei mediocrii sunt acri și bosumflați,
aroganți, cu nasul pe sus mai mereu.

Când va deveni un pictor celebru îi va angaja Olenkăi o servi -
toare a ei, personală, și va saluta politicos pe toată lumea.

Și, mai ales, va face o mulțime de baloane de săpun precum cel
care tocmai trece pe stradă.

Vara lui 1930 părea să alunece pe străzile Parisului precum o
continuă sărbătoare de 14 iulie. Cu oameni ușor amețiți de ape -
ro-urile zilnice, dansând noaptea pe malurile Senei și prin tot orașul.
Luând lecții de înot și unii spălându-și hainele în apele Senei. O
mulțime de bărcuțe acoperite, ancorate la maluri.

Și un balon de săpun plutind pe deasupra străzilor pe care
locuiau Lișca și Haralambie.

În interiorul balonului, Autoarea păstra imaginile viitoare din
viața personajelor ei.

ZAIAFETUL DE ToAMNĂ / BRĂILA. STRADA MARE
”Pe strada Regală nu erai niciodată pe marginea prăpastiei, la

nevoie puteai să te salvezi agățându-te de o inimioară din turtă
dulce.” - Fănuș Neagu, Scaunul singurătății

Lișca saluta vapoarele, salcâmii și sălcile cele roșii. Orele poveș -
tilor de toamnă bătrână, împodobite cu dovleci portocalii râzând
spre oameni, erau începute de acum.

Cum spunea Fănuș Neagu, unul dintre scriitorii Brăilei, născut
cam la 2 ani de la momentul în care suntem acum cu povestea lui
Haralambie și a Lișcăi: ”în faptul serii, la Brăila, uneori Dumnezeu
iese din biserici și se plimbă pe străzi”.

Lișca se gândește la străzile Brăilei și la mama ei, franțuzoaica
din Marsilia. Cică doar 3 orașe în întreaga Europă au asemenea
străzi radiale, care dau cu ambele capete spre apa al cărui port sunt:
Marsilia, Odessa și Brăila.

Brăila își are însă în acest an, 1930, tutungiii săi, halvițarii, simigiii,
scrumbiile fripte și aruncate pe tăvi ale căror arome stârnesc poftele
trecătorilor.

Dana Banu 
(două fragmente din romanul în lucru Ultimii ani)
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O lume asemănătoare cu a Istanbulului dar parfumată de 1001
de obiceiuri și graiuri ale celor care trăiesc prin zonă. Evrei, armeni,
greci, bulgari, italieni, lipoveni și câți alții, veniți aici sau rămași din
anii vechi, pentru afaceri.

Casele Brăilei, ridicate de oameni cu bani și afaceri prospere. La
parter, cu prăvălii, restaurante și mici locuri pentru zarafi.

Strada Regală, izbucnind spre lume dinspre Bariera Râmnicului
și terminându-se în piața străjuită de statuia împăratului Traian și
Turnul ceasului. Dincolo de ele, strada Portului, coborând abrupt.

Pe Regală, la plăcintăria Heracles, trona mândru de el primul
aparat de radio instalat în oraș, cu difuzor de ebonită și o mulțime
de gură-cască mereu în jurul lui.

Peste drum de cinema Comunal, librăria Louis Löbel, preferata
Lișcăi. Mai în jos dădeai peste ”La Greci”, magazinul de delicatese
în care pentru prima dată în istoria orașului se aduseseră vestitele
napolitane în plăci. Erau tăiate la un circular care ajunsese celebru
printre copiii orașului.

Flașnetarul își plimba papagalul pe stradă în sus și în jos. La
colțul dinspre Cojocari, un vânzător șchiop își instalase sobița și
vindea castane coapte. Treceau prin iureșul toamnei turci și bulgari
cu fesuri din cele roșii ca focul, șalvari și opinci. Unii vindeau bragă.
Alții tot felul de zaharicale. La limonagiii români găseai limonadă
dulce făcută din zahăr ars.

Tot pe Regală, pe partea dreaptă, cum vii din centru, dai peste
Teatrul comunal cu acareturile lui. 3 nivele și 12 prăvălii răsfirate
spre centru. 2 restaurante. Berărie și cafenea. Tipografie. Scări
elegante din marmură. Saloane de dans și de teatru, cu loje. Mai
încolo, la „La fraţii Cealichian”, găsești cacao, scorțișoare, halva,
rahat turcesc și câte și mai câte.

La ”Bulevard” la berărie îi poți asculta pe soliștii interlopilor:
Caramfil și Băgeac.

Sub balcoanele cu feronie, strada cu pavaj de granit și tro -
tuarele cu dale din bazalt se întindeau lumii pentru privire, pro- 
menadă, cumpărături, afaceri. Nu degeaba ani la rând strada fusese
cunoscută sub numele de ”Uliţa târgurilor cu prăvălii”. Erai ne -
gustor adevărat doar dacă aveai prăvălie pe Regală. Mai precis pe
Ferdinand I cum îi puseseră numele de vreo 2 ani.

Strada Mare, cum îi spuneau localnicii, văzuse multe la viața ei.
Clădirile ei baroce și neoclasice cu ștaif franțuzesc adăposteau la
etaj familiile negustorilor, la parter prăvăliile și la subsol, depozitele.
La colț, Hanul de Piatră al bulgarului Vâlcov. Pe stradă, negustorii
își scoteau marfa pe tarabe.

Ah, basmalele colorate, cașmirurile ca obrazul fetelor neobiș -
nuite încă să primească odihna unei mâini bărbătești pe trupurile
firave! Culorile lor vii împodobind zilele luminoase ale Străzii
Regale. Mărfurile încântă ochii femeilor și ușurează pungile băr -
baților.

Aromele de toamnă urcă până spre nori. Suntem în plină
toamnă, după vremea culesului. Mustul spumegă în ulcele de lut,
pastrama sfârâie pe grătare, fripturi, mititei și cârnați se perpelesc
în văzul lumii. Ardeii iuți acompaniază toată simfonia de arome.
Boiaua de ardei de toate felurile cântă șansonete.

Fripturi servite pe funduri din lemn, la capăt cu o scobitură în
care se prelingea zeama de carne dimpreună cu mujdeiul și cimbrul

și alte asemenea condimente. Mușterii numeau zeama asta jiu și
întingeau de zor bucăți pufoase de pâine în el.

Rațe și gâște sălbatice gata pentru bucătării, nisetri de zeci de
kile agățați ca la expoziție pentru trecătorii gură-cască. Iepuri gata
jupuiți, numai buni de aruncat în oale. Grauri prăjiți care le făceau
cu ochiul mâncăilor.

Și, printre toate aceste bunătăți, curve, șuți, nebuni, gură-cască.
O lume pestriță și plină de viață.

Mai aromați decât arborii de scorțișoară, piper sau smirnă erau
salcâmii orașului. Mirosul lor era atât de impregnat în mintea
locuitorilor încât orașul mirosea a flori de salcâmi în orice anotimp.
În Grădina Publică, tufele de iasomie și trandafiri străluceau zi și
noapte spre încântarea îndrăgostiților.

Prin oraș, lipovencele vindeau coșuri cu raci. Respirau încă a
Dunăre și cleștii lor anunțau noi și noi sărbători. În fapt, fiecare zi la
Brăila părea una de sărbătoare pentru Lișca. De data aceasta o
sărbătoare a toamnei, cu fructele ei zemoase vândute de precu -
pețele grase și cu mustul fierbând în ulcelele de lut.

Case pătrățoase și solide, cu feronerie la balcoane. Scăldate în
grădini luxuriante. Una dintre acele case era chiar a căpitanului
Cyril, tatăl Lișcăi.

În cinstea toamnei bogate, curtea răsună a zaiafet. Pe tăvi
argintii băieții servesc alcooluri grecești aduse de Spiros pe vas:
vermuturi, lichioruri de trandafiri, mastică de Chios.

Ca mâncare, hartane de ied și tot felul de cărneturi stropite cu
vin din cel dulce. Langustine și sparanghel dat prin ulei de măsline.
Brânzeturi franțuzești pentru fețele subțiri și tot felul de prăjituri
colorate. Măsline de Volos lângă bucăți de telemea și mezelicuri
diferite.

E toamnă la Brăila. Mestecenii blânzi o străjuiesc pe Lișca. Fata
privește vapoarele și știe că în depărtarea pe care o trag cu ele pe
Dunăre, stau privind-o și taică-su, căpitanul Cyril cel pierdut prin
lume, și franțuzoaica de maică-sa reîntoarsă în Marsilia ei, și tânărul
cu privirea fixă întâlnit în gară la Istanbul, când tocmai coborâse
din Orient-Express.

Nucii dau și ei de veste despre toamnă. Porumbii și viile de
asemenea. Bostanii se despică într-un portocaliu cald.

Hoții de cai și de fete sunt departe. Toamna îi ascunde prin
Bălțile Brăilei.

Lișca se întoarce și urcă strada încet, spre casă. Iliaș, ca întot -
deauna, o urmează la câțiva pași.

Intră în curtea luminată sărbătoresc. Pe bănci de lemn lungi și
largi, musafiri de toate stările. Lăutarii cântă.

Domnul Vergu, institutorul, povestește cu vocea lui pițigăiată
despre petrecerile selecte din Insula Mare, de la cabana regelui
Ferdinand. Despre toate mâncărurile din pește care decorau
sărbătoarea regelui. Gujon de șalău. Rulouri de hering. Chiftele de
știucă. Pe mese, vinurile românești își făceau loc dându-le cu tifla
celorlalte: Tămâioasă de Golești, Crăcană de Iași, Cabernet de
Sâmburești, Malaga de Dăbuleni.

Și printre zgomotele de voci încălzite de bucate bine gătite și
băuturi de soi, printre râsete și clinchete de pahare, toamna se
strecoară desculță și sălbatică. Stă la masă cu oamenii. Privește
fețele bucuroase.



www.revistaneuma.ro
Proz[ 56

Nr. 11-12 (49-50) � 2021

Ochii Lișcăi sunt singurii care dau de veste că fata trăiește într-o
lume plină cu absențe. Înconjurată de o mare de oameni, era
singură. Nu avea pe nimeni cu adevărat al ei. Iliaș, oricât de grijuliu
ar fi fost, rămânea doar un slujitor plătit. Țața Rada, soră-sa, fosta ei
doică, la fel.

La tinerețe singurătatea e boală mult mai grea decât la vârstele
mai înaintate. Orice s-ar spune. Te îndeamnă la însoțiri nefericite, la
drumuri bolovănoase și la fapte necugetate.

La bătrânețe singurătatea e deja captivă resemnării și e una
fizică. Ține de nevoia imediată. O boală, un pahar cu apă, o vorbă
bună. De aceea oamenii își fac planuri pe caiet încă din tinerețe.
Trântesc niște copii pe care să îi aibă de sacagii la bătrâneți.

La bătrânețe omul e deja obișnuit cu viața. A trăit destule și
mult. Nu mai are putere să lupte împotriva destinului. Și-l acceptă
așa cum e. De parcă ar avea încotro!

În tinerețe se mai zbate, caută, încearcă. E doborât și se ridică.
Apoi obosește și rămâne la pământ până intră în el. Puțini se pot
desprinde de legea asta a firii. Cei care o fac sunt ori artiști cu sânge

fierbinte, ori zănatici, nebuni, priviți cu îndoială și ocoliți de cei în
rândul lumii.

Toamna la Brăila devenea un fel de zâmbet al lui Lală Nebunul,
bufonul străzii. Nimeni nu îl înțelegea dar era pentru toată lumea.
Nimeni nu și-l putea închipui pe Lală Nebunul fără zâmbetul acela
al lui. Tot astfel și toamna la Brăila. Fără ea și fără zaiafetul ei,
drumurile lungi ale celor doi, Lișca și Iliaș, nu ar fi avut vreun sens.
Mai cu bucurie pare drumul când știi că ai unde să te întorci.

Drumul e bun dar el nu doar că te duce departe, te și aduce
uneori înapoi. Drumurile fără întoarcere nu sunt date oricui.

Dunăre, Dunăre, drum fără pulbere!

Și toamna aprinde luminile de zaiafet ale belșugului și veseliei.
Oamenii dansează și cântă îngânând lăutarii. Lișca e acasă la Brăila
ei. Cât pentru o pauză scurtă înainte de a lua din nou drumul
Parisului, spre școală.

���

���

În luna septembrie, la biserica Sfinții
Petru si Pavel din New York, a avut
loc o ședință festivă a cenaclului

literar Mihai Eminescu, dedicată volumului
Doamnele Domnului Cara giale de Gelu
Negrea, prestigioasă personalitate a cri -
ticii literare românești.

Ședința a fost deschisă de președin -
tele cenaclului, Theodor Damian care,
după cuvântul introductiv, a invitat-o pe
Victoria Plavetti, cea căreia i se datorează
stabilirea acestui pod de cultură între
București și New York, să dea citire unei
note autobiografice a lui Gelu Negrea, în-
trucât lansarea cărții s-a făcut în absența
autorului. În notă, Gelu Negrea își prezintă
pe scurt, cu autoironie și umor, câteva din
ceea ce consideră el a fi evenimentele cele
mai importante din existența sa, între care
ocupațiile de cronicar literar, teatral, cine -
matografic, sportiv. El amintește colabo -
rările sale la importante reviste literare
(România literară, Luceafărul), premiile
literare, printre care prestigiosul premiu
„Titu Maio rescu” al Academiei Române.
Bogata sa activitate de critic, în care se
remarcă numărul mare de lucrări consa-
crate analizei operei lui I.L. Caragiale: Anti-
Caragiale, Dicționar subiectiv al persona- 
jelor lui I.L. Caragiale, Caragiale. Marele
para dox și volumul de acum: Doamnele
Domnului Caragiale.

Poetul Theodor Damian și-a exprimat
admirația pentru moda litatea cu adevărat
academică, originală, prin care Gelu 

Ne grea pătrunde în esența operei lui
Cara giale, intrând în dialog cu alți critici
literari, personalități de seamă ale culturiii
româ nești precum Șerban Cioculescu,
Nicolae Manolescu sau G. Călinescu, con -
firmân du-le sau infirmându-le. În opinia
lui Theo dor Damian Doamnele Domnului
Cara-  giale este un exemplu de critică a
criticii, care demontează vechile teorii,
reașezând personajele, de data aceasta

cele femi nine, într-o nouă viziune. Gelu
Negrea are meritul de a așeza într-o lu -
mină nouă, cea a adevărului, drama cele -
brului triunghi amoros Eminescu-Vero- 
nica Micle-Cara giale. Gelu Negrea observă
rolul secundar pe care dramaturgul l-a
conferit femeii, rol mai mult decorativ,
aceasta fiind prezen tată de cele mai multe
ori ca o casnică cochetă.

Semnatara acestor rânduri, Valentina
Ciaprazi, pornind în analiza cărții de la

dictonul antic Ridendo castigat mores, a
arătat că Gelu Negrea apreciază că umo -
rul, omniprezent în opera lui I.L. Caragiale,
urmărește să atragă atenția asupra ma rilor
probleme sociale, economice și poli tice
ale secolului al XIX-lea, să le pre zinte în
lumina aparent inofensivă a umo rului și să
contribuie prin arma râsului la corec tarea
lor. 

Criticul literar M. N. Rusu a văzut în
cartea lui Gelu Negrea un studiu psiho -
logic de tip freudian al personajelor femi -
nine din opera lui Caragiale, pe care auto- 
rul a încercat și a reușit să le reabiliteze.
Apreciind forma originală în care este
scrisă această lucrare de critică literară,
M.N. Rusu o consideră un eseu de natură
barocă; el și-a exprimat convingera că ne
aflăm în fața unei opere fabuloase care,
fără îndoială, va ocupa un loc de cinste în
istoria criticii literare românești.

În final s-a dat cuvântul doamnei prof.
Nicole Smith care a amintit  afirmația lui
Gelu Negrea „pentru a scrie acest eseu am
încercat să-mi amintesc tot ce știam și tot
ce am învățat și citit despre Caragiale”.
Surprinde, formula nouă pe care o folo -
sește Gelu Negrea transformând textul
într-un obiect de cunoaștere. El deschide
un drum nou către opera lui Caragiale.
Ședința Cenaclului s-a încheiat în aplau-
zele participanților, care și-au exprimat
astfel admirația pentru cartea lui Gelu
Negrea. (Valentina Ciaprazi)

Lansarea unui volum de Gelu Negrea la New York
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Când privim în gol

Când privim
În gol
E atunci când
Privim chiar prin noi înșine
A spus cineva
Uimindu-ne
E viața omului
Misterioasă
Spirituală.

De nedespărțit

Paharul cu apă pe care ți l-am dat, 
L-am băut până la ultima picătură
Eu în tine tu în mine
Cine poate despărți când totul e amestecat
Să ne dea de capăt mie și ție, nu-i așa?

A fi ultimul mereu

Suntem
Fiecare proprietatea celuilalt
Nu de vânzare
Doar dăruind cu toată inima
Fără a face risipă
Și fără avariție
A fi acolo mereu
Fiecare proprietatea celuilalt.

S-a născut în 1950, în Phu Xuyen – Hanoi. Este membru al Uniunii Scriitorilor din
Vietnam, membru al Uniunii Ziariștilor din Vietnam și al Uniunii Avocaților din
Vietnam. Volume publicate: Chemarea bacului alb, poezie, Editura pentru Tineret,
1990; Scriind în pădure, proză, Editura pentru Muncă, 2002; Inima verii, poezie, Editura
pentru Literatură, 2003; Luna din Kinh Bac, poezie, Editura Uniunii Scriitorilor, 2007;
Timpul complet încărcat, poezie, Editura pentru Literatură, 2014; Spirit vietnamez,
poezie, Editura pentru Tineret, 2020, În fiecare dimineață, poezie, Editura pentru
Tineret, 2021. Premii literare: Medalia de argint pentru Sidef, scenariu literar pentru
Festivalul Televiziunii Naționale, 2002.

Prezentare și traducere: AndreA H. Hedeș

Lại Hồng Khánh

Trecând prin era pandemică

(Simțind milă pentru patria noastră)
Trecând prin era pandemică!
Împreună cu toate inimile celor pe care-I iubim!
Curgerea bunătății.
Consolidând iubirea de țară
Trecând prin era pandemică!

Cunoști în profunzime sensul cuvântului „compatriot”
Cei care dăruiesc orez, cei care împart medicamente!
Ce măreț și frumos.
Trecând prin era pandemică!
Sperând că o zi mai bună va veni,
Vietnam! Cu toată dragostea.
Viață eternă suntem aici!

Picătura de timp
(prietenilor mei dragi)

Picătura de timp ticăind
Ca picătura de cafea
Căzând în uitare
Trece fără a se mai întoarce.
Ceașca de cafea din trecut
Un gust amar al vieții

Ceașca de cafea a timpului
Cu toată viața mea în ea.
Oh, rezerva mea de timp!
Am avut-o în mână
Fie că e înțelept, neîndemânatic,
prostesc
Mă estompez încet.
Gustând amarul vieții
Picătura de timp ticăind.
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Pornim la drum într-o dimineaţă
senină de iulie şi sperăm ca până
la sfârşitul serii vremea să ţină cu

noi. Din Cortina d᾿Ampezzo, considerată
dintotdeauna regina Munţilor Dolomiţi,
ne îndreptăm spre stâncile emblematice
Tre Cime de Lavaredo (Trei Vârfuri). Tra -
seul propiu-zis începe de la Refugiul Au-
ronzo (2320 metri) şi continuă cu Refugiul
Lavaredo (2344 metri) - şaua Forcella La -
va redo (2454 metri) - Şaua Passporten-
scharte - Forcella del Camoscio - Via
ferrata Sentiero De Luca / Innerkofler -
Refugiul Locatelli (2405 metri) - Col For-
cellina (2232 m) - Restaurantul Langalm
(2283metri), șaua Col de Mezzo (2313
metri) și înapoi spre Refugiul Auronzo.

Şoseaua alpină şerpuieşte spre înăl -
ţimi. Dacă puteţi alătura pe retină şi în
simţiri 4- 5 Transfăgăraşanuri, cu viraje
strânse şi abrupte, cu serpentine în ac de
păr alternând cu peisaje magnifice, veţi
avea imaginea apropiată de realitate a
acestei artere alpine. Plătim la barieră taxa
de 30 de euro/maşină. Sus, aproape de
primul refugiu, există o parcare enormă,
structurată pe mai multe niveluri naturale
destinate autoturismelor, pe de o parte şi
pe de altă parte câteva segmente atri bui -
te autocarelor şi rulotelor. Angajaţii par-
cării dirijează fiecare maşină către locul
indicat, spaţiul ocupându-se progresiv de
sus în jos. Pe la ora 7:30 când ajungem noi,
mai există puţine locuri libere şi estimez
capacitatea maximă a parcării undeva la
700 de maşini. De multe ori pentru a pro-
teja parcul şi pentru ca drumul de acces
să fie liber în permanenţă, poliţia blo -
chează intrarea în regiune. Mă uit în jur,
aglomeraţie infernală. Autoturismele se
adună precum albinele la stup.

Munţii Dolomiţi sunt ireali de frumoşi
şi beneficiază de o publicitate  propor -
ţională  cu pitorescul lor. Unii spun că sunt
cei mai frumoşi munţi din lume, alţii nici
nu au auzit de ei. Cert este că UNESCO nu

a ţinut de cont de preferinţe şi i-a inclus în
2009 în Patrimoniul Mondial Natural al
Umanităţii. Dolomiţii impresionează şi
fascinează prin pereţii verticali, aspectul
unic şi culorile fabuloase. Fiecare masiv
are o formă aparte, cu totul diferită faţă de
ceea ce presupune cunoaşterea muntelui
în general. 

Traseul Tre Cime di Lavaredo este cir-
cular, putând fi parcurs în ambele sensuri.
Bucla are cam 10 kilometri lungime, cu
diferenţe de nivel acceptabile. Noi am ales
varianta în sensul invers acelor de ceasor-
nic datorită efortului necesar străbaterii
ferratelor şi urcuşului proeminent. În acest
mod coborârea pe la baza munţilor, în
lungul curbelor de nivel este mult mai
uşoară. De la Refugiul Auronzo urmăm
traseul 101 pe o potecă pietruită, care la
noi ar putea intra la categoria drumurilor
judeţene. În dreapta noastră lumea lui
Oblio dezvăluie capetele ţuguiate ale ma-
sivului Cadini di Misurina. În stânga renu-
mitele Tre Cime ies la numărătoare cinci.
Ne aflăm în partea de sud a catedralei
montane care etalează Ssaso di Landro
(2736 metri), Il Mulo (2800 metri), Cima
Ovest (2973 metri), Cimma Grande (2999
metri) şi Cima Piccola (2857 metri). Parcă
privesc un tablou de Piccaso cu forme ale
masivelor montane destul de abstracte,
cu creste crenelate şi turnuri în stil gotic.
Graniţa dintre fantastic şi realul haluci-
nant este dată de montajul vizual al imag-
inilor. Chiar şi într-o sărăcie absolută
putem fi recunoscători pentru bogăţia na-
turii. Cerul împleteşte fuioare pufoase
printre turnurile de piatră. Bucuria ceru -

rilor se înalţă din măruntaiele pământului
prin filigrame minerale şi lespezi de stân -
că ascuţită. 

După 10-15 minute ajungem la bise -
ricuța Maria Ausiliatrice, în dreptul căreia
mişună numeroase persoane de toate
naţiile, de toate limbile şi culorile. Lângă
micuţa capelă, tronează un bolovan care
păstrează câteva urme de fosile lungi de
vreo 30 de centrimetri lungime. Dolomiţii
sau Munţii Palizi au fost cândva un imens
recif de corali şi făceau parte din fosta
mare, Marea Tethys. Geologul francez
Dolomieu (numele munţilor) a descoperit
în structura rocilor un conţinut mare de
magneziu, acest lucru ducând la schim-
barea nuanţelor în funcţie de lumină şi de
anotimp. De fapt, mult mai târziu s-a des -
coperit că organismele vii fosilizate acum
câteva sute de milioane de ani contribuie
din plin la acest fenomen. Grandoarea na-
turii, culoarea şi spectacolul înălţimilor re-
definesc adrenalina în timp ce admirăm
pereţii vertiginoşi. Traseul se continuă în-
spre Refugiul Lavaredo, urcând uşor pe
curba de nivel până la 2344 metri. Poteca
nu pune dificultăţi deosebite, iar locul
devine foarte aglomerat. Curând ajungem
în Şaua Forcela la  Lavaredo situată în ex-
tremitatea celor Tre Cime. Emoţia creşte şi
simt trepidaţiile apropierii de partea nor -
dică. Energia expectativă devine mărturia
unei finalităţi. Dintr-o dată feţele estice ale
Tre Cime se arată. Timpul se resoarbe. Sin-
gurătatea obeliscurilor de stân că îşi caută
adăpost în ecourile telurice ale Mării
Tethys. Muntele îşi conturează viaţa cu
piscul inimii înspre cer. Cele trei vârfuri
Cima Ovest (2973 metri), Cimma Grande
(2999 metri) şi Cima Piccola (2857 metri)
formează o Sfântă Treime. Fiecare piatră
coborâtă din ele devine o rugă şi simbol
al smereniei faţă de divin. Muntele este
cel care suprimă distanţa dintre cer şi pă -
mânt. Înlăuntrul acestor stalagmite imen -
se de piatră demnitatea Naturii se recon- 
figurează. 

Ne echipăm pentru via ferrata. Aban-
donăm highway-ul 101 şi urcăm pieptiş
câteva zeci de metri. Primele porţiuni de
ferrată sunt accesibile cu traversare ori-
zontală. Panorama pe care o lăsăm în spa -
te cu Tre Cime şi căldarea glaciară mă
determină să pozez la nesfârşit, ca şi cum
aş vrea să iau în ruccsac fiecare simţire şi
fiecare metru parcurs. Traversăm un tunel,
nu foarte lung, iar perspectiva se schimbă.
Ajungem în Forcela Passaporto. Peisajul
îmi taie efectiv respiraţia. Am în faţă su-
fletul muntelui. Devin vulnerabilă în faţa
grandioasei mărturii a Pământului. 

Ecouri verticale
rAmonA müller
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O succesiune incredibilă de creste as-
cuţite şi de coloane înclinate asemeni unei
catedrale se deschide în toate părţile. Înăl -
ţimile masivului Croda Passaporto, aflat în
raza noastră vizuală, ating superlativul la
2719 metri. 

De puţine ori în faţa Muntelui Suveran
am fost temătoare. Uneori percepţia posi-
bilului trece dincolo de efectul adrenalinei
şi pentru câteva momente nu pot anihila
spaima pe care o simt vazând hăul de
1000 de metri dintre poteca îngustă a
stâncii şi baza muntelui. În clipa în care
siguranţa psihică dispare şi dau de colţuri
pietroase, de stânci surplombate şi muchii
de creste mă apucă o febră nelămurită.
Dar încercarea de a fi vertical este obliga-
torie. Mă înfig în lespezile friabile şi alung
orice gând că aş putea face vreun pas
greşit. Traversez un jgheab înierbat cău -
tând prize la mâini. Dinţii de piatră îmi
zâmbesc. Am trecut cu bine. Inaccesibilul
dincolo de spaimă te face să priveşti în
tine însuţi.

Poposim destul de des pentru a face
loc de trecere şi altor grupuri de monta-
niarzi. Continuăm traseul pe o potecă
destul de expusă. Reminiscenţe ale Primu-
lui Război Mondial găsim la fiecare pas. Ne
aflăm practic pe linia de front şi graniţa
dintre Alto Adige şi Veneto (Provincia Bel-
luno).Tunelurile au fost săpate în stâncă
de trupele alpine de front. Impresionant şi
înfiorător dacă stai să te gândeşti la câte
obstacole şi intemperii au avut de îndurat
trupele militare. În interiorul tunelurilor
descoperim câteva ferestre în stâncă prin
care putem întrezări peisajul tulburător.
Zeii au fost generoşi cu Dolomiţii. Una din-
tre deschiderile de piatră se aseamănă cu

un chip de femeie, de femeie dolomită,
care priveşte în jos. Pare tristă sau poate
aşteptă ceva, cu privirea în depărtare
scrutând Pământul, ca o zeitate din Olimp. 

Via ferrata este denumirea în limba
italiană a drumului de fier și reprezintă un
traseu montan prevăzut cu cabluri, scări și
poduri metalice. Aceste trasee au apărut
ca o necesitate pentru transportul arma-
mentului și echipamentului soldaților ita -
lieni peste Dolomiți în timpul Primului
Război Mondial. În Forcella del Camosci
avem în stânga Monte del Paterno cu alti-
tudinea maximă de 2744 metri. Câţiva
turişti coboară din vârful lui. Situat la li -
mita ditre Tirolul de Sud şi Belluno, Monte
Paterno a fost un teren de cucerit în
luptele disputate între forţele austriece şi
italiene. Noi începem o coborâre abruptă
pe via feratta Sentiero De Luca / Inner -
kofler, făcând şi un pic de scrambling.
Provocarea fizică şi stimularea mentală
ating cote maxime. Coborâm Patern Ga-
lerie, un tunel lung de aproape un kilo-
metru, foarte întunecat. Fără luminile
frontalelor am deveni fiii picăturilor stoar -
se din stâncă, apa din roci îşi face simţită
prezenţa. Cele 130 de trepte sunt destul
de anevoioase, înşirate pe o  diferenţă al-
timetrică de 200 de metri. Ne îndreptăm
apoi către Refugiul Locatelli cotemplând
două lacuri galciare - Lagi dei Piani. În
stânga noastră este foarte abrupt. Din loc
în loc momâile amplasate în împărăţia
stâncăriilor indică direcţia de parcurs. Mi-
cile piramide de piatră reprezintă un fel de
a spune că nu eşti personaj secundar în
propria viaţă şi că important este să îţi
urmezi drumul. De sus privesc diversitatea
umană înşirută ca intr-o procesiune pe

poteca Grava Longa, ce trece pe la baza
masivelor montane. În faţa noastră, spre
nord se înalţă maiestuos Torre di Toblin
(2617 metri). Facem un scurt popas şi
prânzim la Refugiul Locatelli, apoi înain-
tăm pe traseul 105. Apreciez că şirul uman
ce se scurge neîntrerupt atinge 10 000 de
persoane. Cu toate acestea nu vezi niciun
dop de plastic sau măcar o hârtie aruncate
la întâmplare. Lăsăm în urmă Monolite
della Salsuccia (2393 metri), un deget de
piatră înfipt vertical între zidurile miste-
rioasei cetăţi dolomitice. De pe acest
traseu avem mereu în stânga cele trei ma-
sive surori. Practic trecem prin mijlocul
unei mari căldări glaciare. Munte, munte
şi iar munte…totul pare neverosimil când
ai lumea la picioarele tale. 

Oamenii care trăiesc în zonele înalte
ale Dolomiţilor se numesc ladini. Nicolae
Iorga a studiat Ladinia, mica ţară româ -
nească de la poalele Alpilor, descoperind
că limba şi obiceiurile păstorilor ladini
sunt foarte asemănătoare cu tradiţiile
noastre străvechi. Marele istoric considera
că ladinii sunt cei mai buni fraţi ai ro mâ -
nilor. 

Începe ploaia. Ceaţa devine tot mai
deasă. Ne punem pelerinele, acceptând
faptul că vremea la această înălţime este
schimbătoare de la o secundă la alta. Sun-
tem recunoscători totodată pentru timpul
însorit de până acum. Hoardele de turişti
ne depăşesc încontinuu. Coborâm pe
traseul 105 spre Col Forcellina (2232 m) -
Restaurantul Langalm, șaua Col de Mezzo
(2313 metri) și revenim la Refugiul Au-
ronzo. Partea nordică a Tre Cime di La -
varedo ni se dezvăluie acum diferită faţă
de latura sudică, dar totuşi la fel de gran -
dioasă. Trene de grohotiş desfăşurate în
evantai îmbrăţişează tăcerile verticale. Fal-
durile de ceaţă răpitoare când se apropie,
când se depărtează. Este o privelişte fasci-
nantă şi înspăimântătoare în acelaşi timp.
Giganţii erelor geologice îşi etalează forţa.
Până la Refugiul Auronzo traversăm câ -
teva pajişti cu pistrui de calcare. Trecem de
parcarea destinată rulotelor şi ajungem la
maşina noastră. Împrejur domneşte lin-
iştea. Din sutele de autoturisme matinale,
acum mai sunt pe poziţii doar trei. O ul-
timă privire înapoi, cât o aruncătură
de pia tră. Închin un pahar de ambrozie în
cinstea zeilor care au fost atât de darnici
cu Alpii. Înrămez în suflet un tablou de
mare îndrăzneală. Bucuria înaripată la
contactul cu stânca Dolomiţilor mi-a am-
plificat simţul proporţiilor. Este efectul
unui ecou, ecoul verticalelor. 

Dacă nu ai un munte, clădeşte-ţi unul şi caţără-te pe el.  După ce îl escaladezi,
construieşte-ţi altul. În caz contrar, vei începe să te îngropi în cenuşiul vieţii. 

Silvester Stallone
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M ai mulți critici au remarcat că
romanele lui Gabriel Chifu
cons tituie o operă cu o anu -

mită organicitate, acestea funcționînd
în tr-un ansablu coerent tematic, stilistic și
ca distribuție a personajelor. Diversitatea
există, fiecare carte avînd funcțiile ei aparte
în ansamblul general, personajele nu trec
propriu-zis de la un volum la altul, dar se
pot face legături între ele, iar unele com -
pletează altele într-un desen unic. Ar fi
vorba în special de șapte dintre cărțile de
proză ale autorului, alte trei fiind mai de -
parte de corpul comun în care se plasează
cele șapte, iar una fiind scoasă de autor din
ansamblul a cărui reeditate, în variante
revăzute și adăugite, a început anul trecut
la Cartea Românească. 

Primele două romane ale seriei de autor
apărute la editura menționată sînt Unde se
odihnesc vulturii (debutul din 1987 al pro -
zatorului) și Maratonul învinșilor (1997), un
titlu intermediar (Valul și stînca, 1989) fiind
omis din șir. Cele două narațiuni formează
un diptic și în același timp un nucleu din
care se vor dezvolta alte romane, de-a lun -
gul a două decenii, pînă la cel mai recent, În
drum spre Ikaria (2019), care constituie și o
culme a creației în proză a lui Gabriel Chifu.

Maratonul învinșilor este, spre deosebire
de Unde se odihnesc vulturii, o carte scrisă și
apărută în condiții de libertate, de dispariție
a cenzurii. Dar acțiunile celor două volume
sînt plasate înainte de 1989, chiar dacă în al
doilea roman există un epilog necesar,
situat după acest prag esențial al devenirii
personajelor, dar și celei a autorului: revo -
luția. Personajele centrale ale romanelor
manifestă o anumită similitudine. Cristian
Mireanu, din primul roman, este un om la
vreo 30 de ani, intelectual cu formație
umanistă dintr-un oraș de provincie, relativ
mic, al României. Andrei Demetrian, prota -
gonistul celui de-al doilea, este tot un un
provincial, care lucrează însă într-o reșe -
dință de județ, în calitate de gazetar. 

Este foarte probabil și justificat ca
autorul să-și fi transferat o parte din expe -
riențele personale, dar și din opiniile și
opțiunile sale asupra personajelor. E însuși
avea în 1987 o vîrstă apropiată de cea a lui
Mireanu, pentru ca zece ani mai tîrziu să fie
mai vîrstnic decît Demetrian și să privească

retrospectiv și întrucîtva critic existența pre-
revoluționară a acestuia. E tot neîndoielnic
că, în ciuda libertăților de gîndire existente
în romanul de debut, romancierul trebuia
să facă apel la o expunere învăluită și să
evite anumite situații și sintagme. Chiar și
un titlu ca Maratonul învinșilor nu ar fi putut
apărea pe o copertă înainte de decembrie
1989. De fapt, în ciuda titlului liric și cu o
nunață eroică, și Unde se odihnesc vulturii
este o poveste despre învinși. Nici referirea
la Colonia penitenciară, povestirea lui Kafka
pe care subtitlul Maratonului… o etalează,
nu și-ar fi găsit locul în acel prim roman căci
ar fi fost extirpată de cenzură. În acela,
lumea de constrîngeri și frustrări în care e
silit să trăiască personajul, ca și cei din jurul
lui, este descrisă printr-o parabolă: Cristian
Mireanu primește, din partea unui medic
care-l mistifică plin de rea-credință, un
diagnostic fals de cancer. 

Societatea românească însăși era atinsă
de această boală și se comporta ca și cum
ar fi avut-o deși – aici premoniția roman -
cierului e remarcabilă, chiar dacă unii ar
spune că lucrurile erau previzibile, în 1987 –
a dovedit că se poate elibera de sumbra
soartă printr-un gest radical, în numai cîteva
zile. Cele două romane formează un diptic
al delirului dictaturii comuniste în România,
care evidențiază atît odiosul și sordidul
regim tiranic, cît și părțile comice, grotești
ale acestuia. Desigur, în Maratonul învinșilor,
autorul își permite să fie mai explicit. Sce -
nele memorabile cu intelectualii nimeriți la
un chef al nomenclaturii analfabete, discre -
ționare dar și omnipotente sînt printre cele
mai reușite din roman. Desigur, activistul
principal („eu sînt tarorele” –sic !) explică el,
este acoperit de secundul său care îi
previne pe cei doi gazetari că trebuie „să
rețină corect” ce au văzut în restaurantul
hotelului. De fapt, cei doi chiar „rețin” așa
cum și autorului însuși, i s-au imprimat
amintiri de neșters din acea epocă. 

Gabriel Chifu va reveni și în alte romane
la nefericitele timpuri în care el însuși a
petrecut 35 de ani din viață. Trădarea și
„turnarea” celor apropiați, atrocitățile paz -
nicilor de închisori sau doar „păzitori” ai
frontierelor vigilenți nu la intrări, ci la
„evadări” din „colonia penitenciară” a țării
noastre sînt teme tratate cu atenție și

seriozitate în mai multe dintre volumele
sale.

Ceea ce se remarcă însă, încă de la
Mara tonul învinșilor, este punctul de vedere
al eroilor, care este, implicit, și cel al scrii -
torului că prin eliberarea din decembrie
1989, lumea nu a intrat neapărat pe un
făgaș luminos. Răul făcut în intervalul tota -
litarismului marchează fără scăpare perso- 
najele, așa cum, la Kafka, mașinăria de tor -
tură din Colonie, înscrie pe pielea și în
carnea osînditului pretinsa vină pentru care
acesta a fost introdus în ea. Acest rău chiar
se corporalizează într-un alt roman, Relatare
despre moartea mea, deși ieșită de decenii
dintre granițele țării și dincolo de cortina de
fier, o femeie poartă, la propriu, în ea, un
demon. Demetrian, din Maratonul învinșilor,
are convingerea că toți cei trecuți prin
experiența coloniei „sîntem niște mutanți,
ne-am pierdut infinitatea, accesul la divin”.
Simbolic, Virgil Puntea, personajul care voia
să-i (re)dea lui Demetrian certitudinea mîn -
tuirii prin credință, este ucis iar acesta,
căutînd să-și rememoreze iubirile/iubitele,
nu găsește nici în amintirea lor vreo mîn -
gîiere, necum o salvare. 

Romanul vast al lui Gabreil Chifu, urma -
re într-un fel al celui de debut și prefigurare
a celor care au urmat, este indundat freatic
de tema recurentă a răului din lume și din
oameni, a bănuielii terifiante că mîntuirea
nu există. Odată cu următorul roman, Ca r to -
graful puterii, din anul 2000, Gabriel Chifu va
da o notă de fantastic, de fabulos, prozei
sale rămînînd însă un atent și pertinent al
realității, mai ales a naturii umane. Perso -
najele lui, complexe, dilematice și cu pre- 
că dere învinse, vor continua să-și alerge
maratonul, fără a cunoaște, precum vulturii,
odihna. Obsesia perioadei totalitare în care
tot ce era omenesc s-a diminuat sau a dis -
părut va domina în continuare mintea și
acțiunile personajelor. Iar o nouă generație,
mă refer la eroii unor romane ca Ploaia de
trei sute de zile și În drum spre Ikaria se vor
trezi într-o lume cu beneficiile libertății dar
nu mai puțin dificilă. Opera lui Gabriel Chifu
va continua și se cuvine urmărită. 

Unde se odihnesc maratoni§tii?
HoriA GârbeA
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Există cărți ce reușesc în paginile
lor o mare concentrare a răului.
Noir, hard-boiled, thriller, disto -

pie sau chiar cyberpunk. Acest tip de lite -
ratură are ca expresie predilectă genuri
precum romanul polițist, SF sau istoric, din
ele derivând și critica socială. În aceste
zone se situează un mai vechi roman pre-
cum Regii blestemați ori un mai recent fan-
tasy, inspirat din istorie și mituri, precum
Urzeala tronurilor. Maratonul învinșilor
(Gabriel Chifu, editura Cartea Româ neas -
că, ediția a II-a revăzută și adăugită) este
un roman al Răului Absolut, cum puține
există în literatura română sau universală.
Este un roman istoric, dar la modul „neaș -
teptat”: nu se înscrie în tema istorică  no-
bilă, a regatelor, a luptelor epice, a eroilor
memorabili, a unui timp suficient de în-
depărtat încât să fie aureolat de legendă.
Gabriel Chifu riscă să construiască un ro -
man de istorie recentă, chiar trăită pentru
majoritatea cititorilor, la data la care a fost
publicată prima ediție. Această apropiere,
a cititorului și a scriitorului, de eveni-
mentele relatate îi situează pe ambii într-o
zonă de disconfort și generează handi -
capuri în perceperea, amintirea eveni-
mentelor și chiar un refuz psihologic de a
mai plonja în trecutul recent, mai cu sea -
mă când acesta e dureros. Gabriel Chifu își
asumă aceste inconveniente atât pentru
om cât și pentru autor și concepe lumea
din Maratonul învinșilor. O esență tare, așa
cum este absolut-ul în lumea parfumeriei,
o distilare a răului până la esența sa. În
această Vale a Plângerii, lipsită de fast aris-
tocratic, de idei nobile, de țeluri înalte, o
lume așadar deja decrepită, se desfășoară
destinele contorsionate ale protagoniș -
tilor. Cu o minuție amintind de migala
maeștrilor anonimi ai anluminurilor me-
dievale. 

Personajele secundare sunt atent de-
senate, iar personajele principale apar cu
întregul peisaj sufletesc meticulos carto -
grafiat, revelând cele mai ascunse detalii
interioare. De același tratament se bucură
întreaga lume surprinsă în roman. Această
tapiserie a abominabilului prinde viață
prin realismul și rigoarea cu care sunt re-
date toate aspectele, evidente sau as-
cunse ale socialului, ale timpului istoric pe
fundalul căruia se desfășoară povestea,
ale culturii, psihologiei ce au caracterizat
perioada surprinsă în carte. Fiecare aspect
este tratat cu egală atenție, rezultatul fiind
o Grădină a deliciilor postmodernă. Melan-
colia, tristețea, elegia, disperarea, aban-
donul sunt toate grade emoționale prin
care se ajunge, în crescendo, la un senti-
ment nou, care le cuprinde pe toate aces-
tea și le multiplică până la obținerea unei
senzații inedite, căruia încă nu i s-a găsit
numele. Această emoție de extraordinară
intensitate, de sfâșiere, impregnează în-
tregul roman. Fragilitatea, puțina însem-
nătate a personajelor principale în raport
cu potentații perioadei descrise și, mai cu
seamă, în raport cu implacabilul mecan-
ism al istoriei, conferă o notă de tragism în
plus unei lumi întunecate. Deși neînsem-
nate, personajele au toate datele unor
eroi, nobili și cu un destin de tragedie an-
tică. Aceste scânteieri în intuneric solida -
rizează cititorul cu personaje care se do- 
vedesc a fi, așa cum spunea Camil Pe-
trescu, fiecare, „un om între oameni”.
Mara  tonul învinșilor este, la fel ca celelalte
romane ale lui Gabriel Chifu, un roman
psihologic.

Într-un decor negru condensat Gabriel
Chifu desfășoară, fidel stilului său, mitul
călătoriei. Printr-un labirint al ororilor,
Andrei Demetrian este eroul care începe
o călătorie inițiatică, care se dovedește a
fi călătoria vieții, a cunoașterii de sine.
Dacă mitul clasic este unul ce își poartă
eroul spre rezolvare, spre ieșirea din
labirint, la Gabriel Chifu mitul este răs-
turnat, ca întreaga lume. Eroul nu doar că
va găsi false fire ale Ariadnei, dar va
rămâne pierdut în visecerele unui labirint
care, după un stadiu istoric, se dezvoltă,
crește, adăugând noi și elaborate struc-
turi.

În interiorul labirintului se desfășoară
o multitudine de suplicii, de forme subtile,
rafinate de tortură, unele dintre ele fiind
iluzia libertății, a iubirii ori a salvării. Razele
de lumină care apar pe parcursul acestui
drum întortocheat, sub forma unor per-
sonaje precum Victor Luca, supranumit
Îngerul, Delia, Damian Scărlătescu, Natalia
sunt mesageri ai unor speranțe înșelă-
toare. Adevărul, Binele, Frumosul, apar
prea târziu, într-un context imposibil, ca
un apogeu al absurdului.

Tehnica chiarooscuro este folosită pen-
tru a pune în contrast personajele. Este și
un subtil scop didactic aici, dar și o măsură
ce conferă o tensiune în plus, o violentă
reliefare a profilurilor eroilor, a aspectelor
tăioase ale acestei lumi. Dublul bine – rău,
lumină – întuneric merg în paralel, la fel ca
viețile personajelor și creează tot atâtea
puncte de fugă în lumea din Maratonul în-
vinșilor.

Vechii maeșrtii ai Căii Sabiei, realizau
minunate demonstrații de măiestrie în
mânuirea tăișului  dar puteau realiza ace-
lași lucru prin impecabila mânuire a pen-
sulei. Dacă în romanele mai recente, mai
cu seamă În drum spre Ikaria, Gabriel Chifu
merge pe calea „blândă” a pensulei, în
Maratonul învinșilor, el realizează o extra-
ordinară etalare de forță, talent și putere
creatoare. 

Maratonul învinșilor este un roman
puternic, dur, o carte a adevărurilor. Nimic
nu scapă radiografiei severe a autorului.
Teme preccum familia, iubirea, erotismul,
cariera, politicul, serviciile secrete, munca,
vecinii, colegii, societatea, religia, spiritua -
litatea formează un giulgiu care înfășoară
o lume coșmarescă. O sugestie de realism
magic o irizează, sporindu-i întunecimea.
Este o carte a pervertirii cum puține s-au
scris dar care, paradoxal, are calitatea de a
fi o lectură captivantă, plăcută. Sunt pu -
ține cărți despre rău care nu lasă cititorul
secătuit. E greu de deconspirat procesul
alchimic prin care Maratonul învinșilor este
o carte „frumoasă”.  

Privind spre lumină, Gabriel Chifu a
creat o magnifică simfonie a nopții. Dacă
și Infernul ar avea o grădină, aceasta s-ar
numi Maratonul învinșilori.

Simfonia întunericului
AndreA H. Hedeș



www.revistaneuma.ro
Eveniment editorial 62

Nr. 11-12 (49-50) � 2021

���

V olumul recent, Estetica sau Mel-
cul și cochilia (Editura Școala
Ardeleană: Scriptor, Cluj-Na -

poca, 2021), pune în evidență, într-un
amplu demers de tip sinteză, cercetările
profesorului clujean Mircea Muthu, privind
incursiunile teore tice, aplicative și, mai ales,
de metaestetică, adică „acel mod de apre -
ciere și interpretare ce valorifică tot ce e vi-
abil în estetica tra dițională” (Mihai Nadin),
alături de explicarea și introducerea altor
concepte noi sau criterii axilogice. Pre-
ocupările în domeniu ale autorului sunt
vădite și de studiile anterioare care îi atestă
formația de estetician, comparatist, bal-
canolog și critic literar, încununând o cari-
eră universitară de prim rang. În economia
paginii, dintre nume roasele titluri ce au
văzut lumina tiparului, vom cita doar câte -
va, de la volumul de de but din 1972,  Orien -
tări critice, la cele care au urmat: Lite-  ratura
română și spiritul sud-est european (1976),
La marginea geometriei (1979), Paul Zari-
fopol între fragment și construcție (1982),
Permanențe literare româ nești în perspectivă
comparată (1986), Al chimia mileniului (1989,
2008), Liviu Rebreanu sau paradoxul organ-
icului (1993, 1998, 2020), Călcâiul lui Dela -
croix (1996), Lucian Blaga - dimensiuni răsă- 
ritene (2000, 2002), Balcanismul literar ro -
mâ nesc. Panoramic sud-est european. Con-
fluențe culturale (2017), Balcanologie (trei
volume: 2002, 2004, 2008), Studii de estet-
ică românească (2014), Estetica între me-
diere și sinteză (2016) ș.a. Contribuțiile
pro  fesorului Mircea Muthu, dincolo de seg-
mentul pedagogic, vizează și alte paliere
ale activității cultural-literare, cum sunt, de
pildă, edițiile îngrijite din An ton Pann
(1973), Liviu Rebreanu (1976), Henri Jacquier
(1991), Radu Stanca (1997), Eugeniu Spe ran-
tia (1997), Al. Dima (2002), res pec tiv vo -
lumele sensibilității lirice: Esențe (1994),
Grafii (2004), Trepte (2013).

Căutările umane de a identifica și a ex-
plica evoluția curentelor estetice, reverber-
ația acestora în opera de artă, precum și
schimbările de paradigmă ivite în contact
cu tehnologia, sunt asociate de autor cu
simbolistica milenară a melcului care își su-
portă cochilia pe toată durata vieții. Așadar,
„discursul estetic este un asemenea sistem
elastic, dotat și el cu senzori, oarecum deo -
sebiți”, în încercarea trudnică de a răs punde

unor întrebări stringente, evoluând spi-
ralat, asemeni produsului spiritual la con-
fluența timpurilor. Estetica în discuție, carte
masivă, ediție nu doar frumoasă, ci și indis-
pensabilă cercetătorilor, oferind tot apa -
ratul științific necesar, de la utilul Glosar
estetic la Indicele de autori, se structurează
tripartit.

Prima secțiune, Antecedente românești,
propune câteva concepte operatorii de es-
tetică și de metaestetică, în special din per-
spectivă diacronică, alături de un subca- 
pitol de comentarii, intitulat Retroproiecții.
Partea a doua, Între mediere și sinteză, schi -
țează opțiunea pentru „o estetică poate
mai puțin filozofică, mai degrabă integra-
bilă într-un orizont axiologic mai larg. Este
vor ba de tentativa, normală și necesară, de
re-afirmare a esteticii generale/aplicate”,
considerate drept „expresia conștiinței de
sine a creației spirituale ca fapt antropo-
logic”. Autorul urmărește Mutațiile generale
în actul poietic/aisthetic (Determinări cano -
nice spațio-temporale), Din gramatica cre-
ativității (cu accent pe câteva concepte
precum obiect estetic/obiect artistic, vo-
calitate-oralitate-scriere, reprezentare-sem-
ni ficare-simbolizare, imaginea în tripă ipo -
stază: literară, plastică și muzicală), Aporie
și mediere în estetică, precum și examinarea
unor accepțiuni sau situații privind Indus-
triile culturale și estetica. Secțiunea finală,
una de metaestetică, după cum o numește
însuși autorul, se desfășoară sub titlul ge -
neric: Melcul și cochilia, dar cuprinde și câ -
teva analize (Reiterări și asimptote) cu
caracter interdisciplinar. De la imaginea
publicitară, la canon și critică, de la estetici
ale receptării literare și până la scrisori, au-
tobiografii, jurnale, discuția este cât se
poate de generoasă, atingând un substrat
teoretic și aplicativ, pe baza unor trimiteri
concrete la autori, opere, contexte cultu -
rale. 

De la simpla definire a termenilor, cu
tot istoricul și evoluția conceptelor (abso-
lut estetic, act creator, formă/fond, estetică),
chiar a derivatelor acestora (estetism, esti -
citate, estezic), se trece la analize mai nuan -
țate și atent aplicate unor studii punctuale.
Pentru deplina configurare a traseului aces-
tei discipline pe tărâm autohton, dar nu nu -
mai, autorul are în vedere începuturile
me ditației estetice românești, plasabile în

a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Bine -
înțeles, în tabloul precursorilor, un loc bine
conturat îl ocupă Omul-concept: Titu Maio -
rescu, al cărui Jurnal radiografiază exact nu
doar personalitatea în continuă modelare
a criticului, ci o întreagă epocă, din punct
de vedere social, cultural, politic și psiho-
logic. Nu e atunci de mirare că Însemnările
zilnice și Jurnalul maiorescian au creat „un
model de limpezime și eleganță în formu-
larea ideilor”, în aceeași măsură în care au
consolidat „un mit real”, la care se rapor -
tează o întreagă posteritate critică.

Capitole separate sunt dedicate și altor
spirite reprezentative pentru estetica noas-
tră literară, chiar dacă unele nume pot
părea mai puțin cunoscute. Între acestea,
amintim pe Anghel Demetriescu, Eugeniu
Sperantia, Tudor Vianu, Mircea Florian, Liviu
Rusu, Lucian Blaga, Radu Stanca, Benjamin
Fundoianu, Henri Jacquier și lista poate
continua. De la poziționările acestora și
până la conceptele estetice actuale (Al.
Dima, Grigore Smeu, apoi Școala clujeană
de estetică), sunt urmărite și aprofundate
mutațiile survenite deopotrivă în actul
artistic și în interpretarea sau înțelegerea
lui. 

În continuare, profesorul Mircea Muthu
face trimitere la curentele moderne, căci
secolul al XX-lea a înregistrat o schimbare
generală de viziune, și nu doar artistică,
așadar a intervenit o nouă mediere și re-
laționare, așa cum au fost dezvoltate con-
cepte noi: intertextualitatea, interdiscipli- 
naritatea, ekphrasis-ul, intermedialitatea.
Comentariile aplicate sunt riguros constru-
ite și documentate, cu trimiteri bibliogra -
fice reiterând invitația la cunoașterea și
lectura unor texte fundamentale, adevă -
rate pietre de temelie pentru demersul
filosofic și estetic, unul cu precădere ana -
litic și continuativ. Tocmai în această ac-
cepțiune trebuie înțeles amplul studiu de
față, așa cum frumos subliniază însuși au-
torul lui: „Perimetrul încă predilect al Es-
teticii – literatura, plastica, muzica, arhi- 
tectura, teatrul și, mai nou, filmul - ființează,
precum cochilia și melcul”, adică, după
Michel Butor, drept o „transcriere suspen -
dată într-un trecut ce trebuie păstrat și un
viitor ce trebuie pregătit”.

Melcul §i cochilia - o lucrare de metaestetic[
monicA GroSu



Adevărata desfășurare a dezlănțui-
rii epice, cu bruieri și izbânzi răsu-
nătoare a policierului (vine vor- 

ba!) semnat de Radu Țuculescu, roman de
ținută germanică, începe chiar de la sec-
țiunea întâi, intitulată ironic-parșiv Să-mi
calc umbra! – expresia romantică a eroului
cărții, Martin Breda, care își joacă atribuțiile
încredințate de norocul în viață și în dra-
goste cu o naturalețe debordantă, rolul de
detectiv criminalist, altă descoperire și
ipostază a unei figuri eroice dată cititorilor
cu reverență. Ca fiecare scriitor neliniștit
este cotropit, aglomerat de imaginație și vi-
ziuni cum un vapor de povară, a cărui în-
cărcătură debordează pe toate mările lumii
și țărmurile cu nisipuri mișcătoare ale flu-
viilor europene. Noul roman se intitulează
Femeia de marțipan, Ed. Polirom, 2020 (de
ce de marțipan și nu de ciocolată, ca Isușii
care se vând pe unele tarabe în târguri din
Austria, Olanda și Elveția, vom vedea mai
jos). Romanul Femeia de marțipan este o
glorioasă creație închinată celei mai strălu-
citoare ființe de pe pământ, întinsă pe
pânze imense, străpunsă de aur și perle, de
hârtii scrise cu inspirație vibrantă și convin-
gător, mai ceva decât reprezentările cro-
matice ale lui Jan Vermeer din Dreft, neega- 
latul pictor postevmedievist.

Desfășurarea propusă de Radu Țucu-
lescu este un imn voluntar așezat la pi-
cioarele femeii, cu eleganță de cavaler al
mândrei figuri, femeii, tuturor femeilor,
care toate și fiecare pe rând, sunt, în lume
unice, fără de egal între ele, mereu cuceri-
toare, arareori dătătoare de nedumeriri și
neînțelegeri, acestea din urmă dovedin -
du-se a fi afecțiuni native care țin de resor-
tul psihologilor și psihiatrilor.

De bun început trebuie să relev – rân-
durile de mai sus reprezentând doar sim-
ple considerații –, că romanul e dedicat
unei femei, Rauna, și poartă pe frontispiciu
trei citate celebre: „Viața e un joc al nebu-
niei” (Erasmus), „Cel mai eficient medica- 
ment este iubirea” (Paracelsus) și „Moartea
este sfârșitul vieții, dar nu țelul acesteia”
(Montaigne). Corect gândit, bine țintit.
Chiar așa, deoarece mai întâi se instau-
rează sentimentul, fără asemănare, aura iu-
birii, abia pe urmă reculegerea!

În viața lui, Martin Breda, visător la poa-
lele tinereții încă, aspirația, la îndemnul

ocrotitor al mamei, care-l cicălea că trebuie
să urmeze cursuri superioare, studii pe
care într-adevăr și le va asuma, însă în di-
recția diametral opusă decât cea indicată
părintește, aspira să se vadă detectiv pro-
fesionist. Simțea el că avea magnet și in-
spirație din plin pentru profesia destul de
aventuroasă (dar nu tocmai ca-n cărți și
filme!) de ofițer special, de justițiar, crimi-
nalist, aceea de-a răscolit în secretele și tai-
nele troagărilor și neciopliților, din cine știe
ce părți ale lumii. Detectivului, cum altfel?,
i se potrivește strigătura, vorba aceea: „M-
am săturat să stau la soare/,Femei goale,/
nemți, pistoale!”. (Pentru ce nemți, veți
vedea.) În viața lui Martin Breda femeia a
pătruns pe nesimțite, (cu toată nara de de-
tectiv în formare pe care o simțea ca un
dar), fără ca el să ia în seamă serios o anu -
me infiltrare a celei care a îndrăznit, o tre-
cere pe sub mână. 

O tânără, Maraia, dă buzna în viața lui
Martin cu o carte în mână (dacă se poate
afirma că se poate da buzna într-o toaletă
publică, destul de spațioasă și lustruită
bec), unde Martin funcționa ca suprave-
ghetor și vânzător de bilete de acces. La
atâtea vizite zilnice în spațiul subteran,
femei și bărbați, de toate felurile, módele
și proveniențele, vinituri și domni spilcuiți,
Martin nici nu avea cum să o ia în seamă

pe Maraia din prima, la modul serios, cu
toate că tânăra i-a oferit, tam-nisam, să
facă lectura unei cărți de Erasmus, Elogiul
nebuniei sau „despre cât de minunat și să-
nătos este să fii prost”. Astfel, declicul unei
înaripări juvenile se produse. Maraia, de-o
frumusețe aparte, ciudată, cu formele cor-
pului ondulate perfect, mlădioasă și cam
aiurită, deșteaptă foc, acompaniată de-o
mutrișoară ca de veveriță drogată, l-a „ful-
gerat” pe Martin până în călcâie. Cum? De
ce? Sub mirajul cărei făcături? Încă nu se
știe. (Ce însemnă, cum arată o veveriță dro-
gată, nici autorul nu a reușit să ofere o de-
finiție de-a lungul paginilor.) În timpul care
a urmat, romancierul aduce lirice și ele-
gante elogii, nu nebuniei pe care tocmai o
„descifra”, ci unei iubiri inocente, zburdal-
nice, așezând aure de cristal pe fruntea
gingașei fete, draga de Maraia, care i s-a
arătat în cale, mai corect spus, care i-a tăiat
calea.

Scurtele, amănunțitele portrete, reali-
zate în pătrate policrome, pe verticală și
orizontală, sunt grăitoare și toate închinate
Maraiei. Îl ghilimentăm pe primul:

„– A... Maia?... Maraia!
– Chiar eu. Maraia!
Se dă câțiva pași în spate. Zâmbește

larg, un soi de rânjet simpatic, face o ple-
căciune de scenă. Eu, unicul spectator. Mă
prind, să-mi calc umbra! E o invitație. S-o
văd cum arată, din cap până-n picioare. În-
lemnește în poziția de drepți. Nu se clatină.
Are jeanși rupți în câteva locuri, să i se ae-
risească pielea. Îmi imaginez picioarele
bronzate pe porțiuni, ca-ntr-o pictură abs-
tractă. Bluză înflorată, fără mâneci. Sandale
roșii. Nu poartă ciorapi. Unghiile degetelor
mari de la picioare sînt date cu lac, una cu
verde, alta cu roșu. Se întoarce lent în pro-
fil, ca la poliție când li se fac poze suspec-
ților. Ies în evidență sânii, respirând liberi
sub bluză. Și fesele corect cambrate, fre-
mătând ușor, încântate de captivitatea
aspră a jeanșilor. Nu disting dunga chilo-
țeilor. Poate lipsesc. În rest, arată cam ca iu-
bita lui Popeye Marinarul. Păr scurt, des,
castaniu. Pe gâtul subțire văd un semn, nu
e tatuaj. Un semn maro spre negru. Ca un
neg plat crescut într-o formă geometrică.”

Se cunosc reciproc, se îmbrățișează, se
sărută pătimaș, astea în seara acelei zile.
Martin o iubea cu empatie. O pătrundea.
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Uneori visa, dar visele nu i se împlineau.
Între timp, în toaleta publică au loc „eveni-
mente” provocate  de către diferite perso-
naje ciudate. Martin e căutat, oarecum ca
la spovedanii, de un vestit jurnalist, Vio
Dedu, de Ricky Damba, designer, la fel de
extravagant cum și parizienii, care, făcător
de veșminte, nici una, nici alta, provoacă o
prezentare de modă chiar în incinta toale-
tei publice, cu public selectat, restrâns la
spațiul dintre pisoare, dar în prezența a nu-
meroase televiziuni, ziariști, facebook-ciști
etc., evoluție în care apare în postura de
modelling și Maraia. Însoțitorul lui Ricky
este Puiu Pașca, însărcinatul cu lozinci,
propagadă și publicitate, angajat la negru,
fiindcă nu suportă contractele de muncă
și sarcinile fixe de serviciu. Își mai face apa-
riția unul Bob care, mărturisește cu înflă-
cărare, declară deschis că este îndrăgostit
lulea de o mașină de cusut, Veronica, aflată
expusă în Muzeul metropolei. E obiectofil.
Martin e curtat de propagandistul politic
Bibi, lozincard ce dibuiește locuri de afișaj
pentru partidul pe care îl reprezintă, chiar
și în toaleta publică. Pentru designer și
programele sale de modă/ vestimentație,
Puiu Pașca debitează zeci de așa numite
apoftegme: Ești ceea ce porți!; Și haina îl
face pe om. Cum te îmbraci așa gândești;
Modele pentru minte, ochi și inimă; Prostul
și în costum Armani tot prost rămâne!; Ricky
Damba vă propune stilul drakko pentru
această vară! Etc.

Toate acestea și multe altele au trecut
cum au trecut, Martin Breda pregătindu-se
să părăsească postul de supraveghetor în
toaleta publică, se silește să-și urmeze
pașii spre viitor. Maraia, la rândul, ei are
planuri mărețe. Lui Martin îi trimite pe ne-
așteptate un e-mail ciudat: „Dragul meu
Marti. Nu strîmba din nas, îmi ești drag cu
adevărat. Destinele noastre se vor reîntîlni
și vom rămîne împreună. Știu asta, așa am
visat... dar pînă atunci mai are fiecare
multe de făcut. Nu mă căuta. Nu mă suna,
nu-mi scrie... Voi face la fel. Destinul își va
spune cuvîntul. Și încă un lucru. Nu te-am
mințit niciodată. Să îți intre asta în căpșor.
A ta, Maraia!”

*
Se reîntâlnesc după șapte ani, ca din

întâmplare, precum prima oară. El detec-
tiv, criminalist, absolvent de superioare în
specialitate, ajuns, după doi ani de muncă,
vedetă prin paginile jurnalelor în urma
descâlcirii cauzei morții a doi octogenari,
găsiți fără suflare sub coroana unui copac
și mai bătrân, din Parcul Central, Maraia,
absolventă de chimie, pregătindu-se pen-

tru al doilea masterat cu o temă trăsnită,
de alchimistă. E pasionată de cercetare,
pregătește o lucrare despre structura la-
crimilor: „Lacrimile au o structură unică, în
funcție și de factorul declanșator. Am-
prenta lacrimii fiecărui om este unică și
personalizată”.

Reîntîlnindu-se cei doi eroi, Maraia
avea deja pregătit un program de călăto-
rie, susținut financiar de către tatăl ei, con-
turând petrecerea unei luni de miere, deși
nu se grăbeau să meargă în fața altarului,
sub pirostrii. Descrierea călătoriei prin câ-
teva țări nordice din Europa este fantas-
tică, de-o rară frumusețe și gust rafinat,
ținând de măestria picturală apropiată in-
flamantului Salvador Dali, întrecând cu
mult ghidurile turistice literar-metaforice-
comerciale, tehnică ce este de prevăzut/
bănuit într-un roman oarecum exotic, mai
cu seamă la Radu Țuculescu. Amândoi
străbat Viena și împrejurile, se-mbăiază în
Dunăre, adastă în hoteluri și pensiuni cu iz
de epocă, consumă nemaiauzite meniuri,
imaginate de rețetari nu în toate doagele,
umblă pe urmele lui Beethoven și Jung
etc. Maraia declară că „a descoperit leacul
împotriva gândurilor negre” și recoltează
lacrimi de la diferite persoane, consumă
marțipan pe săturate, sățios și aromat, ca o
livadă încărcată cu fructe magrebiene, îm-
preună fac cunoștință cu multe ființe grase
și frumoase și vorbărețe, femeile toate ca
de marțipan, divers colorat, mirosind a
preparat nemțesc/ olandez, ajung și în Pra-
ter, se întâlnesc, ca din pușcă și tolbă, cu
Puiu Pașca, Ricky Damba, Vio Dedu și alti
apropiați din metropola lor, care se flutu-
rau prin Europa ca la ei acasă. Vizitează
Praga, participă la o croazieră pe Vltava, le
place Amsterdamul la nebunie, se iubesc
ca în prozele lui Gabriel Gárcia Márquez, și
încheie călătoria la Basel.

La Basel, tot ca din întâmplare, prin in-
termediul colaborării dintre polițiile din El-
veția și România, la nivel de municipii,
Martin Breda (cunoscător a limbii ger-
mane) are ocazia să se afirme ca detectiv
criminalist, depistând autorul unor crime
comise în serie. Cum? Prin ce metode și
împrejură? Puteți descoperi singuri. Vi se
dezvăluie și alte, nenumărate portrete ale
femeii Maiara, și nu numai, realizate în ulei
de litere viu colorate, pe pânze potrivite,
mijloace mânuite de un maestru al epicu-
lui contemporan, fără egal, Radu Țucu-
lescu. Prin urmare, e cum spunea bunicul:
Nepoate, fiecare este egalul său și-i întrece
pe toți. Romanul lui Radu Țuculescu me-
rită toată atenția. Te transformă în cititor
pasionat.

Noul Ierusalim
ioAn HolbAn

Lectura celui de-al doilea volum de
versuri al prozatorului Eugen Uri-
caru, Locuri părăsite (Editura Juni-

mea, 2021), trebuie să înceapă cu ultimul
poem de acolo: „Maha laua asta a noastră
este totuşi un Ierusalim./ Un Ierusalim de
mar gine, dar tot ce se petrece aici/ doar
aici se putea întâmpla./ Ştim totul despre
tot./ Suferim ori nu ne pasă, de faptele
noastre./ 

Dar asta se întâmpla doar după aceea,/
după ce ne-a plăcut ceea ce am făcut./ Ni
se urcă sângele la cap din nimic./ Privirea
noastră e rece ca gheaţa cerurilor/ în faţa
suferinţei cuiva. Noi deja am scuipat./ Doar
n-o să ştergem cu mâna noastră/ rușinea
altuia!/ Ierusalimul nostru are de toate, cis-
mărie/ hoţi de buzunare, fabrică de si-
foane, ateliere/ de cârpit pantaloni şi întors
paltoane, trădători/ pentru mărunţiş, fra-
ieri, cerşetori,/ gunoieri pricepuţi, vardişti
şi prăvălii/ care vând pe datorie. Cei mici/
umblă desculţi, cei mari îşi târâie ciubo-
tele/ prin zloată sau noroaie. Auzi roabe
scârţâind,/ lătratul câinilor, noaptea şi
peste toate pare că se întinde/ o ceață al-
băstruie. E speranţa că/ în Ierusalimul nos-
tru se va petrece minunea/ îndelung aş- 
teptată./ Pentru asta s-a ridicat chiar şi o
cruce de lemn/ chiar deasupra pieţei în
care poţi/ cumpăra şi vinde orice. Deo -
camdată ceaţa/ asta ne cam ocoleşte sau e
prea străvezie./ E grozav Ierusalimul nos-
tru şi oamenii săi./ Au răbdare. Uite aşa de-
vine un anume loc, istoric./ Un loc istoric şi
părăsit“ (Mahalaua asta a noastră).

Eugen Uricaru îşi scrie poezia în ori-
zontul unor motive, teme şi metafore ob-
sedante care par a veni din proza sa ori,
poate, ceea ce este în Supunerea, Grădina
Plăcerilor, Permafrost va fi fost fixat din sim-
bolistica poeziei pe care tocmai o elabora;
Locuri părăsite este o biografie lirică a Prun-
cului, a vieții pământe a lui Iisus, mahalaua
este spaţiul fiinţial din Noul Testament, în
care se petrec toate cele ştiute din Evan-
ghelii, noul Ierusalim, la fel cum Cezar din
Supunerea şi copi lul abia născut din Gră-
dina Plăcerilor, jertfiţi la instalarea regimu-
lui comunist în România şi, respectiv, la o
răscoală legionară în Piatra Neamţ sunt
ipostaze ale Fiului, în ceea ce Unamuno
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numeşte sentimentul tragic al vieţii; în
Locuri părăsite, poetul îl aduce pe băiatul cu
ochi albaştri pentru a-i(re)profila pe Cezar şi
prun cul din Grădina Plăcerilor, dezvăluind
una dintre temele cele mai importante ale
literaturii sale: „Când s-a născut era să
moară./ Dar n-a murit. Asta a trezit cel mai
mare/ interes pentru el. Îl pri veau de
aproape, cu deosebită/ curiozitate şi com-
pătimire./ Îşi găseau de lucru, să vină în vi-
zită,/ să vadă băiatul cu ochi albaş tri/ care
n-a murit, aşa cum hotărâseră doctorii/ că
urma să se întâmple./ Nimeni nu ştia, nici
măcar doctorii/ atotştiutori, care, iată, fuse-
seră contrazişi,/ fapt extrem de grav, ce se
întâmplase cu/ adevărat la naşterea sa./
Moartea trecuse pe acolo sub forma/ unui
abur uşor. Putea fi ascunsă în chiar respi-
raţia,/ era iarnă, neștiutoarelor/ animale. Ori
se afla chiar în golul din paiele as pre/ în care
dormea el. Sau chiar în aerul şi/ întunericul
din ju rul său, e un amestec/ primejdios pen-
tru noii născuţi./ S-a apropiat şi l-a privit în
ochi./ Aşa îşi dă ea seama de ce are de
făcut./ A tresărit, avea ochii săi,/ după cum
spunea un poet. Albaştri./ A trecut s-a uitat
- «Băiatul cu astfel de ochi e nemuritor./ Cu
toate acestea, oamenii ăştia, curioşi, care îl
înconjoară/ îl vor ucide». A plecat, lăsând
totul/ în grija lor“ (Când s-a născut era să
moară). Cu rigoarea prozatorului, sub
ochiul său atent, portre tul liric al băiatului
cu ochi albaştri, care e „nemuritor“, se să-
vârşeşte (nu doar) în sugestia Evagheliilor:
acesta „nu era om“, cum se spune în ”A venit
multă lume”, pe vecinul său îl cheamă Luca,
iar tatăl îi plăteşte şcoala cu nişte „bănuţi de
aramă“ dintr-o cu tie de tablă, ascunsă după
hornul cuptorului, băiatul cu ochi albaștri
priveşte „cu obrazul lipit de ostreţele gar- 
dului“, dar trebuie să mărturisească ceea ce
s-a întâmplat „înainte să fi venit el pe lume“
şi să scrie despre „lucruri nevăzute“, la
naştere, oamenii din mahala i-au adus în
dar, în deriziunea epocii, „tingiri, cuie găsite
pe drum, un chil de fasole“, în loc de ceea ce
vor fi adus magii de la Răsărit, în mahala e şi
un cămătar care, însă, „avea dobânzi mici și
uneori ştergea datoriile“, copilul e cel care
face daruri, asemeni lui Neculai Crăciun din
proză, biografia lirică a lui Iisus, „contempo-
ranul nostru“, se scrie în noul Ierusalim, „ma-
halaua noastră“: la şapte ani, pruncul cu
ochi albaştri „citea şi scria în elină, aramaică
şi slavonă, turcă, persană şi armeană“, se
zvoneşte, în ma hala, că ştie să dea viață, are
un plan de îndeplinit, acela de a risipi frica,
spală picioa-   rele tuturor, cum scrie Eugen
Uricaru în ”A adormit” - un om care „nu e în
regulă“ va fi judecat azi, ca şi odinioară, de
Pilat şi farisei care, iată, nu s-au pierdut în

urmă cu două mii de ani: ”«Omul ăsta nu e
în regulă» spuneau/ toţi cei care citeau hâr-
tiile. «Va trebui să ne ocupăm de el»./ Asta
era con-  cluzia tuturor./ Poate totul ar fi fost
împlinit mai repede,/ însă nu căzuseră de
acord asupra sfârşitului./ Contează enorm
cum se petrece./ Tăierea capului ori îm-
puşcarea, adică, execuţia/ la zid, sunt ono-
rabile. De aceea sunt rezervate/ persoa- 
nelor de rang înalt. Ori militarilor infideli./
Zdrobirea cu roata, despicarea înde-
lung şi în curme ziş/ sunt pentru tâlhari,/
trădători, rebeli şi martiri. Mai există/ trage-
rea în ţeapă, rezervată hoţilor de tot felul/ și
duşmanilor credinţei./ Spânzurarea e pen-
tru dezertori şi vicleni. Sunt sugrumaţi/ cu
şnurul de mătase doar cei din os domnesc.
Asta/ se întâmplă atunci când neamuri
dragi ori prieteni/ apropia ţi le vor jilţul./
Pentru a-l avea, trebuia să le ia viaţa întâi./
Cu asta s-au terminat căile onorabile./ Otră-
virea nu se ia în sea mă/ ea este ocupaţia fe-
meilor. Nici arderea pe rug./ Bună doar
pentru vrăjitoare şi eretici./ Pentru el nu ră-
măsese decât sfârşitul celor/ ajunşi sclavi.
Cei neruşinaţi,/ potrivnici orânduirii lăsa te
de vrerea zeilor noştri./ Ca nişte peşti arun-
caţi pe stânci, ca nişte piei întinse la soare/
sunt ridicaţi pe cruci, prinși cu piroane,
aşezaţi/ în lungul drumului ori pe culmea
dealurilor./ Se sfârşesc de sete şi durere, cu
plămânii/ străpunşi de propriile coate, aşa
încât să-și dea ultima suflare/ cât mai greu şi
mai târziu. Noi nici măcar nu-i atingem,/ se
omoară singuri./ Ultima suflare e chiar
prima suflare, cea pe care/ până şi sclavii o
poartă în piept toată viaţa./ Suntem înţele-
gători./ Pedeapsa asta i se cuvine omului
acesta./ Nu poţi să te porţi pe Pământ ca în
Ceruri“ (Omul ăsta nu e în regulă).

”Eu sunt cine sunt”, spune Pruncul lui
Eugen Uricaru, calcă apa cu picioarele, i se
spune Învăţătorul, fiinţa sa e prada de pe
crucea lucrată într-un atelier („Ultima co-
mandă,/ trei bucăţi, a fost lucrată cu mare
atenţie./ Lemn bun, îm binări fără cusur,/
material care rezistă la ploaie,/ ţine la uscă -
ciune, pentru o mie de ani,/ poate două.
Dar nu mai mult./ După do uă mii de ani, tot
ce iese din mână/ omenească se fă-
râmiţează, se împrăştie./ Suntem tâmplari
cunoscuţi, avem un renume/ câştigat cu
greu“ – ”Nu e bine”), dar, înainte, băiatul cu
ochi albaştri este al umbrelor care îl ares-
tează la semnul aproapelui („În noaptea
asta îl înhăţăm. Pentru că îl admiră,/ omul
nostru va fi lângă el. Pen tru că îi este devo-
tat,/ nu va fi bănuit, pentru că îl iubeşte, îl
va săruta/ pe obraz. Aşa, din invidie, îl va
trăda“ – ”Sunt un slujbaş”), în mărturia sol-
datului roman de pe Golgota, care a fost de

faţă „când s-a întunecat cerul, dintr-o dată“.
Eugen Uricaru priveşte de aproape istoria de
două mii de ani a lui Iisus, în nişte locuri pă-
răsite - „presimţiri a ceea ce nu poate fi
oprit“, cum se spune în ”Când un loc”; e, în
fond, o trans-figurare a Pruncului în (i)rea -
litatea imediată, când stăpânirea romană,
cu Irod, Pilat, Caiafa, Iuda, fariseii, Barabas,
revine, în orizontul acţiunii Pruncului, într-
o lume cu oameni având „sufletul scrum“,
apăsată de birocraţie, cu „hârtii care se adu-
nau în dosare, din ce în ce mai multe“, când
nimeni nu are curajul să spună adevărul, cu
trădători şi vânzători - o lume în care totul
se vinde, când a avea este un blestem
(„Suntem într-un mare necaz de când s-a
aflat că/ stăm pe cazane cu aur, pe găleţi de
petrol,/ munţi de sare, pământul e ca
untul,/ iar na e iarnă, vara e vară, în ape/
sunt peşti!/ Toate astea sunt un blestem”,
scrie Eugen Uricaru în ”Suntem într-un
mare blestem”) şi psihologia poporului nu-i
permite „să fim învingători“, primind aju-
toare, cele din anii ‘90, o „nenorocire foarte
atrăgătoare“ pe ca lea deschisă înainte spre
haos, suferind de foa-  mea anilor ‘40 şi de
azi: „Când intri într-o casă străină, întâi/ îţi
dau de băut. Paha re mici, de rachiu, în
unele/ părţi îl dreg cu zahăr ars. E îngrozi-
tor, te face să/ icneşti, de parcă ai despica
un butuc ori de parcă ai fi/ primit un pumn
în stomac./ Să nu te aştepţi la altceva. De
băut, da./ De mâncat, mai va. Mâncarea e
scumpă şi rară./ Foamea e mare şi a bântuit
peste tot./ Creştem iepuri. Mâncăm vrăbii
şi porumbei./ Orice copil de la noi ştie să
prindă/ vrăbiile cu ligheanul. Mâncăm şi
sfeclă/ furajeră, levârdă şi mălaiul cucului.
Pentru/ as ta trebuie să umbli prin pădure
şi să/ nu te atingi de bureţi. Bureţii te
omoară./ Cu o lingură de argint te poţi feri,
dar/ cine mai are azi, linguri de argint?/
Le-am schimbat pe făină, încă din vre mea
secetei./ A fost foarte rău. Cei care au scă-
pat cu viaţă/ atun ci, nu mai au de ce să se
teamă. Lor/ le-a murit moartea. Pot merge
liniştiţi la război. Dar/ n-o să avem război.
Nu mai e nevoie de el,/ foamea e îndeajuns
de mare. Mai ales, primăvara“ (”Când intri
în tr-o casă străină”): Pruncul primeşte o
biografie de azi, într-o mahala, un loc pără-
sit pe gheaţa care ne înconjoară, pe care lo-
cuim, precum condamnaţii din romanul
Permafrost şi figurile lirice din poemul 
Cineva.

Prin Locuri părăsite, Eugen Uricaru răs-
punde (şi) unei întrebări pe care nu puţini
filosofi, teologi, scriitori şi-au adresat-o în
veacuri: ce s-ar întâmpla dacă ar (re)veni
Iisus astăzi, printre noi?
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Voce distinctă în rândul formatorilor de opinie, Teodor Ba-
conschi aduce în volumul „Efectul de lupă”, de la Editura
Polirom, după cum însuşi subtitlul precizează „câteva

priviri asupra culturii contemporane”.
Cine-i citeşte rubricile din revistele de specialitate l-a des -

coperit în ipostaza de apărător al identităţii noastre, de promotor
al credinţei străbune, prin promovarea unui discurs de apropiere
a oamenilor de biserică. Îl descrie atât de bine H. R. Patapievici pe
coperta IV a volumului: „Teologilor încruntaţi şi schimnici, Teodor
Baconschi face să le succeadă, în cultura noastră, zâmbetul urban
şi bine-crescut al teologului de lume. Deloc întîmplător, anume
«râsului patriarhilor» i-a dedicat Baconschi, la începuturile sale, un
studiu erudit şi savant. Scriitor fluent, condescendent şi aulic, el
practică un umanism destins şi informat, cu gravităţi amuzate şi
politeţi uneori persiflante, ce trădează un scepticism faţă de lume
şi lucruri pe care calma şi statornica sa credinţă în ortodoxie, creş-
tinism şi Biserică nu îl poate nici ascunde, nici înlătura… Nimic nu
îl convinge pînă la capăt, adică pînă la schimbarea vieţii, dar asta
pe un fond de credinţă statornică în Dumnezeu, care ilustrează
perfect, am impresia, geniul religios care ne e specific nouă,
românilor: să porţi o credinţă absolută ducând o viaţă relativă.” 

Toate acestea se datorează unei cărţi de vizită impresionantă.
Teodor Baconschi are doctorat în antropologie religioasă şi istorie
comparată a religiilor la Universitatea ParisSorbonne şi studii post-
doctorale la New Europe College. De asemenea o carieră diplo-
matică bogată: ambasador al României la Sfîntul Scaun, Ordinul
Suveran de Malta şi Republica San Marino (19972000); director
general MAE (20012002); ambasador al României în Republica Por-
tugheză (20022004); secretar de stat pentru Afaceri Globale (MAE,
20042006); consilier prezidenţial (20062007); ambasador al Româ -
niei în Republica Franceză şi Principatul de Monaco (20072009);
ministru al Afacerilor Externe (24 decembrie 2009 – 24 ianuarie
2012); ambasador în Centrala MAE (2015). A primit decoraţii pre-
cum Comandor al Ordinului Pius IX (Vatican), Ordinul Sfintei
Agatha (San Marino), Comandor Stella della Solidarietà Italiana,
Cavaler al Ordinului de Merit (Portugalia), Comandor al Legiunii
de Onoare (Franţa), Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios
(Româ nia). 

Îl citesc săptămânal în „Dilema veche”, acolo unde vorbeşte
despre puterea de regenerare a poporului prin intermediul elitelor.
„Genul eseistic a punctat modernitatea – de la Montaigne la
Matthew Arnold – reuşind să supravieţuiască în atmosfera versa-
tilă a postmodernităţii, căreia îi corespunde prin concizie, curiozi-
tate politropică şi montaj fragmentar. El figurează literar acce- 
lerarea timpului istoric, dispersia cognitivă şi confluenţele inter-
disciplinare, celebrând implicit un anume hedonism al tatonării
sugestive. Fidel obiceiului de a-mi reuni periodic, în volum, textele
altminteri blocate în efemeride, le-am strâns în cel de faţă pe cele
din ultimii ani, apărute iniţial în săptămânalul cultural Dilema
veche. Cititorii vor regăsi aici registrele unor centre de interes (pen-

tru mine) definitorii: relaţia noastră cu Occidentul, cu propria so-
cietate, cu faptul religios şi cu marile cărţi”, spune Baconschi.

De-a lungul timpului, viaţa teologului nu a fost întotdeauna
uşoară, amintindu-ne şi de piedicile care i s-a pus în cale. Teologul
Teodor Baconschi, fost ministru de Externe al României, a fost ur-
mărit de fosta Securitate, la fel ca şi tatăl său, poetul A.E. Baconsky.
El a devenit „duşman al poporului“ după ce şi-a anunţat intenţia de
a pleca din România..

Eseurile din carte sunt împărţite în patru capitole – „Noi şi Oc-
cidentul”, „Noi între noi”, „Noi şi Biserica”, „Noi şi cărţile”, vorbind de-
spre relaţiile dintre România şi structurile în care este mai mult sau
mai puţin integrată, despre comuniunea şi comunicarea  în inte -
riorul unui popor, despre importanţa bisericii pentru structurile
sufleteşti şi despre construcţia interioară cu ajutorul cărţilor.

Scriind despre „Vicii, patimi şi virtuţi”, Baconschi ne atrage
atenţia asupra importanţei moralităţii: „Patimile devorează sufletul
şi compromit mântuirea”. „Membru de vază al familiei spiritelor
înalte, accesibile publicului mai puţin specializat, dar educat, adep-
tul efectului de lupă din care se formeză imagini clare, cu planuri
generale vaste, cu detalii semnificative impresionant redate, au-
torul privirilor asupra culturii contemporane Teodor Baconschi îşi
ornamentează discursul prin vocaţia, prin cultura metaforei calo -
file ori de o simplitate sintetică, a formulelor definitorii ce atrag in-
variabil atenţia, plac, rămân în memorie”, spune Alex Vasiliu.

Cartea poate fi privită şi ca un puzzle ce adună tot atâtea ima -
gini ale poporului nostru, Baconschi fiind promotor al lucrurilor
clare, fără perdea, vorbind despre modul în care se conturează azi
proiectul de ţară, uneori pe fundamente greşite, alteori uitându-se
de moralitate şi credinţă.

Ce titlul metaforic „Moartea ca valoare adăugată”, dar care re-
liefează atâta adevăr despre aprecierea valorilor doar după ce
acestea au trecut în posteritate. „În viață, mase umane indiferente
contrastează cu accesele calomnioase, legendele diminutive și
criticile exacerbate… se poate face oricând un dicționar al scriito-
rilor, gânditorilor, istoricilor, oamenilor de știință sau artiștilor care
au murit uitați, fie în exil extern, fie într-un amar surghiun lăuntric.
Oameni de seamă pieriți în uitare și sărăcie…Adânc insinuată în
subconștientul colectiv, ura tacită sau explicită față de personalități
pornește și din preconcepția că „geniul” e fie un impostor, un
închipuit, fie un personaj demonic, venit să tulbure ordinea sta-
bilită prin trucuri greu de controlat și propuneri de o abisală in-
certitudine. De vreme ce opera sau atitudinea lui nu se confor- 
mează normei uzuale, suspiciunea pasivă sau respingerea agre-
sivă sunt bine-venite”.

Referindu-se la cartea de faţă, Dumitru Moinescu vorbeşte de-
spre „cultura promisiunii ținute , eficiența supraindividuală a pro-
cedurilor , predominanța practică a raționalismului critic ! Suntem

Ignorarea elitelor /
efectul de lup[
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suma întâlnirilor noastre , fie acestea împrejurări speciale, sau cărți
citite, dar mai ales oameni !”.

Pe aceeaşi nişă este şi articolul lui Cristian Pătrăşconiu care
apreciază opiniile lui Baconschi ca făcând parte „din suitele de
reacții publicistice înalte, și nu multe din presa noastră, cărora le
stă cum nu se poate mai bine să fie și adunate, între copertele
câte unei cărți; adaug acestei afirmații inaugurale și nuanța, im-
portantă, că peisajul eseistic de la noi ar fi cu adevărat văduvit
dacă textele acestui autor nu ar ajunge și așa – și anume: cărți-
antologii ale unei memorabile și briliante prestații mediatice în
scris”.

Cartea aceasta este ca o frescă a vremurilor prin ochii unui in-
telectual a cărui voce ar trebui să se facă auzită din ce în ce mai
mult în aceste vremuri în care s-au înmulţit inclusiv impostorii cul-
turali.

Vorbeşte Baconschi, în carte, despre două elemente ce ar tre-
bui să facă parte din firea noastră – bunul simţ, pierdut undeva pe
drum şi nădejdea, cea care a însoţit întotdeauna poporul român.
Despre cultura internetului şi capcanele acesteia, dar şi despre 
des chiderea spre noi orizonturi, despre raportul dintre creaţia au-
tohtonă originală şi importul cultural din occident, despre dispro- 
porţiile tot mai dramatice şi despre rolul şcolii în societate scrie
autorul, luând sub lupă, ca într-o lecţie deschisă, toate frământările
noastre. Salvarea vine tot din puterea credinţei căci „lăsat de capul
lui, fără Dumnezeu, iraţionalul ne vine categoric de hac în numele
raţiunii triumfătoare”. Omul providenţial navighează prin ape tul-
buri într-un tur de orizont al cunoaşterii transformărilor regionale
şi mondiale, aflându-se într-o lume „moral-imorală, egalitar con-
damnată la ambiguitate şi umbră”.

În vremurile noastre Binele şi Răul par a nu mai fi separate de
o frontieră ermetică „pătimind limitele noastre mortale”, căci odată
ce treci graniţa, veşnicia îţi este pusă în pericol.

Despre feţele reţelelor de socializare care par a fi imaginea
zilelor noastre, despre emisiunile în care promovăm excesiv in-
clusiv latura umanitară, când ar trebui de fapt să facem faptele
bune fără a ne afişa în public vorbeşte Baconschi. E la fel precum
în Vechiul Testament când fariseii ce posteau îşi turnau cenuşă în
cap ca să vadă toată lumea credinţa lor, când de fapt faptele le
erau îndoielnice. „Nu mai poţi dona sânge dacă nu te arăţi pe face-
book cu vena înţepată şi un zâmbet larg... Cu toţii ne dorim să fim
mai buni sau măcar să părem mai buni decât suntem deja. În
prezenţa atâtor dovezi de îmbunătăţire te miră încordarea tot mai
vizibilă din societate”, scrie Baconschi.

În timpuri în care „adânc insinuată în subconştientul colectiv
ura tacită sau explicită faţă de personalităţi porneşte din precon-
cepţia că geniul e fie un impostor, un închipuit, fie un personaj de-
monic venit să tulbure ordinea stabilită prin trucuri greu de
controlat”, Baconschi vine să ne arate că puterea creaţiei este un ta-
lant pe care îl poţi înzeci dacă ştii cum să o faci şi că nimeni nu ţi-l
poate lua decât Cel de Sus. În vremurile în care Biserica este de
multe ori condamnată, la rândul lui Baconschi arătând spre cei ce
nu au ştiut să-şi apere aşa cum trebuie ortodoxia, inclusiv înalţi
prelaţi, scriitorul ne spune că „avem vocaţia unei ortodoxii în co-
muniune strategică şi intelectuală, cu pestriţa bogată şi orgolioasa
lume occidentală”, declarându-se sprijinitor al acestei perspective
de trei decenii. „Dacă e viu şi lucrător, creştinismul este contrariul
absolut al sclaviei şi al rasismului”, declară Baconschi.

Această culegere de texte este un prilej luminos de a descoperi
frumuseţea omului dincolo de crizele în care ne adâncim, răzbă -
tând optimismul şi mesajul că rătăcirea sinelui poate fi îndreptată
prin „nebunia întru Hristos”.

Distanță

Departe de ochii soarelui
Un corp zboară în lenta
Iluzie a visării. Distanță, singurătate
La fereastra literelor timpului.
Litere aruncate în tăcutele călătorii 
ale tainicelor tale căutări, în epavele
dorinței...
distanță
Fericirea uitată în dulapurile 
Norocului vigilent.
Dincolo de granițele căutării de sine
Gloria identificării spreanțelor. 
Distanța e confrunatrea de aproape
A stadiului viziunilor irealizabile.
Poduri închise
La mare depărtare
Scăparea e departe
Respiră astăzi.
La aceeași distanță
Sufletul său evadează din timp
Înotând în lacrimi.

pescărușul

Perna cerului
și arcul soarelui
au încoronat ziua
cu o corabie
Părul blond
Ca al soarelui
Pescăruș
și nisip
Dacă ai curaj și privești
Eu eram cel ce stătea lângă pescăruș
Lângă far
Uniforma în întregime albă
O formă arogantă
Onorată cu decorații.

Răspunsul tăcerii

Vorbești în tăcere
și aștepți 
răspuns
bătăi în ușa inimii
dar trebuie să fie primăvară
vrei să vezi viața
nu ochii plânși
ai mării albastre.
Tăcerea pășește 
Pe drumul singurătății
Negarea liniștii
Trezește vise pline de pasiune.
Dorințele tăcerii 
Iubesc liniștea soarelui.

Respirațiile lunii

Respirațiile lunii
Cătușe ruginite
Aer extaziat
Semilună –
Siluete în oglinda
Asfințitului
Se rostogolesc 
În marea celestă
A propriei pasiuni.
Coroană de safire
Ruj solar
Împodobesc firea lor
Senzuală.
Obiect al iubirii
Labirintul nopților de păcat.
Plature peste suferința lor
Timpul analgezic.
Rochia lunii
Ochii omului
Zâmbet solar
Peste întreaga lume.

Petros Kyriakou
Veloudas

S-a născut în 1977 la Agrinio unde locu -
iește și în prezent. Este profesor de cultură, pro-
ducător radio, membru al Uniunii Scriitorilor
Paneleni, membru al Uniunii Scriitorilor din
Etholoakarnia Nea Ariadne, membru al Socie -
tății Internaționale a Scriitorilor Greci (DEEL).

Prezentare și traducere: AndreA H. Hedeș
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Cu Emil Lungeanu s-a produs o
resurecție a recenziei literare,
care nu mai mizează pe comen-

tariul textual, pe relevarea temelor și a
motivelor, a particularităților artistice,  pe
înserierea de opere, developarea structurii
cărții dezbătute, pe punctarea oazelor sau
a parcelelor de originalitate, dimpotrivă,
ea se îndreaptă spre frugale impresii lec-
turale, inedite, imposibil de clonat, cu ra-
portări à la Dan Cristea la modele euro- 
pene, cu popasuri stilistice fecunde simi-
lare directorului de la LDD. Cronica aduce
mai degrabă a escapadă culturală, a voiaj
lovinescian în jurul operei,  cu escale lati -
nești și franțuzești, îndeosebi, și îmbibate
de filozofie și literatură universală. Nu lip-
situl de talent, de inspirație reabilitează
pretextul literar, analogia și nu omite ver-
dictul-sarea și piperul în critica de întâm -
pinare! - tranșant ori camuflat. Cu proas- 
pătul op al ,,autorului de tip renascentist”
- cum îl portretiza Horia Gârbea -  Cartea
recentă (Editura Neuma, 2019), se con-
semnează aria referențială cu 22 de scri-
itori, din care unul cu soclu în templul
perenității (Marin Preda), alții din contem-
poraneitate, binecunoscuți, accesați de
manuale și compendii (Ana Blandiana, Ro-
mulus Rusan, Horia Gârbea) ori harnici
întru critica și istoria literară (Aureliu Goci,
Stan V. Cristea) sau ca romancieri polițiști
(George Arion). Nu lipsesc nici pariurile li -
terare ale evaluatorului: Mihail Soare (,,un
acrobat al condeiului”, care ar fi trebuit de
mult să fie membru al Uniunii) și Letiția
Vadislav, o remarcată a Anei Blandiana,
încă de la 16 ani.

Discuția despre Ana Blandiana devine
pretext de pentru a dezbate condiția inte -
lectualului, chipul lui Eminescu pe banc-
nota de 500 lei. După un incipit cu puzzle
în articolul cu ținta Romulus Rusan, criticul
își aduce aminte de o constatare a lui
Brâncuși că arta te apropie de oameni.  Cu
Horia Gârbea se călătorește spre piran-
delism (viața ca vis)- și, bineînțeles, spre
shakespearism, completăm noi -, rele vând
,,comedia limbajului și montările intertex-
tuale”. De altfel, în  Plăcinte cu ighemoni-
con, Horia Gârbea confirmă eticheta de
„expert în inginerii constructive”, în vreme
ce Letiția Vadislav ar fi meritat un alt des-
tin. 

,,Un profesionist al televiziunii”, Teodor
Hossu Longin poate scrie bine și literatură,
ca și Nicolae Stan cu ale sale romane labi -
rintice. Despre Marin Preda nimeni nu se
îndoiește de valoare, nu resuscită mutația
valorilor estetice acreditată de mentorul
de la Sburătorul, astfel că examinatorul își
permite aluzii și anunțul publicitar cu ex-
cerpte și bonusuri ca moartea bizară a
unor Poe, Labiș, Preda – victimizat de
stânga politică, în caz contrar șicanat,
,,filat”. Pe scurt, ,,marele pierdut” a fost  tur-
nat de comuniști în anii șaptezeci, răstur-
nat de anticomuniști în anii nouăzeci, „tot
un drac”. Prin două epitete (,,turnat”, ,,răs-
turnat”) și o expresie (,,tot un drac”), ar-
goul își legitimează autorul. Resursele
expresivității pot fi aflate și in afara figu -
rilor de stil și anume în ,,nuditatea stilis-
tică”, în ,,minimalismul jurnalistic”, în
scuturarea de accesorii adjectivale. Ver-
dictul e rostit  la jumătatea textului când
admite expresivitatea și la final: ,,În reali-
tate, putem oricând miza pe povestirile lui
Teodor Hossu-Longin, oricât de multe ar
număra”. Agonia lecturii sau romanele
labirintice ale lui Nicolae Stan demarează
printr-un preludiu filozofic, estetic (agrea -
bilul și durerea) din Nietzsche și altul de so-
ciologie literară (vandabilitatea cărții, azi),
apoi esența prozei (invenția epică, alien-
area omului și parabola crizei singurătății),
cu omiterea voită a comentariului explicit.
Un alt titlu inspirat Tangenta și secanta ros-
tuiește eseul Anei Calina Garaș despre
Brâncuși, cel ce i-a regăsit, după ani și ani,
pe compatrioți ,,mai săraci și mai (pardon!)
proști”. Practic, Brâncuș - Prinț al formei
pure (2016), raportabil pe drept la hin-
duism, budism,  rămâne ,,cel mai notoriu
artist dat lumii de acest popor”. Preferința
pentru incipituri inedite se vădește și în
Lecția despre cerc - parafrazare după Nichi -
ta Stănescu - cu tri mitere la aglomerările
umane, gen Chi cago, ce succeda unei in-
terogații cu subiectul zborul. ,,Tot un ase -
menea model CCD oferă și Viorica Răduță
în Orașul închis”. Incursiunea în proză con-
tinuă cu Geo Naum și ale sale romane
liliputane (Proza mare de dimensiuni mici -
titlu cu valențe axiologice), însoțite de
,,desertul’’ numit arta bonsai, cu George
Arion, ,,scriitor așa de poliedric (...), cu o
savuroasă co -loratură stilistică”, superla-

tivizat și  antonomazat în fel și chip (,,un
Raymond Chandler român” - Ovid. S.
Crohmălniceanu) și Ion Barbu, ,,prozator
experimentat”, ,,cu subiectivitatea și liris-
mul turate la maxim” și ,,ștergerea fron-
tierelor dintre real și fantastic”. Istoria
literară și critica îi au în vizor pe Stan V.
Cristea și Aureliu Goci, primul, un fel de
enciclopedie portabilă întru biografia lui
Marin Preda (,,pentru informații supli-
mentare, sunați la Stan V. Cristea”), iar cel
de-al doilea, ,,fostul student al anecdoti -
cului Alexandru Piru”, semnatar de ,, operă
critică și istoriografică ce dă mărturie că
nu a pierdut vremea până acum”. Nu
lipsesc butadele despre vajnicul discipol
călinescian, nici ironia pe adresa falșilor
exegeți ,,cu păsăreasca abordărilor scien-
tiste de azi”. La ,,monumentalul inventar
de referințe Marin Preda. Repere biobibli-
ografice (Ed.Aius, 2017), o mamă de volum
de 780 de pagini,…academic”, Stan V.
Cristea a trudit îndelung, efectuând ,,săpă-
turi arhivistice prin marile biblioteci, c o -
lecții și fonduri documentare ale Româ- 
niei”, secvențe concludente ale unui ,,co -
pleșitor travaliu”. Teologii nu din trecut
(Gala Galaction), de ieri (Valeriu Anania),
ci și de acum, din diaspora - pot avea har
beletristic, poetic (Eugen Barz), camuflând
,,sacrul în fabulos” și degajând energii al-
ternative. Cu toate că nu a agreat biliardul,
totuși, indulgentul critic a acceptat provo-
carea lui Florin Vedeanu la o partidă de
snooker, un romancier care  pune în miș-
care ,,un întreg carambol al destinelor”.
După uimirea că în forul scriitoricesc su -
prem ori în tagma celor cu expertiză mai
acced și câțiva neprofesioniști, iată că de-
zolarea lui Tudor Opriș (Drama învăță -
mân tului românesc) și Răzvan Voncu (Pie- 
ton prin tranziție) are perseverență. Pe
lângă ,,marea erudiție, etalată fără emfază
- preciza Horia Gârbea - firea deschisă și
umorul fac din Emil Lungeanu o prezență
deosebit de agreabilă”.

Un estetism ezoteric §i ludic
iuliAn biToleAnu

Emil Lungeanu

CARTEA
RECENTA

)

Editura NEUMA

EMIL LUNGEANU se exercită cu strălucire
în toate genurile literare. Este un prozator
ingenios, un poet mai puțin asiduu,
dar mult deasupra statutului de amator,
un dramaturg cu portofoliu semni$cativ,
nedreptățit de teatre ca noi toți, și un critic
prezent pretutindeni, mai ales cu cronici
de întâmpinare, generoase dar precise
și dovedind omare erudiție, etalată
în treacăt, fără emfază. Dacă adăugăm
la acestea traducerile, inclusiv cele din
Shakespeare, a cărui existență a pus-o însă
la îndoială într-o memorabilă carte -
Fantoma Shakespeare, cu care rămân
totuși în divergență - avem portretul unui
autor de tip renascentist. La trăsăturile
binemarcate ale acestui portret se
adaugă $rea deschisă și umorul ce fac
din Emil Lungeanu o prezență deosebit
de agreabilă. Altminteri scriitura lui este ca
autorul: destinsă, lipsită demorgă, însă
doldora de prețioase și variate cunoștințe.
Fiecare volum al lui Emil Lungeanumerită
sărbătorit, iar acesta parcămai presus
decât altele.

Horia Gârbea
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Convinsă de necesitatea poeziei și a poetului, Evelyne-
Maria Croitoru validează un mod de a fi în lirica sub-
stanțial intelectuală, ce ține de o capacitate aparte în

care se probează și se verifică aptitudinile, calitățile și toată fru-
musețea nuanțărilor, uneori dintre cele mai insolite. Scrisul ei este
o sărbătoare a cuvântului, la care simți nevoia să te întorci ori de
câte ori ți-e dor de  eternul din contingent sau de durata din clipă.
Sinele creator completează și întregește ființa, aproximându-i
stările afective tăinuite. Motiv pentru care universul tresare, aștep-
tând să fie reconstruit. Ce împletire de căi nebănuite! Cuvintele
dobândesc noi sensuri și se răspândesc în mii de vibrații ale sufle-
tului, marcând eternitatea prin momentul liric pe care îl transcriu:
„Poeții, trubaduri/ ai neantului,/ scotocesc/ în măruntaiele cărților/
și-n adierea nopții,/ măsurând cu pasul silabei/ printre vii și morți/
spațiul gândului.// Odată ascunși/ sub plapuma ierbii/ ascultă
deslușit veșnicia/ în făgăduința nemuririi” (Făgăduința nemuririi).

Evelyne-Maria Croitoru are nu numai știința și simțul retoricii,
atributele ei esențiale, ci și vigoarea, prospețimea, setea de puri-
tate și de frumos, pe care le cultivă cu o dezinvoltură copleșitoare,
dezvăluindu-ne din secretele puteri ale Poeziei. O grație a eleganței
în care comunică și se comunică, dar și o armonie a fecundeor stări
se desfășoară la nivelul cel mai profund al logos-ului. Erudiție? Ins -
pi rație? Rafinament al asocierilor imagistice? Toate conduc, fără în-
doială, către savurarea estetică pe mai multe planuri: psihic,
spi ritual, simbolic: „Zace-n sine poezia,/ De deochi.//Lăsăm cuvin-
tele/ să se stingă/ în apă,/ apoi tăciunii/ întorși în prundul/ ființei
dintâi/ îi primim/ mai desculți.// Aprige vânturi/ rod în carnea
minții.” (Tăciuni întorși).

Într-o sinceritate deplină cu el însăși, poemul Evelynei Croitoru
„ține minte” cum luminează poetul, cum apune o lume, cum în
tăcere, amintirea libertății amenință noaptea, cum cresc câmpuri
argintii de cuvinte, cum poeții ascunși sub plapuma ierbii ascultă
veșnicia, cum nu s-a schimbat nici oprirea timpului, cum a smuls
tăcerilor ghimpii, cum umbre mari ne mai străbat, cum cresc tăceri,
cum Baudelaire scufundă răul în esențe, cum Pendulul Vieții răs-
colește Ochiul Întâmplării, etc subliniind elementul distinct și cel
comun, atât la nivel ideatic, cât și al modalității de abordare. 

Sentimentul cunoașterii depline și tensiunea emoțională sunt
sporite de sensibilitatea propriilor trăiri spirituale, poeta înscri-
indu-se, astfel, printre demnii precursori ai liricii de originală re-
flecție. De aici, credința sa în temele majore pe care le cultivă:
poetul și poezia/ creația și condiția creatorului/, ireversibilitatea tre-
cerii timpului, cunoașterea, iubirea, aspirația spre absolut, forța
mântuitoare a cuvântului, dorința de desăvârșire istoria, din per-
spectiva sentimentului de patrie, natura, comunicarea cu sine.

Minuția veridică a observației și procedeele de expresivitate se
contopesc în arte poetice  care valorifică ideal imaginarul și artis-
ticul, dobândind aceleași drepturi la exprimare ca și efuziunile pur
spirituale: „Poetul singur este inima/ eternă a simțirii.// Vâslaș
printre/ false combustii,/ are adesea soarta/ nisipului spulberat/ de
vântul deșertului.//Rareori, firul își găsește/ locul în scoică./ Atunci
luminează poetul.// Singurătatea îi adâncește/ căderea în libertate.”
(Singurătatea poetului)

O seducție aparte,  reflectată de subtila corespondență dintre
planurile ansamblului poetic, conferă starea de contemplație a eu-

lui metaforizat - calea spre cunoașterea de sine, precum și de resta-
bilire a echilibrului inițial în  lumea ideilor: „Între mirt și scoici/ tul-
burare.// Năpădit de deșertăciune/ sufletul țesea// pânza rosto- 
golirii/ în neant,/ când tu,/ din lemnul deznădejdii/ desăvârșeai co -
liba,/ magnolia și vatra/ pentru noi.// Peste dealuri,/ neastâmpăr
de vise./ În desișul inimii,/ strălucire.” (Desăvârșire)

Printr-o puternică forță de interiorizare, își subsumează lumea
exterioară, implicând devorarea mitopoeticului. Osmoza a două
mituri – unul al magiei cuvântului, celălalt al ireversibilității clipei -
definitivează un arsenal lingvistic și stilistic deosebitor: „Amintirea
mea/ te recompune/ iarăși și iarăși/ din fărâme.// Prin văzul inimii/
ființa mea te caută./ Pendulul Vieții răscolește/ Ochiul întâmplării.//
Aripă moale,/ ceasul acesta de taină…/ Pământule, știutorule,/ mai
simte el, oare,/ mirosul dorului?”(Prin văzul inimii)

Pentru a le trăi după propria-i simțire, poeta conferă filosofiei
timpului și iubirii bogate conținuturi spirituale și afective, stabilind
o și mai strânsă legătură între emițător și receptor. Nimic nu este
convențional. Frumosul liric, rod al rafinamentului de gândire, al
sensibilității, al aparentei simplități, al optimismului sănătos, al
echilibrului, totul de o rară seninătate, bazat pe o înaltă conștiință
artistică, produce o deosebită bucurie estetică, amintindu-ne de
maioresciana reflecție: „atât filosofia, cât și iubirea se bazează pe
cunoaștere, ambele își propun să se întemeieze pe adevăr, ambele
operează cu noțiuni ca binele, frumosul, echilibrul.”

Elementele emotive ale trăirii, concentrate într-un cod, sporesc
funcția poetică a limbajului, îmbogățindu-l și determinând altele
noi: „Merele păstrează/ în amprenta lor/ sufletească/ miresmele
florii/ ce-au fost cândva.// Entuziasm beat/ al trecutului lor/ îndră-
gostit.// Mirare/ a minunii cerești,/ sete/ de desăvârșire.” (Miresmele
florii)

O viziune poetică inedită construiește Evelyne Maria Croitoru
într-un poem concentrat, autentică pagină lirică de istorie a litera-
turii franceze, în care își recunoaște predecesorii. Este un model ce
face cu putință ca pe același spațiu al unui podium să încapă  sim-
boluri în întregul lor, Rimbaud, Verlaine, Mallarme, Baudelaire: „Din
când în când,/ confrați amici,/ călătorim -/corăbii bete,/ vicii latente
și secrete -/ acolo, niște vieți mai mici.// Și umbre mari/ ne mai stră-
bat,/ e drept,/ din ce în ce mai rar,/ Rimbaud – boemul infernal,/
Verlaine – saturnian damnat;/ tenebre-alunecoase, reci/ din ano -
timpul infernal -/ suspin etern lipit fatal:/ „Te voi împiedica să
pleci”!(…)Ah! Mallarme, o lacrimă/ obrazului cernit tivi…/ În frac
de albatros,/ Baudelaire/ scufundă răul în esențe,/ stingându-și lava
în demențe/ și suferința-n mări și-n cer.”  (Craniul lumii) . Un poem
prin care creatoarea descoperă și se descoperă, clădește, unește și
întinde punți lirice, trecute prin filtrele propriei sensibilități.

Privită în rotunjimea ei, recunoaștem în Caligrafia destinului
farmecul adânc, puternic, răscolitor, asemenea cugetelor îngân-
durate ale autoarei Evelyne Maria Croitoru, o personalitate distinctă
în cultură și poezie, cu o sensibilitate aparte, vibrând la „frumosul”
care o inspiră. Poeta crede cu ardoare în cuvânt, în iubire, în adevăr,
în lumină, în desăvârșire în absolutul pe care îl trăiește din plin par-
curgându-le pe un plan de idealitate, dar privindu-le și în telurica
lor circumstanță. Căutându-le, toate i se revelează în poeme dense,
concentrate, metaforizate, bucurând și cucerind sufletul cititorului.

Calea spre cunoa§terea de sine
nicoleTA mileA
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M ierea sălbatică, volum apă -
rut la Editura Neuma, Apa- 
hida, 2020, în fapt o carte

autentică, relevă un autor binecunoscut,
poetul Valentin Busuioc, într-o nouă ipo -
stază, aceea de romancier în toată puterea
cuvântului.

Spirit constructiv, creator preocupat
de sensul existenței, Valentin Busuioc a
învățat din cărți și a învățat în egală mă -
sură din viață. Mergând  pe filieră literară,
cultivă reprezentarea ideii de realitate în
raport cu imaginea realității introspectate.

În Mierea sălbatică, volum scris în me -
moria părinților și buni cilor autorului,
pulsează fiorul autentic de nobilă esență,
al trecerii prin vârste și puterea de sacri -
ficiu a omului, determi nându-și propriul
destin, în numele împlinirii idealului. Scrii -
torul și-a intuit perfect virtualitățile, cul- 
tivând o epică aptă să exprime atitudini,
să potențeze un complex univers româ -
nesc, ce pune în mișcare o psihologie,
certitudini și permanențe spirituale adânc
înrădă cinate în structura umană.

Ca normă, deducem că prozatorul nu
și-a propus să lucreze la modelarea altora,
dar, cu certitudine, înainte de toate, im -
pre sionează prin construirea de sine. În
numele unei spiritualități excepționale și a
unei profunde naturi lirice, construcția
amănun țită a acțiunii pe capitole ne co -
munică sugestii tulburătoare despre dis- 
ponibilitățile unei rare conștiințe artistice:
A iubi –/ a fi piatră și a lăsa dalta să viseze…
; Tată,/ nicicând nu m-am ghemuit mai bine
la pieptul tău,/ ca acum, când ești iarbă…;
Îngenunchez pentru rugăciune -/ îi dau
trupului forma sufletului…; Doamne, iar -
tă-mă, fă-mă curat,/ fă-mă omul tău de
zăpadă!; Ca ochii să vadă, Dumnezeu a
privit prin ei…; Epilog, Dacă oamenii ar fi
frunze, ce foșnet pe lumea cealaltă!...

Amploarea viziunii și autenticitatea
rostirii le receptăm lesne de la prima lec -
tură parcursă în ritmul și durata pe care le
implică. Arta sa rafinată convertește amă -
nuntul vieții în eveniment epic, iar opera
nu se descifrează cititorului doar ca o
deschidere spre un ethos inedit, ci și ca o
cuprindere a propriul mod de a fi. Ținând
seama de existența întregului univers,
romanul lui Valentin Busuioc este și un

răspuns la interogarea existenței în tota -
litatea ei, lăsând să se întrevadă că nu i-a
permis niciodată spiritului să cedeze în
fața fascinației efemerului, sub presiunea
unor factori temperamentali sau de cir -
cumstanță.

Talentul artistic al lui Valentin Busuioc,
viguros conturat de timpuriu, filtrează
trăiri intense, de esență superioară, crista -
lizate în motive de reflecție. Viață și vis, dar
și vis în vis! Fiecare visează cum îi e datul:
alb-negru sau color: În ceea ce privește
visele color, puțini visează așa, și aceștia
foarte rar. Mai greu trebuie să le fie celorlalți,
mulți la număr, din câte îmi dau seama,
care nu prea visează…

Materializare concretă a ideii de cu -
noaș tere, motivul visului nu împrumută
nimic din romantism și nici din limbajul
psiha nalitic. El ne duce cu gândul la reve -
lația naturii divine a omului, interioritatea
eului creator manifestându-se astfel ca
parte integrantă din realitatea universală.
Scriitorul însuflețește uneori abstracțiuni
prin capacitatea sa de a le încorpora
existenței unor personaje, transformân -
du-le astfel în simboluri umane: „Steaua

asta, îmi spune, cred că e steaua bunului
tău, că așa se spune când moare cineva,
că mai cade o stea, iar asta a căzut chiar
pe umerii tăi!...De la el e, să știi!...

Da, normal, doar el a fost primul care
m-a determinat să devin militar, poate și
tata puțin, căci și el a fost rănit în război,
dar bunul și tabloul lui Cuza m-au făcut
să-mi aleg acest drum…”

O imagine panoramică a microcos -
mosului natal, o succesiune mereu inte- 
resantă de unghiuri din care sunt înfă -
țișate etape de viață, un amestec genial
de trăiri în amintiri și efuziuni lirice, de vis
în vis, de confesiuni autobiografice rezidă
deopotrivă în eveni mentele protago nis -
tului și în digresiunile reflexive ale auto- 
rului, care oferă o veritabilă analiză spec -
trală atât a lumii din jurul său sau de mai
departe, cât și a minții și sufletului: satul
natal, casa părintească, părinții, bunicul
Gheorghe, singurul care a crezut că nepo -
tul îi va duce visul mai departe, și anume
acela de a ajunge ofițer, colonel măcar,
pădurea, împrejurimile satului, locul unde
mergea la pescuit, baba Safta-ghicitoarea
satului, cea care ține în viață lucruri ne cu -
rate (farmece, legări și dezlegări), preo tul,
etc., în direct sau prezentate prin prisma
celorlalte personaje. Impre sionează por -
tretul mamei: „…la cei 82 de ani, nu arată
așa. Și nu o spun deoarece este vorba,
totuși, de mama, ci fiindcă este plină de
viață. Râde tare, când e cazul, cât două
femei tinere. Puținele riduri care-i brăz -
dează fața o fac să arate ca o femeie de cel
mult 60 de ani. Oricum, în tinerețe, tine -
rețe care i s-a prelungit nefiresc de mult,
până pe la 45 de ani, era deosebit de
frumoasă. Un chip perfect conturat, trupul
aidoma, ochii ca două mure coapte, părul
castaniu, lung, până la brâu, dar mai ales
surâsul, un surâs care pentru mine a fost
de mamă, dar pentru cei care se îndră -
gosteau de ea era unul pe care nu aveau
să-l uite până la moarte…” Femeie ener -
gică, vorbea tare și repede, muncea mai
mult decât un bărbat, 42 de ani fiind
văduvă. Mama era mai puternică decât
tatăl, care lăsa toate lucrurile neterminate,
pentru ca urmașii să le finalizeze.

Mierea sălbatică nu este numai titlul
romanului, ci și lait motivul lui: „Mierea

Romanul c[ut[rii eului
nicoleTA mileA
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L iteratura oferă surprize plă-
cute. Astfel este apari�ia unui

roman semnat de un poet cu fru-
moasă reputa�ie și o carieră de
succes. Valentin Busuioc este un
poet care-și cultivă cu seriozitate
arta, dar și, în sine, o natură lirică.
Lucrul acesta se simte în paginile
debutului său ca romancier, dar
nu găsim în ele proză poetică. Este
o nara�iune adevărată, bine con-
struită, o operă epică realizată cu
maturitate și luciditate. Infuziile
de lirism ca și cele memorialistice
apar pre�ioase, ca mierea sălbatică
prelinsă între fraze. Poetul Valentin
Busuioc este, de la început, un pro-
zator care contează.

HORIA GÂRBEA

Editura
NEUMA

Colect, ia HORATIO

Valentin Busuioc
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sălbatică este greu de găsit. Nu imposibil,
dar dificil. Pe vremuri nu o mâncau ca
acum, doar cei mai bogați, vedetele de
carton sau de sticlă și milionarii în euro.
Pe vremuri era alegerea celor curajoși, a
celor care știau cum să dea culoare și
aromă vieții. Și poate că mierea sălbatică
încă mai există pe undeva în lume, poate
chiar în codrul meu sau al tău, dar nu mai
sunt oameni care să știe să o găsească și
să o aducă.”

Ceea ce impresionează îndeosebi
este bogăția echilibrului interior al omu -
lui care-și cucerește visul și idealul co- 
pleșit de contactul cu cei din jur, viziunea
prodigios de bogată, gâlgâind de forme,
de sunete și culoare

Mierea sălbatică e deopotrivă, până
la un punct, roman al formării, „bildungs -
roman”, dar  și o amplă meditație despre
viață, de unde apelul la tipul de relatare
învăluită, la o filozofie adecvată reveriei.
Toate disponibilitățile scriitorului întru
afirmarea frumo sului uman se armoni -
zează într-o construcție clădită pe opo- 
ziții bipolare: luciditate și reverie, viață și
moarte, efemer și etern.

Ca la toți marii și autenticii creatori, și
la Valentin Busuioc, în configurarea ro -
manului este adânc înrădăcinată istoria
culturală și spirituală, asigurându-i vi -
goare, vitalitate și rezistență: informații
mai puțin cunoscute despre Dimitrie
Can temir, despre H. Coandă, despre Ion,
ajuns Sfântul Ivan al Siberiei, despre
Miron devenit Murat Kuzgun în Turcia,
alternează cu povești și povestiri puse în
gura personajelor sau cu eresuri, mituri
și tradiții ce țin de matricea tributară
mentalității arhaice.

Realitate și ficțiune sunt configurate
într-o veritabilă asceză către un dincolo,
ce restituie lumii unitatea ei primordială.
Nu întâmplător, fiecare capitol se încheie
cu fragmente biblice care concluzio nea -
ză conținuturile. Finalul cărții: și moar tea
nu a mai deschis ochii la viață… suge -
rează nu numai izvorul fecund al ener- 
giilor creatoare, ci și împlinirea voca ției
scriitorului de a participa simultan la
împlinirea sacrului și la concretul istoric
din care face parte. Armoniile narative și
euritmiile discursive 

Mierea sălbatică se remarcă prin ori -
ginalitatea creației, rod al vocației, al
euritmiilor discursive, precum și al armo -
niilor lirico-narative desăvârșit realizate
de Valentin Busuioc, poetul care cuce -
rește cititorul de la primul său roman.

Triste\ile unei femei triste
AnA dobre

Ce poate fi mai trist pe lume decât un oraș cu femei triste? Orașul acesta este un spațiu
al pietrificării speranței, al zborului frânt, al însingurării, al replierii în interior pentru că
poeta Marilena Apostu refuză, în Orașul cu femei triste, să abandoneze visul. 

Tristețea este, în acest volum, laitmotivul copleșitor din a cărei manta ies toate poe -
ziile. Tonul elegiac este fundalul acestei tristeți generate de un șir de pierderi, de ratări, de
plecări ireversibile. De aici, senzația de poezie monocordă. Marilena Apostu scrie și 
descrie, ca temă și variațiuni, tristețea care o copleșește. Confesiunile sale sunt dialoguri
imaginare cu cel plecat, a cărui absență umple cuvintele și tăcerile.

Însăși prima poezie, Ascultă-mi somnul învelit cu jumătate de cer, dă expresie acestei
tristeți pe care o conștientizează, o asumă și o contemplă: „un chip zăvorât locuiește într-o
încăpere cu pereții/ plini de griji. Îngerii pictează o cămașă subțire/ și măsoară singură-
tatea cu silabe rupte-n fâșii...”, pentru a-i afla toate ungherele și pentru a se afla/regăsi pe
sine. Notațiile enumerative înregistrează stări – ale eului și ale lumii: „...Între mine și tine
respiră o întrebare./ Luna își târăște frumusețea prin oraș. (...)// Somnul meu se umple de
apă și mă duce lângă cel lăsat/ să-i ung rana cu lumină, să-i spăl încă o vină ațipită”, stări
lirice existențiale, care o situează la răscrucea dintre fizica lumii și metafizica ei.

Tristețea poetei este augmentată de sentimentul respingerii celuilalt. „Sunt o copilă
nedorită de nimeni/ ce-și caută mâinile cioplind amintiri”, se confesează ea dramatic, su -
gerând, totodată, și puterea de a-și clădi propria viață și propriul destin. „Oasele mele sunt
pătate de prea multe ziduri”, constată lucid, dar conștentizarea are o conotație optimistă
într-o consonanță subtilă cu mărturisirea lui Nichita Stănescu: „Tot ce am trăit în zadar s-a
transformat în zid; tot ce am înțeles s-a făcut fereastră”. Înțelegându-și drama, Marilena
Apostu a deschis, prin poezia ei, o fereastră spre lume, spre celălalt, prin comunicare și
cuminecare. Stările dorite, stările spre care aspiră poeta sunt acelea în care lumina în-
văluie, invadează și domină. A trăi în lumină, iată visul Marilenei Apostu. Toamnele ei au,
dincolo de tristețea conștinetizată a trecerii, o lumină ce se insinuează peste tot.

Când își conștientizează destinul de creator, Marilena Apostu se simte o jertfă, o Ană
în destinul unui Manole care o eternizează, parte a unei creații pe care ea o însuflețește
cu viața ei: „Dintre toate pietrele în care m-ai zidit/ sunt cea mai tristă Ană”... Ca om, Mar-
ilena Apostu trăiește complexul orfanului, tristețea ei atinge înălțimile unei dureri insu-
portabile: „eram flămândă, doar lacrimile au mângâiat/ cele două linii din palmă./ Păsări
s-au zbătut să numere pomii în floare,/ întunericul lipit de tălpi se așază/ lângă tristețea-mi
de orfană/ fără să mai dezlege dimineți fără nume”.

Tristețea atinge intensitatea pesimismului („nu știam că sunt atât de tristă”), un pe -
simism care o situează, uneori, în afara oricărui sens al eternei alergări: „Dintre toate
pietrele/ sunt cea mai așteptată dimineață./ Nu mai am nici amintiri, nici cuvinte./ Să vină
iarna să pot intra în rotunde fântâni/ lângă somnul îngerilor”. Întrebările ruginesc („surâ-
sul meu e uitat de la naștere. Am crescut/ fără nume pământesc. Răsplata e arsă până la
os...”), existența îi pare întâmplătoare, sensul regăsindu-se în conștientizarea inspirației:
„Febra și-a pus veșmintele la uscat,/ doar degetele știu să dea foc gândurilor”.

Povestea Marilenei Apostu, una dintre femeile triste ale orașului, este transpusă liric
în Într-o zi: „o femeie a cunoscut un bărbat îmbătrânit/ de atâta poezie. (...)// N-a mai aștep-
tat acel bărbat și a părăsit-o/ fără să-i vadă ochii, fără să-i mângâie inima./ Deoarece
prefera liniștea/ întreruptă doar de imaginile ei”. Ce rămâne din această poveste este tot
o poveste, transpusă liric în „poeme torturate”. Ziua care nu o mai așteaptă, nopțile care
spală nepătarea din pete se reunesc în dimineața condamnării. 

Aspirația spre armonie, spre liniștea învăluitoare a împăcării cu sine are ceva din
dramatismul exprimat eminescian: „Ca să pot muri liniștit, pe mine/ Mie redă-mă!” Clipa
aurorală, dorită se concentrează într-o clipă, doar o clipă, clipa capabilă să redimensioneze
și să resemantizeze, prin iubire, un destin. Este visul de iubire ale poetei: „...am visat un băr-
bat,/ făcea lumină în cuvintele mele./ Îmi picta cu albatroșii ochii. Privește-mă,/ ai nevoie
de puțină singurătate./ Mâine vom locui/ în sângele vechi ce ne-a tulburat tristețea”.

În această poezie dominată de tristeți ancestrale, atavice, o singură lumină: iubirea –
pentru celălalt plecat în zări eterne, iubirea pentru poezie.
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PAul AreTzu

Între domeniul teologic și cel poetic
a existat, dintotdeauna, o relație
firească de sincretism, menită să

dea sensibilitate mai mare mesajului
sacru, să înlesnească o mai bună receptare
a acestuia. Multe cărți din Biblie, întreaga
imnografie susțin adevărul de credință
într-o formă estetizată. De altfel, așa cum
Scriptura se ridică, prin anagogie, dea-
supra sensului literal, revelându-și aspec-
tul mistic, tot astfel și literatura este o
transcendere în inefabilitatea metaforei.
Chiar, unele specii au fost asimilate de li -
teratură, cunoscând de-a lungul timpului
evoluții semnificative (psalmul, litania,
imnul, epitalamul).

În cartea Părintelui Nicolae Răzvan
Stan, Călător spre veșnicie (Editura Eikon,
București, 2021, ediția a doua, revăzută și
adăugită, prefață Ioan Lascu, postfață Pr.
Prof. univ. dr. Ilie Moldovan), viața este
consacrată (afierosită, cum spun textele
vechi) unei misiuni, aceea a salvării sufle-
tului în veșnicie. Pentru aceasta, existența
trebuie petrecută ca un neistovit urcuș
duhovnicesc: „Viața este o călătorie/ Peste
o mare întindere de ape,/ Ce în clipe grele
își ascunde orizontul,/ Ca un urcuș pe un
munte înalt,/ Într-o zi în care s-au pierdut
cărările.// […]// Pe drumul nașterii, vieții,
morții și pe cel al veșniciei/ Urcăm și
coborâm la nesfârșit,/ Alergând către acea
chemare, de dincolo de aici,/ Unde timpul
și spațiul sunt umplute de Prezență.”
(Pelerini ai veșniciei). Recunoaștem, fără în-
doială, o întreagă învățătură creștină, ex-
primată indirect, prin imagini alegorice,
folosindu-se o modalitate apoftegmatică.
Astfel de lirică se citește la mai multe ni -
veluri de reprezentare, presupunând un
efort cultural. Cititorul unei astfel de
poezii ar trebui să fie, totuși, un inițiat,
având o deschidere de receptare lipsită de
prejudecăți. Poezia religioasă există, în
ciuda rezervelor exprimate de unii. Con -
diția ei este, desigur, cea estetică.

O temă prevalentă a volumului o con-
stituie frumusețea armonioasă a creației,
oferită în dar oamenilor, condiționată de
asumarea de către aceștia a unui compor-
tament moral adecvat: „Nimic nu este al
nostru din tot ce pare a fi,/ Nici curcubeul,
nici mireasma florilor/ Și nici ochiul de

răsărit de soare./ Toate sunt primite de la
Altul/ Și de aceea trebuie lăsate și altora.”
(Daruri). Accente imnice se desprind din
texte, elogiind măreția creatoare a lui
Dumnezeu, încununată de plăsmuirea
omului: „Dar peste dar, apă-aer-pământ-
iubire,/ Ai revărsat din belșug peste mine.”
(Anthropos). Poetul folosește eficient ex-
clamația și interogația retorică. O luptă în-
verșunată se dă, în entitatea omului, între
viață și moarte, între neființă și viziunea
eshatologică. 

O sobrietate, dar și o dulceață stilistică
dau poemelor un aspect hieratic, liturgic:
„Te laudă mările, Te slăvesc munții,/ Pă -
sările cântă pentru Tine,/ Iar noi muritorii
Te lăudăm,/ Chemându-Te spre a putea
merge înainte./ La Tine ne este nădejdea,/
În Tine ne este puterea/ Și bucuria de a trăi
din Tine ne vine.” (Descoperire). Avem a
face cu psalmi de adorare, declarații pline
de fervoarea iubirii adresate divinității,
căreia poetul îi mulțumește și îi prezintă
rugăminți. Dar acesta nu este tot timpul
plin de seninătate, își pune întrebări, este
cuprins de neliniști, caută adevărul. Are
însă nestrămutată certitudinea Tatălui
ceresc, proniator: „Omul este un labirint
mărginit,/ Prin care umblă o infinitate de
gânduri,/ Iar punctul de plecare și cel de
sosire/ Duce totdeauna la Dumnezeu.”

(Definiții). Fiind ființă fragilă (călătoare,
cum ni se spune), se caută un remediu
pentru flagelul morții. Singurul reper
imua bil, cert, care se dăruiește euharistic,
este Iisus Hristos, Răscumpărătorul. Sin-
gura care face zadarnică moartea este În-
vierea. 

Alte poeme deplâng decăderea mo -
rală a oamenilor, seduși de cele mai umi li-
toare ispite, conduși de răutate, de invidie,
de lăcomie. Modelul credinței ferme este
Regele David, iar cel al suferinței pentru
credință este Iov. Autorul adresează rugă -
minți Domnului, „Pentru a putea să Te
iubesc fără să-Ți cer ceva.” (Rugăciune pen-
tru iubire). De fiecare dată, Dumnezeu este
alături de drept-credinciosul Său. Acesta
însă trebuie să se îngrijească de lealitatea
sufletului, care se poate ușor pierde. Cu
smerenie, simțindu-și credința primej-
duită, nevrednic, se adresează divinității:
„Din adâncul păcatului ce merge spre
adânc,/ Te strig pe Tine, Adâncul iubirii,/
Rogu-Te, ajută-mă, să mă ridic la viață! /
Nu mă lăsa în singurătatea păcatului,/
Care înfricoșează sufletul meu,/ Ci mă
înalță la bucuria Ta!/ Cel din urmă dintre
cei aleși ai Tăi mă fă/  Și cu iubirea cea
sfântă mă învăluie!” (Din cădere). Trăirea
întru Adevăr înseamnă întoarcerea la
neprihănirea de la început, înnoirea minții
(metanoia), asceză până la îndumnezeire,
„să ne recăpătăm sinea și noimele”. Pe de
altă parte, poetul asistă cu uimire la di -
soluția lumii, la stricarea tuturor valorilor,
la declinul, la degradarea morală a oame-
nilor, asaltați de tot mai multe ispite, stă -
pâniți de vanitate, dispuși să renunțe la
Dumnezeul euharistic, cel care este „Viața,
respirația, mâncarea și băutura veșniciei”.
Modelul este al psalmilor cu conținut mo -
ral, precum și cel al psalmilor de pocăință.

Nicolae Răzvan Stan este teolog, dar
este și poet, două vocații, am spune fără
nicio reținere, complementare. Cartea sa
este una a trăirii psaltice, după modelul
biblic. Având ca structură tematică un sce-
nariu de imnografie creștină, ea este
deplin motivată liric printr-o stilistică a in-
sistenței, a acumulării, a glorificării. Deși
nespectaculoasă, păstrând o dreaptă mă-
sură în toate, este o carte puternică.

Poezie a tr[irii psaltice
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Deși este cunoscut faptul că prima marcă poștală apărută
în Anglia în anul 1840 era purtătoare a unei imagini mo-
narhice, regina Victoria, trebuie să precizăm că aceasta

era regină en-titre, la o vârstă care depășise de mult copilăria. Cu
totul astfel stă situația celui care a fost Mihai I, rege al României în pe-
rioada 1926-1930 și 1940-1947. Primele mărci poștale emise cu chi-
pul său au ca an de apariție anul 1928. (Mihai s-a născut în 25
octombrie 1921). Înainte de a prezenta concret partea filatelică a ex-
punerii se cuvine să trecem succesiv în revistă câteva evenimente
legate de modul în care a ajuns copilul Mihai în postura de rege.

Începând cu anul 1926, România intră într-o criză politică a cărei
durată se întinde pe patru ani. După mai multe manifestări de agre-
sivă independență față de regulile impuse de Casa regală a Româ-
niei, Carol al II-lea, principele moștenitor, trece dincolo de granițele
țării, hotărât să-și continue existența alături de Elena Lupescu. Blân-
dul rege Ferdinand I, la îndemnurile reginei Maria și ale consilierilor
apropiați, consideră că fapta fiului său este de neiertat. Mâhnirea lui
este exprimată în propriile cuvinte: „este o creangă putredă în dina-
stie, pe care trebuie să o tai pentru a salva Coroana”. Pe 4 ianuarie
1926, după convocarea la Sinaia a consiliului de Coroană, se adoptă
actele care stabilesc noua succesiune la tron, în persoana fiului lui
Carol al II-lea și al reginei Elena, cel cunoscut în istoria regalității drept
Mihai I, care avea la acea dată vârsta de 4 ani și 2 luni. Pentru con-
ducerea țării se înființează, alături de copilul-rege o Regență în a
cărei compunere se aflau principele Nicolae, patriarhul Miron Cris-
tea și președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Gheorghe Buz-
dugan.

Întâmplător sau nu, în situația nou creată, Ionel Brătianu deve-
nea liderul de necontestat al României. Criza dinastică devine vizi-
bilă, după ce apar adversități evidente între cei care acceptau
Regența și filocarliști. La aceasta se adaugă și consecințele morții re-
gelui Ferdinand I în luna iulie 1927. Teama pentru o eventuală reîn-
toarcere în țară a lui Carol al II-lea, îl determină pe Ionel Brătianu să
dispună măsuri severe care să interzică trecerea graniței spre Ro-
mânia a acestuia, mergând până la măsura arestării.

În viața politică a țării se manifesta pregnant o atitudine critică
prin care Regența era acceptată ca un simplu gest propagandistic,
iar țărăniștii lui Iuliu Maniu câștigau pas cu pas o evidentă populari-
tate, susținută și de previziunile ce vesteau marea criză economică
resimțită în întreaga Europă. Liberalii pierd teren trăind și resimțind
o mare lovitură: moartea lui Ionel Brătianu la 24 noiembrie 1927,
după ce dominase viața politică românească timp de mai multe de-
cenii.

Începând cu anul 1928, mai exact în luna mai, intenția revenirii
în țară a lui Carol al II-lea devine un plan cunoscut mai ales de țără-
niști, opozanții cei mai prezenți ai liberalilor. Manifestul difuzat la
Londra cuprindea printre altele dorința expresă a lui Carol al II-lea:
„Vreau să mă înapoiez, prin voința voastră, spre a conduce Româ-
nia la locul ce i se cuvine în lume și spre a continua opera celor mai
dragi regi ai noștri. Doresc să mă înapoiez la copilul meu și să fac din
el un demn urmaș al dinastiei.” Intenția a rămas însă fără finalizare. 

Primele mărci poștale cu portretul copilului-rege Mihai I sunt
puse în circulație în luna martie 1928 (9 valori nominale). 

În același an, 1928, în luna septembrie, sunt puse în circulație
alte mărci poștale de francare (uzuale) cu imaginea copilului-rege
Mihai I. Peste o lună, în 25 octombrie, acesta aniversa 7 ani de la naș-
tere.

În număr de 3, mărcile poștale sunt purtătoare ale valorilor no-
minale de 25 bani, 7,50 lei și 10 lei, fiind tipărite în culorile negru, ul-
tramarin și albastru. Realizatorul machetelor a fost Ludovic Basarab,
iar formatul mărcilor poștale a fost de 19×25 mm pentru 25 de bani
și 18,5×25,5 mm pentru 7,50 lei și respectiv 10 lei.

În luna octombrie 1928, emisiunea 15 ani de la unirea Dobro-
gei cu Regatul României, are în compunerea sa două mărci poștale
cu imaginea perechii Ferdinand I și Mihai (valorile nominale 1 leu și
3 lei).

Păstrând aceeași imagine-portret (ca și în 1928) în anul 1930,
sunt puse în circulație alte 5 mărci poștale de francare (uzuale) cu-
noscute ca „format mic”: 18×23 mm, purtătoare ale valorilor nomi-
nale de 1 leu, 2 lei, 3 lei, 7,50 lei și 10 lei, fiind tipărite în culorile violet,
verde, roșu, ultramarin și albastru.

Ambiția lui Carol al II-lea de a prelua tronul Romniei își găsește
împlinirea în noaptea de 6 iunie 1930, când reușește fără nici o opu-
nere a autorităților să ajungă la Palatul Cotroceni unde a avut prima
întâlnire cu Iuliu Maniu, cel care îi punea condiția de a renunța la re-
lația cu Elena Lupescu. Deși refuzul viitorului rege îl obligă pe Maniu
să se opună vehement întronării, parlamentarii național-țărăniști so-
siți pe 7 iunie la Cotroceni, anunță sprijinul lor necondiționat pentru
proclamarea lui Carol al II-lea drept rege al României. Maniu demi-
sionează, iar Regența va numi un nou șef al guvernului în persoana
lui Gheorghe Mironescu. Actele emise în 4 ianuarie 1926 sunt anu-
late de parlament, Carol al II-lea este proclamat rege al României, iar
fiul său va primi titlul de mare Voevod de Alba Iulia. Toate acestea se
întâmplau în ziua de 8 iunie 1930. Ultimele mărci poștale ale copi-
lului-rege Mihai I sunt puse în circulație cu supratiparul 8 iunie 1930,
marcând astfel ziua încoronării lui Carol al II-lea de Hohenzollern-
Sigmaringen ca al doilea Rege al României Mari. (Primele mărci poș-
tale emise cu imaginea Regelui Carol al II-lea sunt puse în circulație
în septembrie 1930).

Figura regelui-copil Mihai I o vom regăsi mai apoi într-una din
mărcile poștale din anul 1932 (Jamboreea națională Sibiu, 10 iulie
1932; marca poștală cu valoarea de 6+6 Lei). 

Având în vedere un eveniment filatelic de seamă al acestui an:
Centenarul nașterii Regelui Mihai I, propun cititorilor un material
de prezentare a mărcilor poștale din 25 octombrie 2021, îndemnând
privitorul să primească istoria prin artă, ca o adevărată contribuție la
neuitare.

Mihai I, primul copil-rege, 
în imaginile m[rcilor po§tale 

criSTinA PoPeScu
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Volumul Iubește-l , Anya, apare în
cunoscuta și valoroasa colecție
Arca a Editurii Neuma, din Cluj-

Napoca, situând-o pe autoare, Mihaela
Roxana Boboc,  printre conștiințele pro-
funde, sensibile și sensiblizatoare ale liricii
actuale.

Primul text este și cel care dă titlul,
construit printr-o adresare imperativă,
către o  anume Anya,  ipostază lirică, pro -
babil, a poetei, care alege varianta exotică
a biblicei Ana, mama Fecioarei Maria sau
Ana lui Manole, femeia-martir  sortită sa -
crificiului, în numele artei eterne.

Iubește-l, Anya se constituie, la prima
vedere, ca  un îndemn patern, mai  ales că,
la un moment dat, există o aluzie referi-
toare la cancer:  ”se face noiembrie, Anya,
/mi-e frig și moarte, frig și dor,/cancerul
zace sătul în propria-i carne /cancerul
minte că e sătul/iubește-l, Anya,/îngerii
culeg ghebe din asfalt/noi nu/niciodată
nu…” 

Sunt câteva decupaje metaforice peste
care nu poți trece indiferent, în calitate de
lector: geamăna din ochiul ferestrei, în-
gerii culeg ghebe din asfalt, iubirea care
coase mută/ceasul ticăind bezmetic;  aces-
tea reprezintă câteva dintre  formulările
inspirate.

Dialogul cu Anya, l-aș numi solilocviu,
ca în dramaturgie, gândind că Anya se de-
dublează, își deconspiră fețele lirice din
nevoia de autocunoaștere, acest dialog
deci, continuă în același registru grav, iar
prezența divină, protectoare, în accepți-
unea generală,  este  obstrucționată  de
în săși ființa umană, ce se complace în pro-
pria-i beznă:  ”să nu crezi, Anya,că Dum-
nezeu stă/în cârca noastră cu felinarul
aprins, /El nu aprinde lumina celor care
închid/ușa pe dinăuntru”.  (Închis pentru in-
ventar)

Poemul Bulgăre de sare este o suită de
flash-uri captate pe ecranul copilăriei, unde
se distinge imaginea tatălui care îi ames -
tecă gingaș culorile, știut fiind că autoarea,
absolventă a unui liceu de arte, este fami -
liară cu pictura, pe care o și practică.

Uneori tonul, esențialmente grav, gli -
sează spre patetic, așa cum se întâmplă în
poezia Imponderabil, al cărei registru con-
fesiv  se realizează în jurul unor imagini
repetitive, în volum: întunericul din tim-
pul zilei, păsările de lut,  Dumnezeul atot-

puternic, anotimpurile  și, mai ales, iarna,
cu zăpezile sale.

O imagine puternică este cea a ma -
cilor semănați printre șine, care au pute -
rea magică de a hrăni gările, a se înțelege
plecările,  asociate cu  ideea de ruptură,
pentru că o bucată de viață rămâne me -
reu pe un peron, în urma trenului ce dis-
pare:  ”și pentru prima dată zăresc omul/
care cerșește la un colț de gară /o respi-
rație.”(Caravana)

O schiță de portret apare  în textul Fe-
meia,  unde citim că  ea, ”femeia micilor
capricii/îți bate în fereastră, știind că ai
ieșit deja pe ușă”  și că ”Femeia după ce lu-
minează rămâne lumină,/naște lumină”,
iar dacă aplicăm principiile artei, trebuie
să credem în această femeie demiurgică,
așa cum o descrie Mihaela Roxana Boboc.

Lumea pe care  o visează poeta nu se
suprapune nicicum peste cea reală, în po-
emle sale  bărbații știu să cioplească rugă-
ciuni în lemn, femeile alăptează dimi- 
nea  ța, oamenii au gust de pâine și ce poa -
te fi mai hrănitor, mai bun, decât pâinea
caldă?

Timpul revolut este pretextul liric de
la care pornește  în continuare demersul
Roxanei  ce și-o apropie din nou pe Anya,
cu teama că efectele să nu fie unele fatale:
”dacă iei sufletul Anyei și îl treci prin vămi/
descoperi orfanul desenat pe mâneca
dreaptă /și timpul, acest părinte,/mode-
lează umbre.” (Prin vămi)

Este picturală poezia  din acest volum,
surprinzătoare deseori prin asocierile ori -
ginale, din care își creează metafora ce
susține mesajul, impresie accentuată de
portretul în evantai al Anyei, un fel de iu-
bită de toți și de toate, câtă vreme  ea în-
săși iubește ”orele cu oase lungi/înfipte în
trupul poeziei”.

Textul  numit Jumătate se profilează
puțin altfel, într-o tonalitate familiară, ușor
ironică,  iar cuplul pare unul care și-a aflat
liniștea, acceptând ideea că în timp ce  fe-
meia  ”a  mai poezit”,   bărbatul a avut grijă
ca dragostea , ” nici chimio, nici cardio”, să
nu dispară.

Pentru că  ”Semănăm insuportabil cu
moartea/când ni se face frică de noi”, Mi-
haela Roxana alege să nu se teamă, nu se
acceptă orfană, chiar dacă recunoaște:
”mă răstignesc pe durere/și lemnul ei
doare până la os.”

Cu toate că afirmă  ”Scriu de  parcă nu
am pierdut nimic”, Roxana are încă răni ale
trecutului nevindecate:  „nu-mi mai amin -
tesc cum miroase obrazul tău după ras/
nici viețile puse înapoi în matrioșcă, /tată,
nu intru cu tine în noiembrie”.

Dragostea este o temă care, în mod
cert, nu va devein ternă niciodată, iar
poeta nu se sfiește să și-o exprime:  ”te iu -
besc /când din mine rămâne rama acestui
tablou /pe care l-am pictat cu degetele/ în
carnea mea/ în lumea ca un elefant în -
ghițit de șarpele boa”. (Sărut după sărut)

În Creioanele neascuțite cititorul des -
coperă  o secvență  deosebit de puterni că,
și anume imaginea copilului care dese-
nează cu creta pântecul mamei, pentru  a
se așeza fix acolo, ceea ce cred că  exprimă
o probă indiscutabilă de imaginație și de
talent din partea Roxanei Mihaelei Boboc
și nu e singura.

În întreg volumul se remarcă prezența
unei conștiințe ce se revendică din atitu-
dini evlavioase, chiar dacă de la distanță,
față de divinitate, pe care o consideră  cer-
titudine și reper:  ”Dumnezeu așază daru -
rile pe masă/Poeții dăltuiesc cuvinte,/
când nu mai e nimic de zidit /se pun în
locul pietrelor și tac”.  (Înaintea euharistiei)

Nu rămâne în afara volumului nici hu -
litul, pe bună dreptate, virus, care bântuie
mapamondul, Roxana Mihaela , ca toată
lumea, simte  efectele izolării și ale solitu-
dinii, spaima de boală, transfigurată-n stri -
găt disperat:  ”săruturi necontaminate de
acest virus ucigaș/aerul care intră în plă -
mâni/și rămâne acolo odată cu frica/ tro-
tuare pustii și te iubesc-ul strigat din ră- 
runchi/să ne ajungă de singurătate”.

În viziunea  Mihaelei Roxanei Boboc
timpul se comprimă într-o pastilă pe care
o înghite poetul, vindecătoare sau nu,
este de apreciat că el, Poetul, se tratează
de Timp, prin Timp, iar volumul  

Iubește-l, Anya, poate fi, de ce nu, adre -
sat chiar lui, Timpului, în speranța că, mă -
car  față de poeți, poate deveni conciliant.

Decalogul iubirii Anyei
GelA eneA

Editura NEUMA
2021

Mihaela Roxana Boboc

Mi
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POEZII

Mihaela Roxana Boboc își con-
trazice numele - a ajuns la maturi-
tatea lirică. Ea își inventează un
alter-ego, delicata și sensibilaAnya.
Poeta de acum dă sfaturi ipostazei
sale juvenile din perspectiva unor
experien&e bogate, deși traumati-
zante. Scriind, ea aruncă maci printre
șine de tren, iar aceștia încol&esc și
cresc. În jurulmetaforei iubirii rezis-
tente la mediul ostil se construiește
o carte valoroasă și coerentă, demnă
de aten&ia cititorilor.

HORIA GÂRBEA
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Marilena Apostu publică al treilea volum de poezie –
Orașul cu femei triste – în anul 2021, la Editura
Neuma, în colecția Arca, și dovedește sensibilitate

remarcabilă, în versuri copleșite de tristețe, cu un ritm al măr-
turisirii egal în emoție și intensitate, astfel încât cele 73 de texte
par o singură respirație lexicală. Neîndoielnic, poeziile acestea
de dragoste configurează un portret complex al femeii care
iubește, se simte singură, dar este și conștientă de actul scrierii,
astfel încât, mai importantă decât starea de fapt devine
asumarea unui joc de rol în care femeia este, în același timp,
actor și regizor al spectacolului generat de tumultul senti-
mentelor sau al amintirilor lor (poate, uneori, al unui simulacru
magistral orchestrat, al unei despărțiri niciodată produse).

Marilena Apostu scrie ignorând tendințele scrisului liric ac-
tual, e elegiacă, poeziile sale mustesc de metafore foarte reușite
(cheile au ruginit într-un lătrat; ceasuri respiră aceeași oră etc.), cel
mai important, autoarea reușește să mențină febril și livresc, în
același timp, un status quo al condiției femeii îndrăgostite care
e în permanență în așteptare, dar paradoxal, iubirea este re-
constituită din frânturi de amintire, din vise și reverie. Și atunci
de unde așteptarea? Înclin să cred că e provocarea unui impuls
creator care să simuleze un act erotic la fel de puternic (poate de
o intensitate mai mare, la o adică) precum o experiență în cuplu.
Deși evocarea iubitului sau a perechii este timidă, ritualică, de
femeie supusă, cuminte, creația în sine – actul poetic desemnat
prin câmp semantic precis – este autoritară și individualistă 
(uneori, cu rictus ironic: M-aș sinucide/ dar am de scris un poem
despre/ pletele femeii tale – trăim întâmplător).

„Femeia” creată de Marilena Apostu are ceva din fragilitatea
eroinelor lui Cehov, ceva din delicatețea picturilor renascentine,
nimic obraznic, nimic seducător. E o femeie atavică, care îm-
blânzește, nu provoacă sexualitatea masculină, oarecum
maternă, oarecum adolescentină, parcă serafică și îmblânzitoare
a durerii. Iată: să-i spăl rana cu lumină,/ să-i spăl încă o vină ațip-
ită./ să-i dau înapoi jumătate din florile de zarzăr căzute pe jos.”
(ascultă-mi somnul învelit cu jumătate de cer); aș vrea să fiu
pământul tău,/ să rodesc din tine,/ să îți port mormântul în
mine”(nu știu pe unde umblă arborii tăi) etc.

Autoritatea de care aminteam alungă de bună voie această
imagine a femeii fragile și configurează, printre rânduri, un
portret mult mai interesant al femeii care scrie, chiar dacă, pre-
cum o eșarfă fluturând, este evocată, încăpățânat, imaginea cu-
plului. În consecință, o poezie precum trotuarele șterg întrebări
desenate pe asfalt devine, inevitabil, cheia înțelegerii volumului
de față care pare o evocare credibilă a singurătății sau dorințelor
intime ale unei femei, vădit acoperită de aura unei tristeți
copleșitoare (și, la o adică, poate fi citită eminamente în direcția
aceasta, fără probleme), dar, în profunzime, este un manual de
scriere poetică pe tema iubirii. Spune Marilena Apostu în poezia
cu pricina: hârtii mototolite sunt zilele (travaliul creator era pe
vremuri și consemnat printr-o cantitate deloc neglijabilă de
ciorne, de încercări repetate în căutarea formei perfecte). După
care exclamă, patetic și oarecum desuet: O, cât am dorit să

rămânem împreună! Dacă cititorul ar cădea în capcana senti-
mentalismului la vedere al acestei retorici, extrem de abil, poeta
lămurește problema în versurile următoare: Cuvintele tale lipeau
cuvintele mele,/ mă căutau prin ceață. Așa cum am spus, iubirea,
dorul, despărțirea care pot cădea atât de ușor în desuet, sunt, în
cazul de față pretextul asumat al nașterii poeziei. Ceea ce e mult
mai important pentru că dezvăluie o poetă extrem de lucidă și
responsabilă. Iată de ce poezia Marilenei Apostu, grație talen-
tului său, poate fi un sensibil și emoționant cântec de dragoste,
dar, în același timp, e și o artă poetică a liricii de acest fel. Poezia
se termină cu sugestia parcursului creator: lumea (sugerată prin
vânt) citește nedescifrate scrisori și nu obosește/ să-mi îndoaie cu-
vintele, există mereu riscul să nu fii înțeles, să fii chiar lezat, iar fi-
nalul e de zile mari: Să ne ascundem: străzile sunt pe urmele
noastre!

Deși cartea se numește Orașul cu femei triste, Marilena
Apostu nu se înscrie pe linia altor poeți contemporani care
problematizează pericolul urbanizării, globalizării, nici măcar nu
creează conturul unui oraș livresc sau metafizic, precum Mihai
Marian în volumul său de debut exemplar, negru opac. Nu, mai
degrabă poeta insistă pe ideea de intimitate, iar tristețea fe-
meilor ar fi, poate, cea a așteptării cu speranță deșartă, e un oraș
atemporal aici, ușor provincial, foarte aproape de atmosfera de
odinioară a simboliștilor. Intimitatea camerei, spre exemplu,
este însă mai pregnantă. În care se scrie și de unde se poate zări
orașul pentru inspirație. Chiar în poezia care deschide volumul,
camera în decor neoromantic (Luna își târăște frumusețea prin
oraș) dezvăluie o femeie singură, dar care are parte de revelație,
iar singurătatea nu e un factor negativ, dimpotrivă, e obligato-
rie pentru ca mărturisirea femeii îndrăgostite din final să aibă
sens: îngerii pictează o cămașă subțire/ și măsoară singurătatea
cu silabe rupte-n fâșii (ascultă-mi somnul învelit cu jumătate de
cer).

În acest sens, ferestrele ajung să fie un motiv esențial în
ansamblul cărții, un posibil simbol cu dublu sens: pragul dintre
intimitate și lume (ferestrele care fac trecerea de la camera ca
univers închis și universul exterior) și pragul dintre demersul
auctorial și receptare (cartea care se deschide seamănă cu o fe -
reastră dublă care se deschide spre interiorul camerei). Spre 
exemplu: ferestrele creionează o răzvrătire; o femeie șterge fere-
strele ca să respire vești; să închiriem ferestre moi; ploaia își astâm-
pără setea în ferestrele deschise; nu mai cred în ferestre pedepsite
cu ceață; un trib de păsări încearcă să deschidă ferestrele; luna își
sparge singurătatea-n fereastră. 

Orașul creat de Marilena Apostu este poezia ei dăruită oa-
menilor grăbiți de azi, pe care nu îi dorește în postura de
cumpărători, ci de receptori empatici ai sensului și emoției
creației sale. Și cel mai bine se vede asta în poezia nu sunt sigură
că am să pot vinde cuiva: Voi întoarce cerul pe dos asemenea unei
clepsidre,/ voi iubi ca o pasăre înfiată de ger,/ ca foamea de la
miezul nopții,/ voi dărui un oraș tălpilor grăbite.

Poezia ca o fereastr[ spre ora§
rAlucA FArAon
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Volumul lui Mihai Kantzer, Indi -
cele fericirii globale, publicat la
Editura Tracus Arte (2021), dez -

vă luie strigătul caracteristic al omului con-
temporan, care experimentează un senti- 
ment al urgenței în fața realității. Frapant
de calofile, textele frizează puțin și cu nos-
talgia, ciupind din toate stările trecutului,
devoalând pe cele ale prezentului prin
firul versului care leagă lucrurile. Dacă în
lumea de astăzi totul este contractual
schimbul a ceea ce dai și a ceea ce pri -
mești se realizează printr-o ironie percu-
tantă cu reveniri în parcursul biografic, dar
și cu inserții ale prezentului dând impre-
sia că timpurile se amestecă cu gândirea
poetului. Cu semnalmentele unei cărți-bi-
juterie, în care ilustrațiile lui Răzvan Lus-
cov completează fondul și se pierd în
forme ce trădează peisajul în care cu toții
funcționăm, volumul Indicele fericirii glob-
ale, intră în miezul lucrurilor cu o adaptare
naturală la imaginea în care tiparul este
duritatea. Geografia imortalizată de Mihai
Kantzer însumează o lume citadină („în
stația de autobuz, / privesc cum orașul ne
devoră în carne și oase / ca într-un thriller
cu monștri marini” – Dimineața metalică),
aglomerată, uneori sufocantă, în care in-
dividul își imaginează tehnici de supra -
viețuire („viața aceasta, dacă nu îmi va
folosi la ceva, / o voi reporta pentru un vi-
itor episod / cu o distribuție mai bună / o
amprentă de carbon mai redusă / și un
plan de evacuare cu multiple ieșiri de ur-
gență / în care daunele vor fi acoperite de
polița de asigurare.” – Plan de evacuare),
visează mult („ne-am visat unul pe altul în
aceeași noapte” – Vise) și este gata oricând
să se reinventeze („sună ceasul deșteptă-
tor / închid animalele sălbatice în cuștile
lor / (…) îmi beau în tihnă cafeaua și por -
nim la drum / pentru a câștiga noi trofee,
/ noi insule voi anexa din acest arhipelag,
/ împărăția mea va străluci și eu îmi voi da
seama, / până cînd materialul nu va fi ed-
itat postproducție.” – Corabia).

Deși tumultul vieții nu-i oferă protecție
individului („am ajuns în acest an / cu un
ADN obosit” - Aroganța stratului de ozon),
rezidă în substratul textului ,,ideea” că po-
e tul își găsește ritmul, reușește să și-l
păstreze și să ni-l transmită din vârful

stiloului având la îndemână „cinismul” car-
acteristic unui spirit inteligent ce poate
menține focul în fața oricărei piedici: „m-
am trezit dimineața cu o senzație de déjà
vu / când m-am privit în oglindă, mi-am
văzut ADN-ul / metamorfozat / (…) am in-
vocat spiritul firului de praf ce-mi obtura
vederea / luând asupră-și această reîncar-
nare reptiliană / cu tot cu datoriile de în-
treținere / am rostit incantații domestice
/exact așa cum mi-au fost dictate de un
maestru zen / chemând spiritele tuturor
înaintașilor mei / le și vedeam pășind în
ritmuri de samba / încolonate în șir indian
/ pe balustrada care dă la mine în dormi-
tor / mi-au promis că nu vor aprinde lu-
mina / ca să nu strice elementul surpriză /
cine mai pariază acum că legea lui Darwin
nu este reciproc valabilă? (Metamorfoza).

Poemul titular nu oferă mari potențial-
ități pentru sentimentul greu de atins al
fericirii care e văzut, mai degrabă, ca fap-
tul de la care trebuie pornită discuția, pre-
lungită cu aprecieri destul de lungi, apoi
ca un sentiment friabil și în cele din urmă
o forma mentis care ne este dictată nouă,
tuturor indivizilor ce vrem să fim fericiți:
„indicele fericirii globale nu înregistrează
nivelul serotoninei, /  mi-am pavat dormi-
torul cu statistici optimiste / să țin sub
control consumul de alcool / cine va intra
în camera mea va respira un aer de munte
/ apoi va cădea secerat de plictiseală”
(Nivelul serotoninei).

Fericirea este mai mult decât o înca -
drare de moment, este mai mult decât un
răspuns, mai mult decât o părere este,
poate, cel mai râvnit sentiment uman, sin-
gurul care ne face mai luminoși, mai vii,
mai iertători, mai încrezători că viața mer-
ită trăită. Este ca un meniu complet cu tot
felul de delicatese la care năzuim cu toții,
dar de cele mai multe ori nu știm cum se
mănâncă. Surprinzător este faptul că
Mihai Kantzer nu menționează cuvântul
fericire decât o singură dată pe parcursul
întregului volum, dar subtilizează „lupta”
care ne-ar putea canaliza către acest soi
de împlinire, apelând la jonglerii lingvis-
tice: „am visat particula lui Dumnezeu / ca
și cum ar fi fost în palma mea și am strigat
de bucurie (Particula lui Dumnezeu); „acum
când menținerea funcțiilor vitale / a de-

venit un joc de societate mult prea elitist
/ orice stimulent care reduce gradul de
îndatorare este binevenit (Funcţii vitale);
merg pe vârfuri pe un câmp minat /
printre unde wifi,  las în urmă / damfuri şi
firimituri de pixeli / ca să nimeresc drumul
de întoarcere (Vertij).

Volumul Indicele fericirii globale al lui
Mihai Kantzer se încadrează printre tex-
tele care trebuie citite cu șira spinării, nu
reprezintă neapărat o lectură care să re-
laxeze, ci o lectură ce stârnește interesul,
instigă la recitire nefiind comodă sau
facilă, neîncadrându-se în producția de
masă, ci într-una care își spune cuvântul în
ceea ce privește categoria calității. Cheia
textelor constă în detaliile legate de as-
pectele cotidiene și de impactul lor asupra
noastră.

Parteneriatul om-societate se filtrează
prin citiri răsturnate ale realității, ale sen-
timentelor în timp ce lumea este văzută ca
un câmp larg de cercetare ce se poate
metamorfoza de la o zi la alta și ce poate
influența individul odată cu procesul ei
rapid de transformare („ne-au trecut toate
apele până ne-am liniștit / stăteam pe
marginea patului, / ne calculam în tăcere
șansele / în fața pariului lui Pascal / nu am
luat în calcul inflația, / cotația petrolului
Brent / sau odiseea popoarelor migratoare
/ venind peste noi în valuri de șampanie /
nici criza capitalismului, priveam doar /
probabilitatea in nuce / zgomotul pe care
îl produce în urechile noastre / în timp ce
lovește în continuu, în continuu pereții
timpanului / ca din măruntaiele Catedralei
Neamului – Teoria probabilităților).

Poezia lui Mihai Kantzer demonstrează
că, până la urmă, tot ironia are rol com-
pensator în această călătorie aiuritoare a
noastră în lumea tehnologizată și globa -
lizată în care diminețile devin metalice, noi
trăim neurosentimente, nopțile sunt kar -
mice și ne promitem mereu rondul de
dimineață.

miHAelA STAnciu 

Fericirea ca observa\ie de subsol 
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Volumul Cerul din colivie (Ed. Colorama, Cluj), este al
treilea din palmaresul literar al Nuței Crăciun. Poezia
Nuței Crăciun este un periplu existențial în care ea lasă

fanioane, de parcă ar fi câștigat teren, ori ar fi cucerit un vârf
alpin. Fanioanele sale sunt, tematic vorbind, singurătatea, iu-
birea, cuvântul, viața, moartea, tristețea, toamna ca element ob-
sesiv și destinul, desigur, cel care a dus-o departe de locuri și
oameni dragi, tocmai în peninsula iberică.

Versurile apasă pe tristețe ca pe un buton, iar repercusiunile
sunt înțelese și simțite diferit: fără sens existența asta în care nu te
împrietenești/ nici cu umbra ta între un zâmbet și o lacrimă. Este
un permanent balans între plus și minus, de parcă viața însăși
este un curent dintr-o baterie, consumabilă atâta vreme cât ali-
mentezi viața cu iluzii. Există, obsesiv, alternanțe pe care poeta
le socotește ca prezente în realitate: vremea se umplea și se golea
alternativ, divinul are forme omenești, toți purtăm în noi o
spânzurătoare/ și o cruce sau ne așezăm sub coasa/ care împarte
plăcerile și osândele.

Poeta are convingerea că există o linie de demarcație clară
între bine și rău, între a fi uman și a voi să depășești stadiul ome-
nescul, între un acum și un mâine. De altfel, unele titluri ale
poeziilor sale urmează acest joc de alternative precum mișcarea
unui pendul: între un zâmbet și o lacrimă, de cealaltă parte a ploii,
în mine plouă de la stânga la dreapta, treceri. 

Tulburările sale sufletești au legătură în special cu amintirile,
cu trecutul văzut prin ochii iubirii, în acel demult, iar singura
posibilitate de a le păstra la loc de onoare este să scrie despre
toate acestea într-o manieră melancolică, în care părerile de rău
se succed într-un tempo individualizat. Cuvântul îi este un bun
camarad. Senzația de nod în gât, de stavilă împotriva șuvoaielor
pornite dintr-un odinioară trăit și adorat, răzbate chiar din titlul
unei duioase poezii, s-au înecat cuvintele.

Semnificația toamnei, pe care Nuța Crăciun o evocă generos
în acest volum, este multiplă. Autoarea fie se lasă pradă aminti -
rilor, fie intră într-o stare de izolare, de apatie, depresie, fie evocă
un capăt. Dinccolo de moartea frunzelor, a naturii în general, a
iubirii, a dorințelor, a visului  autoarea reușește să reia traiecto-
ria zborului, să se detașeze, să spere: moartea nu e definitivă așa
cum credeam/ doar o lungă uitare nimic altceva. Melancoliile
Nuței Crăciun își au cu siguranță rădăcinile adânc înfipte în locul
natal, în sătucul său huned

orean de pe Valea Grădiștei, de aceea cred că toamnele din
acest volum îi sunt regrete și doruri, rememorări și reveniri în
aceste decoruri de întoarceri și reverii mângâietoare.

Adesea, poeta se lasă pradă visării, mânată de îngerul păzi-
tor care o scoate din tristețe: uneori noaptea vine îngerul să mă
salveze/ visează îmi strigă el//... visează îmi strigă îngerul iar eu nu-
mi găsesc ochelarii/ confund mereu lucrurile/ nu mai știu care e
visul care realitatea„.

Dorul de acasă devine un zid între sine și lume sau mai bine
zis o pustiire dureroasă: „se răsucește ora pustiului/ între mine și

singurătatea pietrei// ... ce sfânt era timpul ce blânde clipele/ ce
inimă vie aveam. 

În poezia Nuței Crăciun cititorul nu trebuie să cauta anume
cuvintele din vis. Ea visează cu ochii deschiși, își construiește o
lume paralelă cu aceea reală pentru a rezista spațiului și timpu-
lui care o despart de ceea ce nu poate uita, iar în acest sens 
există o abundență de trăiri similare. Poezia din acest volum este
chiar un exercițiu de visare în alb.

Din acest volum nu avea cum să lipsească figura predomi-
nantă a mamei, temă recurentă și  motiv de tristețe, pentru
poetă. Nuța Crăciun evocă momente din tradiția locului, privi-
tor la ritualul morții când murea cineva în sat mama se apropia de
mort/ și-i cânta tatei/ știa că mortul o să-i ducă veștile iar tata nu-
și va mai/ reproșa/ că ne-a lăsat singuri în pragul acelei primăveri.

Nuța Crăciun este o iubitoare de singurătate. În lipsa celor
dragi, într-o perioadă în care interdicțiile de tot felul închid orice
comunicare directă, poeta alege să îmbrățișeze singurătatea. Se
resemnează cu proiectarea în poezie unei vieți împărțite la trei:
lipsa părinților, lipsa spațiului securizant de „acasă”, lipsa mobil-
ității. Un triumvirat de care se folosește pentru a scrie, dar aflat
în reciprocitate cu faptul de a scrie pentru a se elibera de dis-
confortul existențial într-o lume tot mai bolnavă, la propriu și la
figurat: iată-mă mulțumită de sigurătatea mea/ îmi plimb liniștită
zilele în căruciorul de butelie/ ca o plecare în largul cerului/ cu legile
mele gravitaționale cu tot (cântec de iubit singurătatea).

Cerul din colivie este un volum scris în perioada fatidică a pan-
demiei, de aceea are o puternică amprentă a izolării, fiind sem-
nificativ acest titlu care de altfel rezumă catastrofa umană
globală a lui 2020. Sigur că multe versuri vin din această con-
strângere, oricare poet având nevoie de spațiu, de libertate, de
eliberare: te baricadezi înlăuntrul tău/ singură cu idolii tăi de-
ntuneric/ cu anotimpul din care mereu pleacă cineva.

Poeta este o fină deținătoare a metaforei: de fapt fericirea e
doar un detaliu adăugat buzelor (cerul din colivie). Mi se pare o
completare remarcabilă la tot ceea ce înseamnă trecut și prezent
în viața autoarei.

Poate că e ziua în care te gândești că viața/ e doar un vis mo-
tolit. Poate că e momentul în care sătulă de umblat prin străini/
bucuria/ e tot mai tristă de la o vreme, după cum notează într-un
cântec de alungat tristețea. Sau poate că: povestea iubirii din mem-
orie/ se scrie în temnița unei zile de toamnă/ când te declari mulțu-
mit cu toată năvala de frunze/ căzute peste visele tale necoapte ca
într-o meditație în umbra unei dimineți. Toate aceste gânduri 
evi dențiază sensibilitatea deosebită care o marchează pe au-
toare, o sensibilitate care îi caracterizează scrisul.

Oricum ar fi, poeta Nuța Crăciun trece prin variate forme ale
visării spre a păstra neîntinată pofta de a fi acolo unde cerul iese
din colivia închistării: dacă am putea înțelege o floare/ am putea
trăi în taină/ într-o formă de vis. Aș încheia pledoaria pentru
poezia Nuței, cu un citat din Cioran: „Când visează, omul nu se în-
doieşte niciodată„.

Cântec de alungat triste\ea
oTTiliA ArdeleAnu
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La o primă vedere (ba chiar și la o a
doua), versurile craioveanului Con-
stantin Pădureanu pot fi cu dificul-

tate desprinse de ceea ce, în chip absolut
legitim, se poate numi matca soresciană –
sintagmă ce presupune în egală măsură o
substanță literară asemănătoare și, prin ur-
mare, lesne recognoscibilă precum și o for-
mulă poetică apropiată ca structură. Și,
totuși, atât Constantin Pădureanu, cât și cla-
sicul său predecesor din Bulzeștii Olteniei
sunt autori care își păstrează nealterată o
identitate proprie – ceea ce, până la urmă,
în literatură reprezintă unul dintre lucrurile
cele mai însemnate.

Dincolo de cele de mai sus, este de ob-
servat că  peisajul liric – eminamente rural,
împovărat de  trăsături și detalii specifice
câmpiei sud-dunărene din La zidul plângerii
– este, surprinzător sau nu, unul congruent,
în primul rând, celui din cunoscutul roman
Moromeții, vol. I.  Așa cum știm din capodo-
pera lui Marin Preda, universul țărănesc din
Siliștea-Gumești, asemenea celui în care se
mișcă lumea lui Constantin Pădureanu, se
definește prin ordine, periodicitate, ierarhie,
ceea ce la nivel fenomenologic, se traduce
în obicei, repetiție, ceremonial, stereotipie.
Asumate conștient – unele ca fatalități moș-
tenite ereditar sau cutumiar, altele ca nece-
sități curente, funcționale –, dar respectate
riguros. Amplasamentul cadastral al Ruda-
rilor Olteniei nu surprinde prin dinamism și
noutăți epice, prin evoluții imprevizibile și
răsturnări neașteptate de situații capabile să
modifice geografia locală identificabilă prin
câteva – nu multe – elemente invariabile:
drumul european 70, Biserica Sfîntul Dumi-
tru slujită de preotul Daniel Câmpeanu, bru-
tăria lui Niță Guguloi, linia Curcanilor, câr-  
ciuma lui Ion Fudulu, Școala generală de 8
clase și... cam atât.

Nu în ordine evenimențială trebuie cău-
tate, prin urmare, punctele de interes ale
pildelor și istorioarelor cu care ne întâlnim
în volumul lui Constantin Pădureanu. Ruda-
rii Olteniei sunt o localitate suficientă sieși,
stabilă și echilibrată până la eleatism, cu
toate că locuitorii săi îi depășesc câteodată
frontierele. E adevărat, în expediții scurte și,

în genere, nesemnificative, cel mai frecvent
în Coveia, așezarea urbană în măsură să  le
ofere, în principal, locuri de muncă unora
dintre localnici. Simetric, în sat nu se sem-
nalează prezența unor intruși, a unor străini
de rosturile și rânduielile sale. Autarhia este
aproape deplină, inclusiv în ordine metafi-
zică. Se refuză atât evadarea în neființă, cât
și ineditul provenind din zona non-creatu-
lui: nimeni nu moare, nimeni nu se naște în
Rudarii Olteniei. Viața pare aici un mecanism
impecabil reglat, care nu admite nici uzuri,
nici apariția de noi elemente, perturbatoare.
Angrenajul se rotește lent, în ritmul impus și
susținut de un „timp răbdător” și doar câteva
vise cu totul neobișnuite îi trimite pe som-
nolenți în infern ori în paradis, de unde revin
însă rapid în lumea reală. Senzația de an-
samblu este una de suspendare a devenirii,
de evadare din dialectica naturală a mișcării
timpului, care nu mai pulsează în conformi-
tate cu legitățile lui imanente, ci își ate-
nuează dinamica până la limita eleată a
„stării pe loc” eminesciene. 

Ceea ce se mișcă, totuși, în permanență
în povestirile lirice ale lui Constantin Pădu-
reanu este de regulă de natură morală sau
religioasă – cele două dimensiuni esențiale
ale textelor poematice din La zidul plângerii.
Însă chiar atunci când greșesc față de con-
sătenii lor, păcatele rudărenilor sunt unele
veniale, pasabile, nu foarte greu de iertat de
cei mai buni decât ei sau de Cel de Sus care
le este parcă pururi aproape și gata să le în-
tindă mâna curată a absolvirii. Cucerit de bu-
nătatea unei fetițe care-și dăruiește strân- 
sura de bănuți unchiașului ce solicită milos-
tenie în fața bisericii, un trecător accidental
prin Rudarii Olteniei o ajută să-și împli-
nească „ceea ce își dorise cel mai mult”: po-
sesia unui cojocel călduros și foarte frumos
ca un semn de răsplată pentru gestul său de
mulostenie față de bătrân. Nicolae Scarlat
găsește un geamantan care „i-ar fi prins tare
bine”, dar îl lasă acolo unde îl găsise pentru
că, privind în sus, realizează că, mai mult
decât orice, omul are „mai multă nevoie/ De
un cuget curat și liniștit.” Ion Marin se tre-
zește supărat dintr-un vis în care are revela-
ția revoltătoare că nici Raiul nu este locul

unde sălășluiește dreptatea. Nae Vrânceanu
este convins cum că preoția ar putea fi o
bună afacere pentru fiul său, care n-are nici
o înclinație către această pioasă îndeletni-
cire. Îi cere, totuși, o recomandare în acest
sens preotului Daniel Câmpeanu care știe
însă, cu vorbe alese și argumente puternice,
să-l convingă pe tânărul aspirant la preoție
să renunțe pentru totdeauna la o dorință
nepotrivită cu înclinațiile sale veritabile. Un
tânăr abătut „că nu avea mulți bani” reali-
zează, după ce face un gest generos față de
un consătean lipsit de vedere, că el are „co-
moara cea mai mare din lume/ Pe care toată
bogăția n-o putea cumpăra:/ Sănătatea cu
tot ce izvorăște din ea/ Putere de muncă,
bucurie/ Voie bună și zile îndelungate.” Un
anume Nilă Tudorescu (v-amintiți băiatul lui
Ilie Moromete cu același prenume?!) pri-
mește o severă lecție de morală de la prie-
tenul său mai sărac, dar mai înțelept. Vasile
Barbu, încearcă să dreagă busuiocul credin-
ței religioase labile în numele faptului că nu
comite decât „păcate mici, pe care/ Le face
orice om...” Norocul său este prea cucernicul
Daniel Câmpeanu care îl îndreaptă și pe el
pe drumul cel bun așa cum procedează și cu
George Tănase pe care îl luminează precum
că întotdeauna, pentru ca „buruienile păca-
telor/ Să nu prindă rădăcini în suflet”, în fața
lui Dumnezeu „toate sunt importante”. Și
asta fiindcă „Prin tot ce facem/ Trăim pentru
ceilalți/ Și nu doar pentru noi...” Aceasta este
și lecția fundamentală despre „nemurirea
sufletului” pe care parohul Bisericii Sfântul
Dumitru o transmite copiilor din clasa a II-a
de la „Școala generală de 8 clase, din Ruda-
rii Olteniei”: „Trebuie să fii întotdeauna cu
Dumnezeu,/ Dacă vrei ca Tatăl Ceresc să fie
cu tine”.

O carte, în egală măsură, morală, sa-
piențială, lirică și hrănită din cele sacre, La
zidul plângerii se numără printre volumele
de referință ale bibliografiei lui Constantin
Pădureanu.

Acolo unde nimeni nu moare,
nimeni nu se na§te

Gelu neGreA
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Cei trei magi de la răsărit, încărcați cu daruri, își îndreaptă
privirile către ceruri: ghidați de o stea anume, au apucat
pe drumul care-i va conduce către cel mai fericit eveni -

ment al istoriei. La vremea respectivă, cei trei mari înțelepți ai
Orientului ar fi avut la îndemână doar cunoștințele lumii antice
despre firmament, puține în raport cu ceea ce știm astăzi. Însă
fascinația pe care o simțim privind bolta înstelată, șuvoiul de
întrebări și dorința de a descifra tainele astrelor nu ne-au părăsit
nicicând, fiind o constantă a comportamentului uman, încă din
zorii civilizației.

Cu mult mai târziu, în anul 1660, cei trei magi de la răsărit își vor
găsi locul în paginile atlasului intitulat „Harmonia macrocosmica”;
lucrarea lui Andreas Cellarius, publicată la Amsterdam, avea să fie
considerată cel mai frumos atlas din istorie. La data publicării sale,
Europa se află în plină epocă a marilor descoperiri geografice, dar
și în mijlocul unor frământări sociale și ideologice care vor defini, în
cele din urmă, trăsăturile esențiale ale identității europene
moderne. Opoziția dintre descoperirile științei, tot mai numeroase
și diverse, și doctrinele religioase, își atinge culmile în această
perioadă, în care marii gânditori și artiști se luptă între ei dar și
pentru a cuceri mințile și inimile celor din jur. Iar miza acestor
frământări este una de importanță capitală: determinarea adevă -
ratului loc și rol al omului în marele Univers.

Despre viața și activitatea lui Andreas Cellarius se cunosc destul
de puține date precise. Primul indiciu îl regăsim pe pagina de gardă
a „Harmonia macrocosmica”, unde se identifică drept rector al școlii
latine din Hoorn. Urmează o declarație conform căreia provine din
Pfaltz, zona Rhineland a Germaniei, fără a preciza anul sau locul
exact al nașterii sale. Cercetările efectuate în arhivele municipale
din Amsterdam, Hoorn și Haga au condus la concluzia că anul
nașterii sale este, cel mai probabil, 1596, în orașul numit Neuhau -
sen, în apropiere de Worms. Fiu al unui pastor protestant, din 1614,
Andreas urmează cursurile universității din Heidelberg, dar atât
durata studiilor, cât și specializarea sa rămân necunoscute. Este
posibil ca, pe fondul războiului de 30 de ani, cândva, între 1618-
1622, Andreas să fi părăsit Heidelberg-ul, atunci când orașul a căzut
în stăpânirea catolicilor.

Publicată în 1645, la Amsterdam, de Jodocus Janssonius, prima
sa lucrare tratează arta fortificațiilor. În 1659, editorul olandez Gillis
Jansz Valckenier publică o descriere a Poloniei, scrisă în limba
germană. În 1625, la oficiul stării civile din Amsterdam, este înscrisă
căsătoria sa cu Catharina Eltmans. După o scurtă ședere în Haga, în
1637 se mută la Hoorn, unde activează în calitate de rector al școlii
latine. Cellarius moare în luna martie sau februarie 1665, iar locația
mormântului său nu a fost, încă, descoperită. În prezent, o planetă
minoră - 12618, este numită Cellarius, în onoarea sa.

„Harmonia macrocosmica” se înscrie în cea de-a doua perioadă
de înflorire a cartografiei olandeze, care marchează sfârșitul sec. al
XVII-lea, când provinciile nordice ale regatului se impun în dome -
niu, iar Amsterdam devine cel mai important centru de producție
cartografică din lume. Este de notorietate rivalitatea dintre cele
două ateliere faimoase ale vremii, Blaeu și Janssonius; Blaeu este
furnizorul oficial al Companiei olandeze a Indiilor de Vest, a cărei
rapidă expansiune conduce la o imensă cerere pentru hărți de

navigație. Beneficiul este reciproc, căci navigatorii se întorc în
Amsterdam cu informații geografice noi, de o mare acuratețe, care
sunt încorporate în noile ediții de hărți.

Cea mai faimoasă lucrare a lui Cellarius, colecția de 29 hărți
(format dublu folio) intitulată „Harmonia Macrocosmica” este
publicată în 1660 de editura lui Johannes Janssonius. Cellarius
începuse lucrul la această operă încă înainte de 1647, pe care o
dorea a fi introducerea unei lucrări de cosmografie în două volume,
însă partea a doua nu a fost niciodată publicată. Actualmente,
ediția princeps a Harmoniei este găzduită de biblioteca Universității
din Amsterdam.

„Harmonia macrocosmica” îmbracă informația astronomică în
veșmintele pline de fantezie ale imagisticii baroce, conform
gustului artistic specific burgheziei înstărite. Ambiția lui Cellarius a
fost de a compila într-o singură lucrare întreaga istorie, de 1500 de
ani, a astronomiei. Atlasul se adresa unei audiențe rafinate, prepon -
derent urbane, mult mai largi decât cercul oamenilor de știință sau
al navigatorilor, public pentru care informația cu substanță știin -
țifică își sporește valoarea prin adoptarea limbajului artistic, ca mod

Harmonia macrocosmic[ - arta firmamentului 
mirunA drĂGHici
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principal de exprimare. Cellarius a colaborat cu gravorul portretist
Frederick Hendrick Van Hove și cartograful Johannes van Loon.
Toate ilustrațiile atlasului au fost pictate manual, ulterior etapei
gravării.

Catalogul stelar al lui Ptolemeu din anul 150 d.Hr. - „Almagest”,
cu al său univers geocentric, deschide seria planșelor dedicate
istoriei astronomiei. Planetele sunt antropomorfizate, fiind înfăți -
șate cu mult dinamism, sub forma unor personaje antice, care își
conduc carele de luptă într-o cursă celestă.

Modelul copernican, heliocentric, își are un loc de cinste în atlas.
Chiar din opera lui Nicolaus Copernicus (1473-1543), intitulată „De
revolutionibus orbium coelestium” (publicată chiar în ziua morții
sale), ne dăm seama de importanța acordată soarelui, marele
astronom zugrăvind, cu multă admirație și afecțiune, un portret al
astrului zilei: „Unii îl numesc lampa universului; alții, mintea sa; iar
alții, conducătorul său... Și astfel Soarele, ca și cum ar ședea pe un
tron regesc, guvernează familia planetelor care se învârt în jurul
său.” În total acord cu viziunea lui Copernicus, Cellarius ne redă o
imagine a soarelui cu obraji bucălați și privire prietenoasă, un
adevărat patriarh al bolții. În modelul cosmologic copernican,
Pământul orbitează în jurul soarelui, luna este satelitul Terrei iar cele
șase planete cunoscute la acea vreme sunt așezate pe firmament
în ordinea lor corectă.

„Scenografia construcției lumii, conform lui Brahe” este
diagrama în care Cellarius redă esența teoriilor lui Tycho Brahe.
Modelul cosmologic propus de acesta plasează soarele, luna și
stelele (imaginate de Cellarius pe o panglică zodiacală) într-o
mișcare de rotație în jurul Terrei, în timp ce Jupiter, Marte, Venus,
Mercur și Saturn se învârtesc în jurul soarelui. Întregul sistem suferă
de pe urma concepțiilor protestante ale lui Brahe, acesta fiind
incapabil de îmbina scrierile Vechiului Testament, care plasau
lumea terestră în centrul creației, cu modelul copernican al
universului. Mai mult decât atât, ideea că Pământul se mișcă, era, de
asemenea, greu de acceptat sau dovedit. La marginea orbitei celei
mai îndepărtate planete s-ar afla, potrivit lui Brahe, un strat subțire
al spațiului, care conține stelele. 

Este notabilă încercarea lui Cellarius de a proiecta o imagine
tridimensională a Pământului și a bolții cerești, cu mult înaintea
imaginilor 3d din epoca noastră. 

Paginile de final ale atlasului ne prezintă constelațiile, așa cum
au fost imaginate de civilizațiile greacă și romană, sub formă
zodiacală, dar și sub amprenta creștinismului, personajele biblice
preluând rolul astrelor pe boltă. 

Ceea ce însuflețește, cu adevărat, această lucrare este modul
de abordare a corpurilor cerești, acestea devenind adevărate per -
sonaje, care își etalează viața și activitatea celestă cu extravaganța
colorată, specifică artei baroce. Marginile decorative freamătă de
viață: astronomi faimoși își flutură hărțile, în dezbateri aprinse,
ucenicii cercetează cerul, manevrând instrumente complicate,
înconjurați de ființe fantastice și vegheați de heruvimi jucăuși. 

Hârtia folosită în sec. al XVII-lea este produsă manual, în mai
multe etape. Materialul de bază îl constituie deșeurile textile, tocate
mărunt. Fibrele rezultate erau prelucrate într-o pastă, amestecată
cu apă. O presă din lemn, cu părți metalice, era introdusă în ames -
tecul fibros, pentru omogenizare, până când era extrasă o fâșie
largă de hârtie, care se plasa pe o suprafață de lemn, uscată. Odată
depuse toate foile de hârtie, acestea erau presate puternic și uscate.
Ultima etapă presupunea ungerea acestora cu gelatină, ceea ce
asigura un grad ridicat de rezistență a suprafeței, dar și ușurința la
tipărire sau scriere. Fabrica de hârtie își ștanța numele sau logo-ul
pe colțurile foilor, însemnul fiind vizibil când hârtia era ținută în fața
unei surse de lumină.

În sec. XVII, există două procedee de imprimare a hărților: relief
și intaglio. La producerea Harmoniei s-a folosit metoda intaglio, cu
plăci de cupru. Metoda presupunea scrijelirea, cu o daltă specială,
a unei plăci de cupru sau zinc, formându-se astfel caneluri, în care
se turna cerneala. Efectele obținute cu această metodă sunt de
calitate superioară, cu linii extrem de fine, ce se grupează în forme
și litere rotunjite. Gravura era considerată o adevărată artă, exe -
cutată de profesioniști ce se întrec în renume, întotdeauna fiind de
dorit o reproducere cât mai fidelă, în cupru, a desenului executat de
mână, de către ilustratorul hărții. 

Mai întâi, pe suprafața plăcii de cupru era așezat un strat subțire
de ceară, iar cu dalta de gravură, cât mai ascuțită posibil, era
reprodusă imaginea, însă inversată. Înainte de tipărire, placa era
încălzită, astfel încât atunci când se turna cerneala, aceasta să curgă
ușor în șanțurile formate; surplusul era îndepărtat. Hârtia, ușor
umezită cu gelatină, era așezată peste placa astfel pregătită și
presată cu putere, cu ajutorul unei prese rulante; hârtia astfel
imprimată era agățată la uscat, apoi presată încă o dată, pentru a fi
perfect întinsă. O singură placă de cupru putea asigura tipărirea a
o mie, până la două mii de imagini, cu o nouă gravare a porțiunilor
din imagine care se tasau mai repede; unele erau gravate din nou,
în întregime, pentru inserarea de noi informații geografice.

La vremea sa, Harmonia a fost criticată deoarece a prezentat
obiectiv teoriile astronomice, refuzând să se pronunțe fie în
favoarea celor geocentrice, fie a celor heliocentrice; o altă critică a
vizat faptul că știința nu mai era opusă religiei, cele două fiind
reconciliate, în paginile sale, sub auspiciile artei. Cred că, la vremea
producerii sale, „Harmonia macrocosmica” nu a fost pe deplin
înțeleasă: mie îmi pare că scopul ei nu a fost unul didactic, de a ne
explica, cu precizie științifică, modul de funcționare al universului,
ci mai degrabă de a ne povesti felul în care oamenii își văd propriul
loc în univers. Frumusețea extravagantă, cromatica vie și dinamica
personajelor înfățișate, amalgamul de oameni, care conlocuiesc cu
heruvimi, planete, stele și creaturi fabuloase fac din această lucrare
un mod extraordinar de a păși pe calea către știință. O astfel de
carte, pe care copii o pot găsi sub brad, în noaptea binecuvântată
a Crăciunului, este o poartă către o lume a misterelor, lume în care,
ani mai târziu, pot fi ei înșiși personaje active. ���
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Sunteți nu doar o cunoscută autoare de teatru, proză și
roman polițist, ci și un  membru de bază al „echipei
Shakespeare” care în noiembrie 2019 a finalizat a treia
integrală Shakespeare din toate timpurile în limba
română. cum și când s-a născut imboldul de a vă implica
în acest proiect de anvergură?

Dacă doriți un moment exact, aș putea spune că în vara
anului 2011, când colegul meu Horia Gârbea traducea plin de
entuziasm Vis de-o noapte-n miezul verii. Atunci mi-a venit ideea
că și eu aș putea să traduc Shakespeare. Mai pe larg, trebuie să
spun că pasiunea mea pentru Shakespeare a început în
adolescență, în anii ’60, când am văzut Hamlet cu Laurence
Olivier și, cam în același timp, A douăsprezecea noapte pe scena
teatrului din Arad, un spectacol din care mi-i amintesc și azi pe
Sir Toby și Sir Andrew. Îmi mai aduc aminte că am văzut și un
foarte impresionant Hamlet cu Dan Nasta și trupa teatrului din
Timișoara. Cam pe-atunci am început să citesc teatru – inclusiv
tot ce apăruse din Shakespeare în ediția E.S.P.L.A. Mai târziu, pe
la începutul anilor ’80, citeam Shakespeare în engleză, (ediția
aceea de opere complete care se găsea în librăriile noastre
pentru că se tipărea la Casa Scânteii) și descopeream, printre
altele, predilecția lui pentru jocuri de cuvinte. Cam în aceeași
perioadă, TVR difuza seria de spectacole Shakespeare produsă
de BBC. Două decenii și multe spectacole mai târziu, scriam
piesa Călătoarea și Shakespeare, pentru care am recitit Furtuna,
Hamlet, Cum vă place, Romeo și Julieta, în căutare de citate. Aș
putea spune că implicarea mea în acest minunat proiect a venit
ca un pas firesc și vreau să vă mulțumesc că ați făcut posibil
acest lucru.  

din câte știu, primul autor pe care l-ați tradus vreodată
a fost tot unul canonic, dar aparținând altei literaturi...

De fapt, am început cu niște traduceri, din maghiară și
engleză, pentru Teatrul Radiofonic. Dar, într-adevăr, prima mea
traducere publicată a fost romanul Eppur si muove al clasicului
maghiar Jókai Mór, la editura Univers. 720 de pagini!

Putem vorbi în cariera literară a luciei verona de două
momente distincte, de dinainte și de după Sha kes -
peare? ce semnificație acordați participării dumnea- 
voastră la traducerea bardului în limba română?

Da, se poate spune că după 2010 cariera mea și-a modificat
traiectoria, pentru că în 2010 am scris primul meu roman polițist,
iar în 2011 am început să traduc Troilus și Cresida. De atunci  am
alternat scrierea romanelor polițiste cu traducerea pieselor lui
Shakespeare. Se potrivesc de minune, dovadă lucrarea „Elemente
ale romanului polițist în piesele lui Shakespeare”, pe care am
prezentat-o la simpozionul internațional „Shakespeare în

România, Shakespeare în lume”, de la Biblioteca Academiei, în
2016. Și tot în acești ani, mi s-a îndeplinit un vis – Teatrul
Dramaturgilor Români. Cu alte cuvinte, a fost o perioadă de
muncă multă și deloc ușoară, dar și de imensă bucurie, și a
meritat fiecare secundă petrecută la masa de lucru. 

o întrebare la care răspunsul va veni greu: care este
textul shakespearian preferat dintre cele pe care le-ați
tradus? nu am nimic împotrivă să menționați mai multe
titluri.

Nu e greu. Troilus și Cresida, poate, pentru că este prima mea
traducere (revizuită anul trecut în vederea ediției a doua), dar
este și piesa mea preferată încă de când am văzut spectacolul lui
David Esrig, pe la sfârșitul anilor ’60 și mi se pare un superb
exemplu de împletire a comicului cu tragicul și chiar cu absurdul.
De asemenea, mi-a plăcut foarte mult să traduc Othello și Mult
zgomot pentru nimic (Nu vi se pare că există asemănări între ele?
Ioan bastardul este rudă apropiată cu Iago), Iulius Caesar (cu toată
reținerea mea anterioară față de piesele „romane”), Henric al IV-
lea, Partea a doua, care este un alt exemplu de amalgam între
comedie și dramă. Și, să nu uit, Totu-i bine când se sfârșește bine,
mai ales pentru delicioasa scenă a discuției despre virginitate și
pentru acei mulți „dacă” din final. „BERTRAM: Eu, Sire, dacă
risipește ceața, / O voi iubi din suflet toată viața. HELENA: Dacă
nu-i clar și nu crezi că-i real, / Ne îndreptăm spre un divorț
mortal.” Și concluzia finală a regelui: „Pare-a fi bine. De se-ncheie
bine, / După amar, dulcele se cuvine.”

versiunea dumneavoastră la othello ar trebui să re -
voluționeze interpretarea, înțelegerea acestei „tra- 
gedii”...

Vă mulțumesc foarte mult pentru această apreciere. Poate că
ar trebui, dar nu cred că se va întâmpla foarte repede, pentru că
nu toată lumea agreează viziunea mea. De altfel, Othello se joacă
la noi destul de rar, poate pus în umbră de opera lui Verdi, mereu
prezentă pe scenă. Știți că n-am văzut niciun spectacol de teatru
cu Othello? Sigur, într-un fel îi înțeleg pe regizori, e o piesă dificilă,
mai ales în aceste vremuri de corectitudine politică, deși, după
părerea mea, culoarea pielii este, în piesă, doar o vulnerabilitate
în plus a personajului. Așa cum am văzut și am tradus eu piesa,
Othello este, de fapt, nu o tragedie, ci o tragi-comedie sau mai
degrabă o comedie tragică. Un fel de commedia dell’arte în care
personajele mor în ultimul act.

S-a bătut exagerat de multă monedă pe modul în care
noua ediție a adus în centrul atenției limbajul obscen al
pieselor shakespeariene. cât de obscen a fost, până la
urmă, Shakespeare și ce funcție au măscările în teatrul
lui?

„Bucuria de a traduce Shakespeare e o r[splat[ în sine. 
±i bucuria de a vedea pe scen[ piesele traduse”

GeorGe volceAnov de vorbă cu luciA veronA:
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Shakespeare a fost un om al epocii elisabetane, o epocă în
care obscenitățile de limbaj erau curente și nu șocau pe nimeni.
Azi oamenii sunt mai ipocriți. Mai e și, în mintea multora, ideea
că, vai, nu se poate, Bardul n-avea cum să folosească asemenea
expresii. În realitate, cred că au dreptate cei care susțin că, atunci
când ai îndoieli asupra sensului unui vers shakespearian, la
mijloc e sigur o aluzie sexuală. Trebuie să mai spun însă că
„măscările” sunt adesea jocuri de cuvinte greu de tradus, uneori
aproape imposibil, mai ales acelea bazate pe omofonie, cum ar
fi tale și tail.      

În afară de obscenități, teatrul shakespearian are și
bune momente de poezie, precum și rudimente de
filosofie meșteșugit versificate. cum le-ați negociat în
traducere?

Mai ușor decât obscenitățile. Unele metafore au fost mai
dificile, dar cu filosofia n-am avut prea mari probleme. La urma
urmei, „N-a fost și nu-i pe lume-un filosof / În stare să suporte cu
răbdare / Durerea de măsele...”

care au fost dificultățile majore întâmpinate în procesul
traducerii?

La început, recunosc, pentametrul iambic, până m-am
obișnuit. Dar, în general, dificultățile majore au fost două la
număr: 1. înțelegerea exactă a textului original – pentru asta am
folosit uneori și trei ediții (Arden, Oxford, New Cambridge) și
două situri de pe internet, încercând să găsesc sensul unui vers.
2. Efortul de a comprima în cele 10-11 silabe ale unui vers
cuvintele românești, multe de două-trei ori mai lungi decât cele
englezești. De exemplu, versul The will, the will! We will hear
Caesar’s will. Nouă cuvinte în zece silabe! Cum să traduci în așa fel
încât versul să-și păstreze toată forța? „Da, testamentul! Da, vrem
testamentul!”, cum am tradus eu, sună mult mai palid, dar nu
prea aveam ce să fac.

vă simțiți răsplătită în vreun fel pentru uriașul travaliu
investit în această ediție?

O, da! Bucuria de a traduce Shakespeare e o răsplată în sine.
Și bucuria de a vedea pe scenă piesele traduse. Și, desigur,
premiul Uniunii Scriitorilor.  Dar, mai ales, faptul că am participat
la acest minunat proiect, „Un Shakespeare pentru mileniul trei”.
Până la următoarea traducere integrală a lui Shakespeare, care va
apărea, probabil, peste 30-40 de ani, ediția Volceanov va deveni
clasică, va fi ediția de referință, așa cum este încă azi ediția
Levițchi. 

cu bucurie am constatat că, de la an la an, crește
numărul montărilor ce folosesc textele dumneavoastră.

Da, și eu mă bucur că regizorii încep să afle de noile traduceri.
Cea mai de succes traducere a mea pare să fie Mult zgomot
pentru nimic (trei montări: Hausvater la Arad, Andrei Șerban la
Teatrul de comedie și Radu Nica la Piatra Neamț). Urmează două
montări Iulius Caesar (piesă tradusă împreună cu Horia Gârbea),
la Teatrul Maghiar din Cluj (ca supra-titrare) și la Teatrul Național
„Marin Sorescu” din Craiova, în regia lui Peter Schneider, apoi
Zadarnicele chinuri ale dragostei (tradusă împreună cu Horia
Gârbea) la Teatrul Bulandra, în regia lui Andrei Șerban și, anul

trecut, în plină pandemie, Doi tineri din Verona la Teatrul de Stat
din Constanța, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu (cu o nomi -
nalizare la premiile UNITER). 

care ar fi montarea preferată de până acum? și ce ați
dori să vi se monteze dintre textele ce încă n-au ajuns
pe scenă?

Dintre spectacolele pe care le-am văzut, cel mai bun mi s-a
părut Zadarnicele chinuri ale dragostei în montarea lui Andrei
Șerban, la Teatrul Bulandra. Ce-aș dori să se pună în scenă?
Troilus și Cresida, Othello, Totu-i bine când se sfârșește bine. Și
poate, nu neapărat pentru valoarea ei literară sau teatrală, ci ca
o curiozitate, aș vrea să văd pe scenă Cardenio, piesa „pierdută”,
pe care am tradus-o împreună cu dumneavoastră.

Am constatat de multe ori, în interviurile care mi s-au
luat în decursul timpului, că nu am primit întrebările la
care aș fi dorit să răspund, care să-mi definească
opțiunile și personalitatea. vă invit să vă puneți singură
câteva întrebări pe care le-ați fi așteptat din partea
mea.  

Nu știu dacă asta îmi definește opțiunile și personalitatea,
dar există ceva despre care merită să vorbim. Colaborările! Când
se va scrie istoria acestei ediții – știu că deja lucrați la ea – se va
observa o asemănare, poate nu chiar întâmplătoare, cu epoca în
care Shakespeare scria câte o piesă împreună cu Fletcher sau cu
Middleton. Așa am tradus și noi destul de multe piese (de obicei,
din graba de a termina un text cerut de un teatru, cum se
întâmpla și pe vremea lui Shakespeare), uneori câte doi (Iulius
Caesar și Zadarnicele chinuri ale dragostei și Henric al VIII-lea cu
H.G., Cardenio cu G.V., la Coriolanus H.G. și G.V. etc),  iar la Thomas
More am fost patru traducători; e drept că și piesa are cinci
coautori. Și încă ceva: prezența a doi dramaturgi în echipa de
traducători indică foarte clar că această ediție este destinată
teatrului. Am tradus cu intenția și strădania ca textul să poată fi
spus cu ușurință de către actori și înțeles de public. 

contribuția la ediția Shakespeare a fost istovitoare, a
presupus o uriașă uzură fizică și intelectuală. veți mai
găsi resurse să continuați explorarea teatrului renas -
centist englez prin traduceri? 

Sper să mai am câțiva ani puterea și plăcerea de a traduce, și
mă gândesc la comediile lui Ben Jonson: Every Man in His
Humour, Volpone, The Alchemist, Bartholomew Fair sau măcar o
parte din ele. 

voi încheia împrumutând două întrebări din interviul
pe care mi l-a luat criticul de teatru monica Andronescu
în 2016: 1) dacă l-ați întâlni pe Will într-un pub ce i-ați
spune? 2) și ce l-ați întreba?

Ce i-aș spune? Că vreau să beau cu el un pahar de sack. Ce
l-aș întreba? L-aș întreba când moare Desdemona. Atunci când
Othello, conform didascaliilor, o sufocă, atunci când, tot conform
didascaliilor, o omoară sau după ce Emilia o întreabă cine a fost
făptașul și ea mai apucă să vorbească? Iată un argument în plus
pentru afirmația că Othello e comedie.
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Pe 1 septembrie inginerul Ştefan
Georgescu-Gorjan ar fi împlinit
116 ani. Locul său în sfera cultura -

lă românească e legat de două elemente.
Ca director al uzinei de întreţinere (azi am
spune mentenanţă) a utilajului miner, din
Petroşani (numită în epocă Atelierele Cen-
trale Petroşani) şi prieten cu Brâncuşi, a
construit Coloana, care străjuieşte ansam-
blul monumental de la Târgu Jiu. A fost
şeful proiectului. Stâlpul central prismatic
a fost turnat în septembrie 1937, la ACP.
Proiectul de execuţie, cu tot cu calculele
de rezistenţă şi compoziţia fontei a fost re-
alizat de inginerul local Nicolae Hasnaş, iar
execuţia coordonată de maistrul şef Ion
Romoşan. Fundaţia de beton are adân -
cimea de cinci metri. Modelele octaedrilor
înşiraţi ca mărgelele pe stâlp au fost rea -
lizate mai întâi în lemn de maistrul tâm-
plar Carol Flisec, sub directa supraveghere
a lui Brâncuşi. De altfel artistul a venit de la
Paris pentru a supraveghea întreaga con-
strucţie.

Comanditara operei a fost Aretia Tă -
tărăscu, soţia politicianului, preşedinta
Ligii Naţionale a Femeilor Gorjene. Ea l-a
şi ajutat pe artist să obţină sprijinul finan-
ciar necesar pentru întreg ansamblul mo -
numental.

Finisarea suprafeţei s-a făcut, după
pregătirea acesteia prin sablare, prin pul-
verizarea de sârmă de alamă. Tehnologia,
atunci elveţiană, fu aplicată în premieră în
România. 

Cum în timp pelicula de alamă s-a
uzat, până la dispariţie (aşa am văzut-o în
premieră în vara lui 1965), cu ocazia res -
taurării ansamblului, în 1999-2000 (sub
ministeriatul Caramitru), coloana a fost rea -
lămită. Avui ocazia s-o văd în 2001. 

Analfabetismul distructiv al regimului
postbelic antedecembrist, manifestat în
fel şi chip (inclusiv prin respingerea ac-
ceptării unor opere donate de Brâncuşi), a
mers mult mai departe. La sugestia puterii
coloniale, s-a încercat distrugerea coloa -
nei. Pretextând că arta lui Brâncuşi ar fi…
burgheză (sic). S-au înverşunat împotriva
coloanei, omiţând discret restul ansam-
blului. Eventualitatea tratamentului mo -
nu mentelor din piatră cu buldozerul ar fi
stârnit un scandal interna ţional. Tentative

administrative, din 1949 şi 1951, n-au fost,
din fericire, concretizate. Singura încercare
de demolare, cu ajutorul unui tractor,
rămâne neconfirmată. Există un singur
presupus martor: Tănăsie Lolescu, autorul
presupusei tentative. Har cerului, nereu -
şită. Cinci metri de fundaţie betonată, plus
calculele de rezistenţă ale proiectantului,
plus înălţimea presupusei ancorări, fac im-
probabilă oricum reuşita. 

Nu e neinteresant să adăstăm o clipită
asupra acestui personaj care a ratat dis-
trugerea coloanei. Originar din Hobiţa, co-
muna natală a lui Brâncuşi, in 1953, la data
stupidei şi, din fericire, nereuşitei incercări
demolatorii, tânărul communist avea 24
de ani. Primind ordin de la prim secretarul
de partid din oraş, şi-a asociat un trac-
torist. Cu un tractor IAR, din primele serii
de produse autohtone, au ancorat coloa -
na cu un lanţ, la nivelul primului modul. La
prima demarare, lanţul s-a rupt. La a doua
încercare, ancorând logic mai sus, rezul-
tatul a fost acelaşi. Scopul tentativei fu sese
vânzarea materialului operei la fier vechi.
Pentru finanţarea unui festival local pro-
letcultist.

Dar ce-i mai interesant, e turnura pe
care a luat-o demolatorul ratat. A ajuns,
nici mai mult, nici mai puţin, decât vene -
rabilul unicei loje francmasonice (sic) înte-
meiată în comuna de rezonanţă culturală.
Templul lojei e apropiat de casa memori-
ală Brâncuşi. În urmă cu 12 ani, Tănăsie Lo-
lescu avea 81 de ani şi era pensionar.

Sigur că acest amănunt insolit n-are o
legătură direct cu inginerul Georgescu-
Gorjan. Dar merita menţionat.

Ideea coloanei nu fusese o premieră în
gândirea lui Brâncuşi. A studiat-o pe etape

între 1909 şi 1933, când a expus la New
York o eboşă. Dar, într-una din cărţile me -
morialistice publicate de Sorana Geor -
gescu-Gorjan, fiica inginerului (fost redac- 
tor la Editura Academiei) se pot vedea
crochiuri discutate de incinerul realizator
fizic şi prietenul său artist.

Sorana Georgescu-Gorjan, fiica lui Şte-
fan, a depus o îndelungată activitate pu -
blicistică de restituire a istoriei episodului
coloanei. Sintetizată aici:

Constructia Coloanei e unul din mo-
tivele care-l fixează pe Ştefan Georgescu-
Gorjan în istoria culturală a României. Al
doilea e legat de activitatea editorial a in-
ginerului.

În ultimul an de viaţă, inginerul multi-
lateral a scris o schiţă biografică a acti -
vităţii editorial: Profesiunea de editor. Arti- 
colul a fost publicat de Sorana G-G pe por-
talul online Măiastra, 2005, nr. 3, alături de
alte articole de gen circumscrise temei
Gorjan-Brâncuşi.

Dincolo de activitatea de editor, Şt.
Georgescu-Gorjan a utiizat, în publicaţii,
numeroase pseudonime. Chesterton, pe
un pretins tradus manual de bridge, Ion
Ciobanu, Ghiţă laconicu, INGO (acronym).
Portofoliul editorial cuprinde o compo-
nent tehnico-profesională, una popular-
informativă şi o serie de traduceri ale
romanelor anglo-americane la modă în
epocă.

Închei cu un episod întâmplat în 2005,
anul în care Georgescu-Gorjan. ar fi îm-
plinit centenarul. Mă aflam la vila San
Michele, pe insula Capri. Aproape de bi -
roul unde scria Axel Munthe, într-o vitrină
închisă cu geam, o serie de ediţii ale Cărţii
de la San Michele. În diferite limbi. Ediţia
ELU din 1969 sare în ochi. Dar se iţeşte,
între coperţi colorate, ediţia Gorjan, din
1945. Tradusă de Margareta Poenaru-Bor-
dea. Să fie vreo legătură cu numele colo -
nelului erou în Marele Război al Reîntre- 
girii, m-am întrebat reflex. Dar apoi am
găsit iute un touyay pentru ghidesa locală.
Am adus-o în faţă vitrinei. Editorul acestei
versiuni a construit Coloana lui Brâncuşi.
C’e uno regalo per vuoi turisti americani.
Efectul fu spectacular. Ca un turist anonim,
care cunoştea întâmplător amănuntul,
socot că aveam datoria să-l împărtăşesc

Câte ceva despre ±tefan Georgescu-Gorjan
rAdu-ilArion munTeAnu
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ghidesei locale. Fără a mă întreba ce pro-
cent din turiştii americani au auzit de
Brâncuşi.

Ajuns acasă i-am telefonat Soranei.
Mi-a precizat un amănunt care rotunjeşte
insolitul situaţiei. Cică acea ediţie fusese
trasă din zaţul ediţiei princeps. Dar care nu
figurează în fişele Wikipedia. A mai pre-
cizat şi coincidenţa calendaristică. Era un
secol şi câteva zile de la naşterea tatălui
său. Nu aveam încă blog. Am scris un arti-
col pentru portalul LiterNet.ro, la care încă
lucram. Din păcate, deşi am, pe pagina
princeps a blogului, un sertar cu toate ar-
ticolele publicate în șase ani la portalul
cultural, mi-a fost imposibil să-l găsesc. Ar
fi exagerat să indic aici adresa jurnalului
italian de călătorie, care relatează tele-
graphic momentul Villa San Mihele, pe in-
sula Capri. Relatarea actuală e suficientă.

Am avut şansa să-l cunosc pe Ştefan
Georgescu-Gorjan. Fane, în familie. E fapt
ne leagă o rudenie îndepărtată, bazată pe
două alianţe. Cum era relativ frecvent în
familiile ardeleneşti de altă dată. Probabil,
afară de Sorana, vor mai fi în viaţă două
nepoate de pe alte încrengături. Cu care
am pierdut legătura de zeci de ani. Evi-
dent, rostul articolului n-are nici  legătură
cu subiectivitatea conjuncturală. Figura
multilateralului inginer merită evocată.
Mai ales deoarece, cu excepţia câtorva
brâncuşologi români, marele public nu
mai ştie cine e.

Să revenim la activitatea  editorial. Edi -
tura Gorjanu a publicat atât cărţii tehnice,
cele mai multe cu finalitate practică. De-
sigur şi din sfera literară. Majoritatea ti-
tlurilor le găsim în anticariate, publicate în
prima jumătate a anilor 40. Destule iteme
poartă eticheta stoc epuizat. De remarcat
Acolo şi stelele ard, de Vintilă Horia (1942),
dar mai ales Balade, ale lui Radu Gyr
(1943), poet ostracizat cel puţin o gene -
raţie postbelică, pe care numai Adrian
Păunescu a avut îndrăzneala să-l citeze în
spectacolele sale mamut din anii ‘70-’80.
Ambele cărţii, probabil cele mai ponde -
rale produse ale editurii, mai sunt disponi-
bile azi în anticariate. Emblematic, Ştefan
Georgescu Gorjan a publiat şi un manual
de bridge. În rest, de pildă, Principii de elec-
trotehnică, redactată de sine însuşi. A pu -
blicat scriitori consacraţi, de la Caragiale la
Jack London.

Bref, portofoliul editurii Gorjan ar pu -
tea fi apreciat ca suport al unui enciclope-
dism popular.

Editura a fost activată formal de nepo-
tul direct al inginerului, dar nu are pro-
priu-zis acrtivitate.

Viziunea critic[ a unei poete 

Majoritatea poeţilor publicaţi în Revista Neuma posedă şi valenţe critice.
Exprimate prin cronici de întâmpinare. Nu exclusiv la adresa volumelor
de poezie. Nu voi da numele tuturor. Acestea sunt precizate în prefaţa

volumului de faţă. Mă voi referi la volumul Nicoletei Milea, Cărţile prietenilor mei.
Data 2021, în colecţia Arcadia. Ediţie îngrijită şi prefaţă de Horia Gârbea.

Autoarea este profesoară, doctor în Filologie din 2010, membru al Uniunii Scri-
itorilor, filiala Bucureşti poezie, redactor al revistelor de cultură Neuma şi Caligraf.
Cea de a doua este editată de Centrul cultural Teleorman. Ambele sub egida Uniu-
nii Scrii torilor din România.

Cronicile adunate în volumul semnalat au fost publicate, de-a lungul anilor, în
Luceafărul de dimineaţă, Neuma şi Caligraf și ordonate alfabetic. Începând cu an-
tologiile realizate de Filiala Bucureşti Poezie. Prefaţatorul precizează că şi-a propus
o prezen- tare, succintă de altfel, iar nu un studio critic. O singură constatare es-
enţială pe care şi-o permite e sensibilitatea autoarei pentru poezia feminină. De la
poete demult consacrate, precum Ana Blandiana, la debutante.

Primele patru volume comentate sunt antologii lirice. Trei cu contribuţia mem-
brilor Filialei Bucureşti poezie, a patra, poate cea mai interesantă, 10 poeţi care săr-
bătoresc 100 de ani de la Marea Unire, cu câte 10 poezii. Toate antologiile produse
ale Editurii Neuma.

Urmează Raiul de urgentă, a Flaviei Adam. Un prim op pro venind de la altă 
edi tură, Tracus Arte: Mic dejun la Frida, de Angela Baciu. Apoi o antologie de autor,
alcătuită de Horia Gârbea din cele 10 volume ale Viliei Banţa (care semnează şi în
numărul recent, 9-10, al Revistei Neuma) sub titlul Poarta felinelor.

O incursiune în trecutul apropiat. Cronica volumului Imagini rimate. Poeme de
rostit sau de gândit. Iscate sau suferite de-a lungul timpului. Vocea poetică a actoru-
lui Mihai Bisericanu, oferită de Editura Neverland, în 2013.

Autoarea se angajează în abordarea sintezei poetice a anei Blandiana: Integrala
poemelor. Datorată Editurii Humanitas, în 2019. 

În al doilea număr al revistei Neuma, 1-2(3-4), autoarea oferă cu promptitudine
o cronică a volumului Tren printre zodii, al cole gului său de redacţie Florea Burtan,
publicat de Editura Neuma cu câteva luni în urmă. Am avut onoarea – şi satisfacţia
– de a participa la lansarea volumului. Ordinea alfabetică a poeţilor face să urmeze,
în volumul nostru, analiza subtilă a altei contribuţii ale poetului teleormănean, Tărâ-
mul pierdut, oferit tot de Editura Neuma. Cronica apare, de data asta, în Revista
Caligraf.

Alfabetul ne duce la Editura ieşeană Junimea. Valentin Busu ioc: Coli de scris.
Volum girat de Ioan Holban. Cronica apare în Revista Neuma.

Liviu Capşa. Autor Neuma, prezent în multe numere, cu articole critice. Aici ca
poet, publicat de Editura clujană Limes: Copiii de lut. Cronica tot în Neuma – revistă.
Urmează alt volum, Animale fantezii adunate-n poezii, volum publicat de data
asta de Edi tura Neuma şi recenzat în aceeaşi revistă.

Urmează o cronică din Caligraf, a volumului Adei Carol (pseu donimul literar al
Adrianei Bulz), Despre dragoste şi alte păsări – Editura Detecctiv literar. Imediat, un alt
volum al aceleiaşi poete: Apocalipsa moliilor. Ne aflăm în capitala Teleormanului.
Editura girantă, e Tipoalex, cronica apare în Caligraf. 

Revenim în Moldova. Editura Junimea, volumul Piese dintr-un puzzle, al poetu-
lui Grigore Chiper din Chişinău. Evocat, însă, în Neuma. 

Maria Chirtoacă: Polifonii pe o carte de vizită. Primul articol de până acum cu ti-
tlul identic cu al volumului… şi, iată, al doilea: Petre Ioan Creţu, Ucigaşii de vise. 

Alt autor frecvent Neuma: Evelyne – Maria Croitoru. O cafea cu tine. Editura
Eikon. Şi încă unul: Simona – Grazia Dima – Pisica de lemn pictat.

Mircea Drăgănescu: Touchscreen, subintitulat Oglinda de nisip. Imediat, alt volum
al aceluiaş poet: Portretul artistului cam într-o parte.

rAdu-ilArion munTeAnu
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Pseudonimul literar al graficienei şi poetei Mirunei Drăghici,
cunoscut în mediul internautic, e Kagemusha Sama. Autoarea
volumului nostru îi face, în Revista Neuma, un portret compozit,
prilejuit de volumul Pe urmele şamanului albastru. Publicat de
Editura Neuma.

Din nou o poetă cu două volume analizate. Any Drăgoianu.
Setea învingătorilor şi Umbra mea urcă pe scenă. Publicate de
două edituri diferite.

Pentru următoarele articole, voi nota doar poeţii şi titlurile
volumelor.

Ioan Evu: Înger de rezervă. 
Mariana Filimon: Drumul mătăsii. 
Carmen Focşa: Colonia fericiţilor.
Horia Gârbea: Poeme cu înger.
Liviu Georgescu: 11 întâmplari.
Carmen – Tania Grigore: Cu nostalgii la vedere.
Ne oprim un moment la Orele aspre, volumul dnei Andrea

Hedeş. Deoarece am scris despre acesta, pe www.tilici.blog. La
distanţă de 4 ani (cronica Nicoletei Milea apare în vara asta, la
Caligraf ), viziunile celor 2 cronici sunt firesc similare. Sigur că cea
din volumul nostru e mai analititcă, beneficiind de un limbaj mai
sofisticat. E forma respectului pentru poezia analizată.

Poetul Constantin Marafet deţine şi Editura Rafet, unde a
publicat poeţi aflaţi pe primele drumuri. A ctitorit şi un festival de
poezie, întrunind până acum 4 ediţii. Volumul său Penumbra
trandafirului e unul din cele mai representative. Autoarea an-
tologiei critice s-a aplecat firesc asupea acestuia. 

Din nou un volum Neuma: Timpul… un zid de Mara Matei. 
O privire acordată consacratei poete Victoria Milescu. Foca -

lizată pe volumul bilingv (româno-francez) Cenuşa verii/Les cen-
dres de l’eté.

O cronică cu un titlu periphrastic: Linişte în strigăt. Trimitere
neîntâmplătoare la filmul Linişte şi strigăt al cineastului maghiar
Miklos Jancso (1968). Despre volumul Pregătiri de înviere, de Şte-
fan Mitroi, girat la Editura Junimea de Ioan Holban (2020).

Florica-Domniţa Neaga e una din cei zece poeţi teleormă-
neni participanţi la antologia centenarului. Cuvântul prieteni din

titlul volumului discutat are şi o semnificaţie punctuacândva în
lă, criticul Nicoleta Milea fiind ea însăşi reprezentantă a Teleor-
manului literar. Cândva în Arcadia… versuri e opul analizat. Cro -
nica e publicată în… Caligraf. Centrul de greutate literar al…
Teleormanului.

Din nou la Editura Neuma. Armura de gală e volumul dăruit
de poeta şi traducătoarea Niculina Oprea.

Două volume de Maria Pal: Încotro se grăbeşte cuvântul (Şcoala
ardeleană, 2017) şi Cealaltă faţă a umbrei (Editura Neuma, 2019).

Mihai Păcuraru: Kilometrul zero şi alte poeme. Editura Neuma,
2021.

Un debut editorial. Dragoş-Cosmin Popa, la Editura neuma:
Numele meu este…

Cutia poştală a cerului. Poeme, de Maria Postu. Editura eLite -
ratura, 2013. Articol publicat anul următor, în Luceafărul de
dimineaţă.

Theodor Răpan. Singur. 14+1 Evlavii. Editura SemnE, 2021.
Nicoleta Stăvărache: Mireasa fără nuntă. Editura Neuma,

2019.
Eugen Suciu, Frica. Tracus Arte, 2017.
Cristina Ştefan. Lumea de rezervă. Antologie personală 2008-

2020. Editura ArtBook, 2020.
Ultimele două volume analizate aparţin Clarei Târcă: Reluare

în RAI, Stradă tristă, luminată puternic. Ambele Editura Neuma,
2017, 2019. Ambele publicate în Revista Neuma.

Volumul se încheie cu o densă fişă biobibliografică.
Evident, prezentarea schematică de mai sus nu este o croni -

că literară. Cu o singură excepţie, n-am pomenit volumele de-
spre care am scris şi cronici personale. Nu era cazul. Despre cum
scrie Nicoleta Milea am mai dat seamă, ici, colo. Dar, deşi mă
socot provocat  să caut – şi uneori să găsesc – câte un amănunt,
dincolo de cele scrise de Horia Gârbea, atât în cartuşele de pe
coperta a patra a cărtilor Neuma, cât şi în articole critice stricto
sensu, textul critic al poetei Nicoleta Milea e atât de dens, iar pre-
faţatorul n-avea cum să nu-l surprindă, încât îmi sunt închise
toate căile de a spune un cuvânt în plus.

Editura
NEUMA 2021

Nicoleta Milea

Ni
co
let
a M
ile
a

Edi�ie îngrijită
și prefa�a:HORIA GÂRBEA

2017

Colect,ia

Editura

Opoezie de dragostecare oscilează întreintrospecție, cu me-ditațiimelancolice, șijubilație potențată de spiritulludic pe care Flavia Adam îl gă-sește adesea. Metaforele me-morabile jalonează un discurselegant și precis, care doar sedeghizează pentru a obțineefectul unei feminități debor-date și capricioase. Textele sîntomogene valoric și recomandăo poetă în vertiginoasă, recon-fortantă ascensiune.

HORIA GÂRBEA
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Frații Coen sunt printre cei mai importanți regizori-autor
americani în viață. Trăsăturile generale ale stilului Coen
sunt următoarele: se inspiră din Preston Sturges și Frank

Capra, dar adaugă subtext sumbru și violent; contaminează genu -
rile clasice ale Hollywoodului: thriller noir, comedie-farsă, film cu
gangsteri sau cu răpiri/ evadați, într-un stil extravagant, modern,
seducător; multe personaje principale au un deficit de inteligență
și intră în tot felul de încurcături, unele frizând absurdul/ înclinație
spre roluri grotești; frecvent, utilizează comentarii ironice din off;
vio lență explicită, folosită ca să stârnească zâmbete; dialoguri
buimăcitoare, umor sec, ironie; pastișe subtile/ parodii; autore-
feren țialitatea; peisajele sunt semnificative. Nu există țară pentru
bătrâni este, însă, un film atipic, lipsesc exuberanța dialogurilor,
prostănacii priviți cu duioșie și umorul unic, sec, cu toate acestea,
este considerat capodopera lor (fără a avea parte de scenariu
original, este o adaptare a romanului lui Cormac McCarthy) și
reprezintă încununarea unei cariere uluitoare. Aclamat de critica
americană și europeană, filmul a fost recompensat cu patru premii
Oscar din 8 nominalizări (cel mai bun film, cel mai bun scenariu
adaptat, cea mai bună regie și cel mai bun actor în rol secundar). 

Probabil, nu există un psihopat mai înfricoșător în filmele mari
(exceptându-l pe Hannibal Lecter, desigur) decât acest individ
tăcut, rezistent la durerea fizică până la limita imposibilă, singu -
ratic, care, în seriozitatea lui dementă și înspăimântătoare, se
raportează la ceilalți după anumite principii de la care nu se abate
(cum ar fi să hotărască, precum un demiurg rău, cine trăiește și
cine moare – când nu ucide sălbatic și sec – după hazardul ghicirii
feței unei monede, impus victimei vizate). De fapt, printre altele, nu
neapărat ceea ce face îl clasifică printre psihopații care dau fiori de
groază, ci cum face (rece, calculat, inflexibil și calm), astfel încât
psihiatrii care s-au referit la film consideră că se apropie, îngrijo -
rător, de modelul real. Caracterizat de un vânător de recompense
(jucat exemplar de Woody Harrelson) drept „un om fără simțul
umorului”, personajul lui Bardem (tuns ca Ringo Star) va goni tot
filmul după banii pe care un sudor îi găsește întâmplător, impla -
cabil, ca o forță a naturii care trăsnește imprevizibil, neîndurător,
accentuând ceea ce șeriful înțelept observă despre relațiile umane
dezumanizate: „Un cuplu omoară pensionari în California. Nimeni
nu sesizează mormintele din curte, dar se șochează când văd
ieșind din curtea lor un bătrân gol cu o curea de gât.” Criminalul
sfârșește (probabil) întâmplător într-un accident de mașină, cu un

os ieșind din braț (nu poți fi stăpânul hazardului, doar victima sa!),
dar lumea nu mai poate fi la fel niciodată, după cum subliniază, cu
înțelepciune resemnată, șeriful interpretat de Tommy Lee Jones.

Lipsesc celebrele replici năucitoare, de umor inteligent, cu
toate acestea merită menționat umorul negru: „Acesta e un câine
mort.”, i se spune criminalului, în  fața unui câine mort. „Exact”,
răspunde acesta politicos, fără să se mire. Când vânătorul de
recompense îl întreabă „Știi oare cât de nebun ești?”, Anton
răspunde cu gura până la urechi: „Te referi la natura acestei
conversații?”. Exasperat, deși știa că va muri, personajul jucat de
Woody Harrelson îi aruncă în față replica: „Mă refer la natura ta!!!”.

Peisajele sunt năucitoare (s-a filmat pe peliculă, fără camere
mobile), imaginea spune o poveste în sine, muzica minimalistă te
înfioară (doar 16 minute în tot filmul, practic, acesta se desfășoară
mai mult din tăceri, din exacerbarea zgomotelor de fond, lipsește
coloana sonoră explicită, doar de câteva ori tema principală abia
se aude în film, amestecată cu zgomotul vântului sau cu alte
sunete pregnante și se aude explicit abia la genericul final). O
singură dată, în timp ce sudorul (Llewelyn Moss) zace rănit în
Mexic, tam-nisam, este trezit de un grup de mariachi care îi cântă,
nu întâmplător, o melodie veselă: „Ai vrut să zbori fără aripi,/ ai vrut
să atingi cerul,/ Ai vrut prea multă avere,/ Ai vrut să te joci cu focul”.
Ironia e subtilă, sudorul e ca un Icar mult prea încrezător în forțele
sale, iar Anton e destinul însuși: un criminal bizar care se călăuzește
în acțiunile sale după principii personale. Spre exemplu, dacă a
promis că o va ucide pe soția sudorului, Carla Jean, atunci o va
ucide, chiar dacă cel care i-a luat banii este mort, numai pentru că
nu s-a străduit să o salveze la timp.

Deși fac filme scurte și dinamice, aici, Joel și Ethan Coen au
realizat o bijuterie din tăceri grave, lungi și apăsătoare, din imagini
copleșitoare, evidențiind o viziune artistică profundă, cutremu -
rătoare.

rAlucA FArAon

F[r[ de \ar[

No country for old men/ 

Nu există țară pentru bătrâni (2007)

Regizori și scenariu: Frații Coen

Imagine: Roger Deakins

Muzica: Carter Burwell

Cu: Josh Brolin, Javier Bardem, Tommy Lee Jones.
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O poveste cu… manuale
AdriAn coSTAcHe

Umblând zilele trecute prin bibliotecă în căutarea unui
roman al Annei Langfus (Sări, Barbara), am descoperit
câteva manuale de liceu din Franța anilor ‘90. Într-unul

din ele erau prezente cunoștințe de Geologie și lecții de alcătuire
a corpului uman, şi care aveau drept generic nu Anatomia omu-
lui, ci... Biologie.

Rândurile ce urmează nu se vor un comentariu despre inter-
disciplinaritate în educaţie, deşi subiectul e important. Şi nici de-
spre cum se stă în şcoala  românească la acest capitol. Poate
deloc curios pentru istoria şcolii româneşti, şi alte manuale, de
Limba română,  de prin anii 1938-1939, cuprindeau, dacă-mi am-
intesc bine, conținuturi interdisciplinare (lecţii cu tematică is-
torică - Legenda lui Dragoș, de exemplu -, dar și lecții cu o
tematică derivată din științele naturii!) Altfel spus, cunoaşterea
era văzută nefragmentată, ci ca o expresie a unui ansamblu de
date integrate într-o viziune sintetică, cuprinzătoare.

Legea Educației din 2011 are în cuprinsul ei reglementări care
privesc interdisciplinaritatea, între altele ca soluție pentru micșo-
rarea numărului de discipline școlare autonome – 15-17 disci-
pline la unele clase. Și evaluările ar fi trebuit să cunoască
modificări în această privinţă. Din păcate, s-a zis că sistemul  nu
era pregătit pentru o asemenea schimbare. Şi nu era!...

În acelaşi timp însă, vreme de aproape un deceniu nu s-a
făcut mai nimic în această privință: înfiinţarea unor şcoli-pilot,
de pildă, lansarea unor proiecte de pregătire inter- şi multidisci-
plinară a profesorilor. Nici Ministerul, dar nici Universităţile n-au
mişcat un deget. Nici în rescrierea interdisciplinară a unor pro-
grame, şi, eventual, a unor noi tipuri de manual, în paralel cu cele
“alternative”  nu s-a făcut mai nimic.

De fapt, povestea manualelor, a celor așa-zis alternative, în
sistemul de învăţământ românesc, e una tpică pentru ce în -
seamnă a porni într-o reformă cu stângul… Şcoala românească
nu era pregătită pentru variante de manual. Modelul manualu-
lui în mai multe variante a apărut la începutul anilor 2000, însoțit
de un număr de scandaluri de rigoare, criticii nefiind la curent cu
noile programe care selectau nu texte, ci autori. Noile manuale
reprezentau, pe de altă parte, un atac direct la adresa manualu-
lui unic care fixase până atunci puternic mentalul profesorului.
Lucrurile s-au complicat şi cu ceva birocraţie, cel puţin în primii
ani de implementare a noilor manuale: alegerea unui manual din
cele 3-4 variante presupunea ca tu, profesor, să treci în revistă
variantele și să motivezi în scris pentru comisia metodică de spe-
cialitate alegerea. Birocrație-birocraţie, dar necesară în fața unui
fenomen nou; trebuia să te gândești dacă într-adevăr pentru ele-
vii tăi o anume variantă era potrivită, fiindcă  variantele nu semă-
nau ca abordare. Foarte repede însă, profesorimea a „cedat
nervos” și încet-încet alegerea a devenit tot mai formală şi a pre-
supus cu timpul alte „criterii”; au început să funcţioneze presiuni
ale editurilor, însoţite uneori de mici comisioane, pentru a se
alege un anume manual. Coterii literare au dat încet-încet în clo-
cot. Și de aici încolo povestea devine tot mai... românească și tot
mai scăpată de sub control. Iar fenomenele aberante se multi-
plică pas cu pas: o parte dintre profesori nu mai recomandă

elevilor niciun manual si lansează ideea că toate manualele
sunt...proaste, alți profesori („prea plini” de propria valoare!) se
remarcă prin aserțiuni de genul eu nu vă recomand niciun ma -
nual , fiindcă eu am propriul manual (aprobat de el însuşi, de-
sigur!), în vreme ce o altă categorie, în special la licee, motivați și
ei discret financiar, dar în alt fel,  au început să recomande în locul
manualelor, auxiliarele care încep a se înmulţi, la un moment dat,
precum ciupercile după ploaie. Asta după vreun deceniu de 
existenţă contradictorie a manualelor … „alternative“. 

Povestea variantelor de manuale, unele dintre ele valoroase
fără doar și poate, sfârșește, cu vremea într-un con de umbră. Iar
rolul lor în învățare e pus tot mai mult sub semnul întrebării.
Prezenta lor în ghiozdanul elevilor (mai ales în cel al liceenilor)
devine fantomatică. Manualul ca intrument de învățare al ele-
vului, de dezvoltare a unor aptitudini de muncă independentă,
se transformă în multe cazuri într-o amintire a unei școli a altui
mileniu. Nici temele din manuale nu mai sunt valorizate cum tre-
buie, preferându-se temele din „culegeri”. Dar şi rolul manualului
ca instrument de exersare a lecturii și înțelegerii unor texte se
aproximează. Apare fenomenul analfabetismului funcţional, fa-
vorizat între altele şi de această stare de fapt, de acest nou com-
portament al unor/multor profesori, ceea ce face ca acum una
dintre marile confruntări ale școlii să aibă drept realitate situarea
României undeva la coada Europei în ceea ce privește abilităţile
de lectură și de înțelegere a unui text de către elevul de 15 ani,
în fapt fenomenul atingând și vârste de 16-17 ani.

În concluzie, povestea...cu manuale tinde să fie o poveste
tipic românească. Un fenomen/aspect de reformă în educație,
inițial valoros, este transformat cu vremea de mentalul unei părți
(însemnate?!...) a profesorimii, puțin deschisă schimbării favora-
bile, într-un fenomen de nerecunoscut, ba mai mult generator
de scădere a calității învățării.

P.S. Sigur, povestea cu manualele nu explică decât în parte
apariția fenomenului de analfabetism funcțional. Cauza e mult
mai adâncă și privește felul în care este gândită școala în Româ-
nia de azi: programe și evaluări , raportul dintre evaluări, exa -
mene și celelalte finalități ale ciclurilor școlare.

P.P.S. Ministerul a decis, în condiţii de pandemie, susținerea
tezelor pe semestrul I în primele săptămâni ale lunii ianuarie prin
prezenţa fizică a elevului, decizie motivată între altele şi de eşe-
curile evaluărilor on-line. Şi doar din pricina faptului că s-a atras
atenția că tezele date prin prezenta fizică a elevului trebuie pri -
vite ca un fel de „bastion“ al unei evaluări mai corecte , o întreagă
revărsare de ironii, şi observații pe FB ale unui grup de profesori
din Craiova. Toate pornind de la faptul că se încalcă nu ştiu ce
norme care privesc suţinerea tezelor într-o  școală ce-şi des-
făşoară cursurile în condiţii normale. (!...) 

Dar dacă e să facem din orice … „caterincă“, o facem din
orice! Chiar când premisa de pornire e falsă!
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Vremurile schimbătoare prin care
trecem ne poartă pe nisipuri miş -
cătoare, astfel încât rădăcinile

trainice ale poporului nostru sunt de multe
ori zdruncinate. Un om ce nu-şi cunoaşte
trecutul nu are cum să vorbească în cunoş -
tinţă de cauză despre spaţiul în care a cres-
cut şi care ar trebui să aibă un loc aparte în
sufletul lui.

De multe ori întâlnim români ce-şi po -
negresc ţara, ce vorbesc doar să se afle în
treabă necunoscând valorile culturale ale
neamului lor. Şcoala a făcut prea puţin
pentru partea aceasta identitară pentru că
nu este de ajuns să excelezi în matematică
şi fizică, trebuie să-ţi cunoşti şi structurile
sufleteşti pe care s-a construit ţara ta. Aici,
un rol important îl au tradiţiile, cu tot ceea
ce înseamnă oglinda satului.  Spunea Bar-
tolomeu Anania, de la a căruia naştere mar-
căm Centenarul, că poporul român a fost
binecuvântat cu un folclor extraordinar.
Considera colindele „splendide odrasle ale
geniului nostru popular... Dacă Maica
Domnului a fost scara de argint pe care S-a
pogorât Dumnezeu, colindătorii sunt alaiul
împărătesc prin care Domnul intră în Ieru -
salimul satului”. 

Dacă alte popoare ştiu să-şi conserve
datinile, folclorul muzical, sărbătorile, la noi
nu este un program de ţară care să facă
acest lucru. Ce bine ar fi dacă am lua exem -
plul vecinilor noştri din Ungaria unde, în
şcoală, este, săptămânal, cel puţin o oră de
coregrafie obligatorie. Noi, nu doar că nu
conservăm frumuseţea şi multitudinea
coregrafiilor de altădată, dar nici nu mai
ştim paşii jocurilor noastre. Despre cânte-
cele româneşti care ar putea fi subiect de
studiu în manuale se vorbeşte foarte puţin,
inclusiv la orele de muzică. De ce să-i în-
văţăm pe copii ce înseamnă o doină şi cum
a fost ea construită pe sufletul omului în
ceasuri de durere când putem să le fre-
donăm un cântec vesel în engleză. Aici e
problema. Nu ne mai păstrăm portul, nu ne
mai vorbim vorba, nu le mai spunem copi-
ilor poveştile de altădată preferând, în locul
celor culese de Petre Ispirescu sau Ion Pop
Reteganul, pe cele ale străinilor, cu fel şi fel
de personaje moderne.

Apariţia volumului Folclor muzical de pe
Valea Superioară a Şieului şi valorificarea lui

în şcoala generală, sub semnătura profe-
soarei Mărioarei Buzilă, la Editura Char -
mides, este ca un semnal de alarmă pentru
ceea ce avem şi am putea lăsa moştenire
copiilor noştri, însă neglijenţa noastră va
face ca totul să dispară într-o zi. „Indiferent
de locul unde trăim şi muncim avem fie -
care dintre noi datoria şi mândria să cer -
cetăm şi să facem cunoscute meleagurile
natale, să cunoaştem mai ales oamenii şi is-
toria lor din vechi şi zbuciumate vremi şi
până la civilizaţia modernă a zilelor noas-
tre”, spune, încă de la începutul cărţii, Mă -
rioara Buzilă, inserându-ne o hartă cu zo- 
nele etnografice ale judeţului Bistriţa-Nă -
săud atât de pline de farmec şi culoare
tradiţională.

Citind cartea, ne dăm seama de impor-
tanţa cântecelor şi obiceiurilor populare,
documente pline de viaţă alături de datele
etnografice şi istorice, o oglindă vie a evo -
luţiei poporului. Pornind de la valenţele in-
vestite în folclorul poetic muzical, autoarea
aduce în faţă folclorul ca document istoric
şi etno-psihologic, de la scrierile unor înain-
taşi precum Ion Budai Deleanu, Samuil
Micu, Dimitrie Cantemir, Eftimie Murgu,
Ovid Densuşianu, ajungând la concluzia că
folclorul este cel dintâi moment al culturii
noastre. Apoi, cântecele noastre sunt un
adevărat document social, vieţuind nedes -
părţite de traiul şi mediul din care s-au ivit,
obiceiurile formând „un sistem de interre-
laţii corelat cu viaţa omului, cu viaţa nea-
mului ca celulă fundamentală a societăţii
noastre tradiţionale, fiind un mecanism
activ al vieţii sociale, creator şi păstrător de

cultură. Plugăritul, claca, de cosit sau de se-
cerat, şezătoarea, nunţile şi înmormântările
cu participarea colectivităţii sunt o dovadă
de solidaritate a membrilor comunităţii şi
la veselie, dar şi la durere.

După prezentarea tuturor acestor as-
pecte, Mărioara Buzilă, cea care o viaţă a
adus muzica în sufletul copiilor, fiind şi di-
rector al Liceului de Muzică „Tudor Jarda”
din Bistriţa, vine cu o paletă largă de idei
privind valorificarea folclorului în procesul
instructiv-educativ, vorbind despre funcţia
educativă prin formele de artă ale folcloru-
lui: basme, balade, folclorul copiilor, cân-
tecul liric, obiceiurile folclorice, conside- 
rând că „el dezvoltă spiritul de cooperare,
de acţiune, formarea limbajului, a sensibi -
lităţii, a percepţiei verbale şi muzicale, în-
vaţă să numere, să-şi cunoască părţile
corpului”.

Date concrete ne sunt oferite printr-un
studiu de caz asupra unei zone, Valea Su-
perioară a Şieului, cercetarea, în primă par -
te, fiind între anii 1977-78, atunci când pro-
 fesoara a absolvit Conservatorul „Gheor -
ghe Dima” din Cluj-Napoca. Erau anii în
care mai puteai culege cântece adevărate
din vatra satului, nefiind poluarea de astăzi,
inclusiv prin intermediul radiourilor şi tele-
viziunii.

Referitor al folclorul copiilor, atât de
puţin promovat, Mărioara Buzilă spune că
are o caracteristică esenţială „frecvenţa nu -
mărului şi a silabelor..., structura versurilor
este variată şi se disting prin bogăţia de
conţinut şi prin ingeniozitate. Aici esenţială
este activitatea metrică prin care se alege
cel ce are de primit un rol”. Să nu uităm de
colindele copiilor care „sunt scurte, vestesc
sărbătoarea, urează belşug gazdei şi cel în
versuri pline de haz, plata cuvenită” sau de
cântecul de leagăn ce creează „o atmosferă
de calm necesară adormirii copilului mic”. 

Nunta, cu cântecele se însoţesc ritualul
în diversele lui etape, dar şi repertoriul fu-
nebru ce-l însoţeşte pe drumul veşniciei pe
om sunt şi ele prezente în carte, un obicei
aparte este cel legat de invocarea ploii –
„Paparuda”, prin care, în timpul secetei,
într-o zi de joi, ziua dedicată ţarinei, se îm-
bracă mai multe fete, cu vârste între 10 şi
14 ani, în haine vechi şi colindă satul de la
un capăt la altul, fiind aşteptate la poartă

Cui îi mai pas[ de tradi\iile muzicale? 
menuţ mAXiminiAn 
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cu găleţi cu apă invocând astfel ploaia
necesară recoltelor. 

Cine mai ştie azi, când ţăranii sunt pe
cale de dispariţie, iar anexele caselor, cu
grajdul ce găzduia oile şi vacile, sunt în-
locuite cu garaje şi tractoare, despre un
obicei precum „Măsura oilor”, în care, după
ce se făcea o listă cu proprietarii în funcţie
de litri de lapte după care vor lua brânza de
la stână, urma o petrecere cu dansuri fe-
cioreşti precum Sârba, Brâul, Bărbuncul sau
„În perechi” – De-a lungul, Învârtita, Roata,
Ceaunul etc. Apoi, despre bucatele de la
stână, balmoş, caş, jântiţă, jântuit, toate în-
soţite de folclorul muzical. Pentru o oglindă
întreagă nu este omis de către cercetătoare
folclorul muzical legat de colindat, Be -
rea (Jocul de Crăciun), Vergelul (Anul Nou),
Pluguşorul.

La cântecul epic, cel ce tălmăceşte su -
gestiv întâmplări din viaţa ţăranului şi a
eroilor săi, sunt inserate cântece fantastice
precum „Balada şarpelui”, „Familiale”, „Vite-
jeşti”, „Păstoreşti”.  În partea aplicativă se
vorbeşte despre prevederile programei
şcolare pentru muzică la clasele III-VIII,
apărute încă din 1918, cuprinzând ele-
mente de bază ale limbajului muzical ilus-
trate în cântece şi teme din viaţa româ- 
nească şi universală, din păcate abando-
nate de-a lungul timpului. Valenţele in-
structive (ritm, măsură, moduri, genuri) şi
valorificarea acestora sunt şi ele printre
preocupările Mărioarei Buzilă.

Aşezarea pe note a tuturor acestor cân-
tece dă posibilitatea generaţiilor actuale să
fie părtaşe la frumuseţea acestora. Fo-
tografiile, ce sunt o frescă a vieţii din satele
de pe Valea Şieului, au şi ele un rol impor-
tant în acest volum. Lista cu informatorii şi
glosarul dau şi mai multă valoare cărţii care
poate fi luată ca model şi după care se
poate preda cel puţin în şcolile din Bistriţa-
Năsăud.

Fără folclorul muzical, cu siguranţă, am
fi mult mai săraci în ceea ce priveşte struc-
tura noastră sufletească. Dar şi literatura. El
s-a născut din zbuciumul, din dorurile, din
trăirile înaintaşilor noştri şi a adus, de multe
ori, pasaje de o reală frumuseţe. Nu dege-
aba Vasile Alecsandri afirma, în 1852, în
Balade adunate şi îndreptate că românul
este „înzestrat de natură cu o închipuire
strălucită şi cu o inimă simţitoare, el îşi re-
varsă tainele sufletului în melodii armo-
nioase… de-l munceşte dorul, de-l cu- 
prinde veselia, de-l minunează vreo fap -
tă măreaţă, el îşi cântă durerile şi mulţu-
mirile, îşi cântă eroii, îşi cântă istoria,
şi astfel sufletul său e un izvor nesfârşit de
frumoasă poezie”. De luat aminte! 

La Craiova a avut loc la mijlocul lunii noiembrie a acestui an
Concursul Național de literatură Alexandru Macedonski,
ediția a VIII-a.

Competiția s-a desfășurat în perioada 17 septembrie – 17 oc-
tombrie, iar ceremonia de premiere a avut loc pe 20 noiembrie
2021, prin intermediul platformei ”Zoom”. Juriul a fost alcătuit din
scriitori de notorietate: Aurel Maria Baros (președinte), Elena Arme-
nescu, Angi Melania Cristea, Gela Enea, Bogdan Ionescu Lupeanu.

Printre merituoșii câștigători s-au numărat, spre bucuria noas-
tră, și autori ai unor volume apărute în anul 2021 la Editura Neuma.

Secțiunea Scriitori Consacrați – PoEZIE:

Premiul I:  
Caligrafia destinului de Evelyne Maria Croitoru, Editura NEUMA
Premiul II: 
La topirea ghețarilor de Ana Săndulescu, Casa de Pariuri Literare
Premiul III: 
Iubește-l, Anya! de Mihaela Roxana Boboc, Editura NEUMA

Secțiunea Scriitori Consacrați – PRoZĂ:

Premiul I: Ochiul Chirei de Constantin Marafet
Premiul II: Mireasa Mecanica de Mihail Soare
Premiul III: La pas prin patria mamă de Mihaela Aionesei

Au mai fost acordate premii pentru autori nedebutați unor gru-
paje de poezie și proză.

Îi felicităm pe toți laureații și dorim tuturor autorilor Neuma
mult succes și multe premii la toate competițiile.

Volume Neuma în palmaresul
Concursului „Al. Macedonski”

Editura NEUMA
2021

CALIGRAFIA DESTINULU
I

CALLIGRAPHY OF DESTIN
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Din pre uirea idealizată a poeziei și din încredin area

că aceasta poate caligrafia bătăile inimii și pulsiu-

nile sim irii se nasc mai toate versurile semnate de Evelyne

Maria Croitoru. Calitatea primă a acestor versuri e aceea

că nu vor și nu caută să fie altceva decât sensibilitate,

emoţie, trăire, toate transfigurate într-un discurs liric.
DAN CRISTEA

Most of the lines wri#en by Evelyne Maria Croitoru

have sprung out of the idealized praise of poetry

and out of the belief that the la#er can transpose heartbeats

and drives of feeling into calligraphy. The primary quality

of those lines is that they will be nothing else but sensibility,

emotion, living, all transformed into a lyrical discourse.
DAN CRISTEA
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Editura NEUMA
2021

Mihaela Roxana Boboc

Mi
ha
ela

Ro
xa
na
Bo
bo
c

POEZII

Mihaela Roxana Boboc își con-trazice numele - a ajuns la maturi-tatea lirică. Ea își inventează unalter-ego, delicata și sensibilaAnya.Poeta de acum dă sfaturi ipostazeisale juvenile din perspectiva unorexperien&e bogate, deși traumati-zante. Scriind, ea aruncă maci printreșine de tren, iar aceștia încol&esc șicresc. În jurulmetaforei iubirii rezis-tente la mediul ostil se construieșteo carte valoroasă și coerentă, demnăde aten&ia cititorilor.
HORIA GÂRBEA
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Si în piesa Demiurgul, Voiculescu
apelează la eresuri; a se vedea
chestiunea cu vrăjitorul care

scoate puricii din casă (po vestită de Demi-
urg); la fel, și povestea lui Rama (din Ra-
maiana) și a câinelui său când s-au înălțat
la cer. Menționăm că M. Tomuș a găsit
similitudini între această piesă și Fizicienii
lui Durrenmatt. „Piesa Demiurgul – scrie
M. Tomuș - este construită pe o schemă de
basm modern, strânse în genul Fizicienilor
lui Durrenmatt, mărturisându-și raporturi
de paralelism cu teatrul contemporan
de idei, în special cu teatrul lui Eugen
Ionescu”.

Pribeaga este o piesă istorică cu 4 acte
(12 tablouri), inspirată din basmul Stă -
pânea odată al lui B. Șt. Delavrancea; a fost
reprezentată pentru prima dată la radio în
septembrie 1970, după un scenariu scris
de Vlaicu Bârna. Textul ei a fost publicat in-
tegral în 1967 în revista Steaua. În actul I,
ne aflăm la curtea Împăratului Bizanțului.
Fiica acestuia, Irina, a fost salvată din mâi -
nile corsarilor de un pescar în timp ce se
scălda dincolo de Cornul de Aur împreună
cu însoțitoarele sale. Din clipa aceea, fata
s-a îndrăgostit de salvatorul necunoscut,
acesta fiind, după ea, „blând, simplu, curte -
nitor, plin de devotament și mo destie”.
Prințesă deșteaptă, cunoscătoare a filo-
zofiei platoniciene, este în stare să renunțe
la toată înțelepciunea acumulată pentru a
se naște „întâia oară”; pentru dânsa, „Viața
este iubirea, încrederea, jertfa, topirea în
altul”, iar iubirea cea mare „e desăvârșirea
prin jertfă, suferință prin căutare și ajun-
gere, biruința a unuia pentru celălalt. […]
Iubirea e mult mai deplină decât călugăria.
În iubire slujim pe Christos doi, împlinind
unul pe celălalt, amândoi doldora de su-
flet, nu unul singur, tăiat în două, jinduind
după tovarăș și ajutor, stingându-și jarul
dorului în rugăciune în loc să-l ațâțe prin
împărtășire cu celălalt” îi spune Doicei, iar
lui Fotin i se adresează cu patosul an-
droginului antic care și-a găsit perechea:
„Iubirea nu e decât alergarea după cealaltă
jumătate a noastră, de care am fost des -
părțiți și pe care o căutăm de la începutul
lumii”, fiindcă dragostea este formată din -
tr-un singur suflet care locuiește în două
corpuri. Necunoscutul pătrunde în gine -
ceul prințesei deghizat într-o roabă însoți-

toare. Datorită urzelilor Melaniei, mătușa
Irinei și sora Împăratului, care dorea să-l
aducă pe tron pe fiul ei, Leon, acesta este
descoperit de Marele Eunuc. Străinul nu
este altul decât Ion, Domnul Vlahiei, dar nu
își dezvăluie identitatea. Inițial, împăratul
hotărăște ca Irina să fie trimisă la Mănă-
stirea Adormirii, iar Ion să fie pedepsit cu
moartea, dar, după mărturisirile sincere ale
celor doi tineri, dând dovadă și de demni-
tate, cinste și vrednicie, se răzgândește și
este de acord cu căsătorirea celor doi, dar
să nu se vadă până în ziua nunții. Dar,
odată cu iubirea pentru Ion, în sufletul
Irinei au loc răzvrătiri, frământări, îndoieli,
ispitiri, pe care le mărturisește bătrânului
Fotin. La rândul ei, veninoasa și cârcotașa
Melania îi strecoară în suflet sentimentul
că tatăl ei nu ar mai avea încredere în ea și
că ar trebui să-l facă pe viitorul soț mai
supus și mai răbdător. Roasă de gânduri,
Irina își pălmuiește soțul, care, ca în basmul
lui Ispirescu, îi spune că n-are să-l mai vadă
până nu se va curăța „singură de umilință
prin alte umilinți mai mari și mai grele”.
Dându-și seama că a greșit, Irina îi cere Îm-
păratului să-i dea Doica cu care va porni în
căutarea soțului, pentru a înfrunta viața și
moartea în numele iubirii și a pătrunde „tot
mai adânc tainele destinului”, lepădându-și
straiele împărătești în care s-a semețit, așa
cum ar lepăda „un păcat spovedit”. Insis-
tențele tatălui de a rămâne lângă el sunt
de prisos. După ce Irina trece prin mai
multe peripeții, inclusiv condamnarea la
moarte prin spânzurare, Ion își va dezvălui
identitatea, totul se termină cu un happy-
end aidoma basmelor noastre; până și
Melania își recunoaște răutatea și pizma și
își cere iertare Irinei, mai cu seamă că
aceasta l-a propus pe Leon drept urmaș al
Împăratului Bizanțului.

Ca de obicei, credințele și datinile popu -
 lare sunt prezente și-n această piesă: pen-
tru un cioban, „privighetorile grăiesc noap-
tea”, nu cântă, el își ridică târla cu oile
„Când și-o întoarce carul mare osia în
umărul cerului”, „când s-or îngâna lucea -
fărul cu privighetorile”, odată cu cântatul
cucului sau al privighetorii, iar de sufletul
răposaților se dăruiește azimă care „e pâr -
gă din grâu nou”, o femeie hrănește șar -
pele cu lapte pentru a-i păzi casa etc. At- 
mosfera generală este de basm și legendă,

extrase cu măiestrie de autor din istoria
noastră neclară de dinainte și de după în-
temeierea voievodatelor româ nești; prin
gura lui Fotin, Voiculescu introduce și
mitul Persephonei, atunci când îi cere
voievodului Ion s-o lase pe Irina o dată pe
an să vină în Bizanț să-și vadă părintele.
Despre această piesă s-a spus că își trage
seva literară din romanul istoric Din
bătrâni al lui Slavici și Creanga de aur al lui
Sadoveanu.

Umbra este o dramă în 3 acte și 6
tablouri, care s-a jucat pe scena Teatrului
Național din București în stagiunea 1935-
1936. Un impiegat dintr-un minister, Ghiță
Vârzob, pus pe îmbogățire, află că în satul
său se găsesc zăcăminte de petrol. Om
fără scrupule, el își schimbă numele în Jorj
Iuliski și dorește să-și răscumpere pămân-
turile vândute fratelui său, fără să-i spună
despre ce-i vorba. Savila, mama lui Ghiță,
este o păstrătoare a datinilor și tradițiilor
strămoșești. Ea intuiește intențiile lui
Ghiță, care este dispus să se căsătorească
cu nepoata sa, Liza, numai ca să pună
mâna pe pământurile aducătoare de îm-
bogățire. Savila se transformă din bunică
în destin și moarte. Legea datinii și a sân-
gelui o determină să se opună căsătoriei
lui Ghiță cu nepoata. Tudor Vianu consi -
dera această piesă „un mister tragic” și
scotea în evidență „sentimentul tragic al
destinului”, împletit cu „un fior de tragedie
antică”.

Trandafir agățător este o comedie sen-
timentală din 4 acte și un prolog, datată
1946, cunoscută postum, în care predom-
ină melodrama, considerată de critici fără
valoare literară, fără semnificații și sim-
boluri profunde. Fiecare act are un titlu
semnificativ: Cântecul lebedei, Agonia, Sur-
sum corda și Pygmalion. Tânărul Vlaicu, o
speranță a violoncelului, trebuie să re-
nunțe la pasiunea sa pentru acest instru-
ment. Prietenii săi, Roza (în special), d-na
Filipescu, Sandu, doctorul Nicodim, Ze-
firidi și ministrul Zaheu, „încearcă să-l
redea vieții muzicale și de performanță”.
Înzestrat cu aceste înclinații nobile, el va
ajunge dirijor și va pleca la studii în
străinătate. Cel mai interesant personaj
este Roza (Trandafirul agățător); aidoma
lui Pygmalion al lui G. B. Shaw, se îndră-
gostește de propria sa creație pe care a

Teatrul lui Vasile Voiculescu (II)
icu crĂciun
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modelat-o și a însuflețit-o după ce de-
venise, prin paralizie, materie inertă”. Ea
refuză să stea toată viața „agățată” de des-
tinul muzicianului, nu vrea să se căsătore-
ască cu Nicodim, dar consimte să trăiască
alături de Sandu.  

Darul domnișoarei Amalia a fost pu -
blicată postum în revista Steaua, în anul
1971, fiind scrisă special pentru teatru ra-
diofonic. Aici, dramaturgul ne introduce
în lumea minerilor, cu viața lor aspră și
simplă, în contrapondere cu cea a pa-
tronilor, lipsită de grijile cotidiene. Acți-
unea are trei locații: salonul direcției
Minelor Unite de Cărbuni, un defileu și un
sat al minerilor. Finalul este melodramatic:
Amalia moștenește averea președintelui
consiliului de administrație al minelor de
cărbuni, dar o donează îmbunătățirii con -
dițiilor de viață a minerilor, fiind influ-
ențată de liderul sindical, inginerul Paul,
un om cu o gândire total utopică. Difer-
ența dintre mineri și patroni este de ordin
moral, un fel de socialism utopic, teoretic,
iluzoriu: „Să nu mai fim vrăjmași. Să nu ne
mai deosebim în două tabere, ei și noi,
capitaliști fără înțelegere și lucrători veș -
nic nemulțumiți. Să fim împreună, unul și
același soi de oameni, colaboratori” zice
unul dintre personaje.

Două furtuni a fost scrisă, de aseme-
nea, pentru teatru radiofonic.

După cum susține I. Apetroaiei, piesa
Rădăcină de micșunică este o comedie
neterminată, care „a fost scrisă pe tema
crizei de personalitate a unui adolescent”;
ea nu a fost inclusă în ediția Roxanei
Sorescu.

Istoricul literar Gheorghe Postelnicu
amintește și de un proiect dramatic, nefi-
nalizat, în care autorul „dorea să dezvolte
drama femeii silite să aleagă între în-
deplinirea obligațiilor de familie și sinu-
cidere” (probabil, cu ecouri din dramele
lui Camil Petrescu).

După cum afirma V. Voiculescu într-un
interviu cum că „teatrul [trebuie] să oglin-
dească sufletul omenesc și eternele lui
conflicte”, producția dramatică a dra-
maturgului a atins în bună măsură acest
principiu.

Piesele lui Voiculescu nu pot fi consi -
derate opere de referință, în comparație
cu poezia și proza sa. Totuși, ele permit o
privire mult mai largă asupra creației sale
și merită cel puțin citite, dacă nu puse în
scenă; multe dintre ele constituie un ex-
ercițiu, o treaptă pregătitoare pentru
proza sa.

Printre cărțile mele de căpătâi respiră teatrul lui Cehov, în recitiri periodice,
mereu provocatoare, încât mă întreb cum s-au putut ascunde aici atâtea fațete
nebănuite, lumini ce se răspândesc periodic spre alte colțuri. Știm cu toții atracția
febrilă a regizorilor spre piesele lui Cehov, unde duioșia nu devine niciodată senti-
mentalism facil. Piesa Trei surori, scrisă în 1900, s-a jucat prima dată în 1901. Cele trei
fiice de general, născute la Moscova, doresc să se reîntoarcă acolo, să scape de
locurile anoste. Olga e profesoară, Mașa e căsătorită cu Ilici și se îndrăgostește de
Verșinin, Irina e convinsă că munca e sensul vieții…

În septembrie, anul curent (septembrie) a avut loc premiera cu Trei surori la
Teatrul Național din Cluj, în regia lui Răzvan Mureșan, cu o distribuție prodigioasă.
Fiecare regizor încearcă o abordare nouă, unde „stropul de noutate e foarte costisi-
tor și-i unica moștenire ce-o lasă după sine” (Hemingway). Poți moderniza, păstrând
intact spiritul operei. Să vedem…Se deschide cortina. Un fel de cutii-acvarii in-
teresante. Personajele stau nemișcate. Costume moderne și moderate. Personajele
au telefoane mobile. Să acceptăm, nu? Nu suntem obtuzi. Apoi se ajunge la…
Cehov. Un fotoliu rotativ funcțional. Valize, fum. Uneori se produc mișcări au ralenti
care acreditează ideea dilatării temporale. S-o spunem de la început: grila decrip-
tării regizorale e ambiguă. Se fac mereu poze, în ritmul muzicii moderne. E un fel de
bar, înțeleg, iar în planul doi se joacă tenis. Muzicile se amestecă în ritmuri haotice,
dând senzația acută de kitsch. Apoi contorsionările de dans inopinat, poze făcute
cu telefoanele performante, incendiul, fum, sinistrați, scene onirice. Un fel de sol-
dați-fantome, sinistrați, plus pancarta (de ce??) pe care scrie Ars longa…. O briză de
gripă-pandemie? Verșinin, lângă un ventilator, rămâne utopic și „azi am chef să
vorbesc despre viitor”. Adrian Cucu (Verșinin) e cehovian, modern fiind. Că sună
mereu celularele, la care se vorbește despre acel duel. Telefoane mobile și duel – de
ce nu? Andrei cel ramolit și soția: o scenă lascivă, chiar vulgară. Râsete isterice, surori
mereu crispate. Balans indecis. Mai vine și o ninsoare… Când e Cehov, când nu e…
Citind scrisorile lui Cehov remarcăm grija lui maladivă pentru orice detaliu de joc,
de interpretare. La Răzvan Mureșan factorii coagulanți nu funcționează. Se supra-
pun două spectacole care nu fuzionează. Tot în septembrie, Yuri Kordonsky a mon-
tat Livada cu vișini la Teatrul Maghiar din Cluj, fără să-l trădeze pe Cehov. L-a
aprofundat, eliminând orice posibile clișee, realizând un spectacol unitar. Într-un
spațiu de acvariu-muzeu personajele viermuiesc sub o lumină bolnavă. Defilează ca
niște „cadavre vii”, marionete sub vremuri tulburi – doar amintirile țâșnesc preg-
nant dincolo de pereți.

Nu pot uita succesele lui Răzvan Mureșan (Richard al treilea se amână, Despre
senzația de elasticitate…), dar nici modestele Portocala mecanică, Craii de Curtea-
Veche), însă acest Cehov nu-l reprezintă. Să vedem finalul: cele trei surori fumează
în tăcere. Adică își trec țigara de la una la alta. Ce găselniță!! Un final mai apoteotic
și mai „cehovian” nici că se putea. Din nou mă gândesc la Wittgenstein: „despre ceea
ce nu putem vorbi, cel mai bine este să tăcem”.

Trei surori fumând cehovian
AleXAndru JurcAn

���
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Copiii puterii sovietice
AleXAndru JurcAn

Svetlana Aleksievici (n.1948), jur -
nalistă și scriitoare belarusă, a
primit Premiul Nobel pentru

Literatură în 2015, pentru „scrierile ei poli -
fonice, memorial al suferinței și curajului în
epoca noastră”. Unii au contestat distincția
pentru profesia ei de jurnalistă, pentru ope -
ra de nonficțiune. Autoarea crede că „pot fi
simultan scriitor, reporter, sociolog, psiho -
log și preot”. Afirmă că „realitatea m-a atras
mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a
hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Născută pe teritoriul Ucrainei, Svetlana
Aleksievici a început cu reportaje, care mai
apoi s-au constituit în cărți, în care ea a
luptat cu ideologia comunistă. La noi au
fost traduse Vremuri second-hand, Războiul
nu are chip de femeie, Dezastrul de la Cer -
nobîl, Ultimii martori, Soldați de zinc. În
raport cu oficialii, ea a avut rolul de opo -
nent. În 1990 a violat unul din ultimele
tabu-uri ale ex-URSS  și anume mitul răz -
boiului din Afganistan. Am citit cartea în
versiunea franceză (Christian Bourgois
editor) – Les cercueils de zinc / Sicriele de zinc.
Între 1979-1989 un milion de militari sovie -
tici au trecut prin Afganistan, provocând
distrugeri uriașe. Televiziunea îi arăta pe
soldații sovietici plantând pomi în sate, dar
ei aruncau grenade în casele de argilă.
Morții erau trimiși în URSS în sicrie sigilate
de zinc. URSS era atunci un stat militarist,
camuflat. Cartea Svetlanei i-a lipsit pe „eroi“
de aura falsă. Au fost numiți mai apoi brute,
asasini, violatori.

Autoarea aduce mărturii șocante, astfel
că procesul contra ei a fost iminent. Totul a
pornit de la spectacolul conceput după
carte, jucat la teatru, înregistrat și dat pe
canalul național. Atunci grupele de mame
ofensate au început atacul. Că adică Sve -

tlana le-ar fi deformat spusele. Că „tu devii
celebră, iar noi ne-am pierdut copiii”. Că
„vrei să demonstrezi că suntem mame de
asasini”. În fiecare noapte e asaltată de
telefoane : „Cum îndrăzniți să acoperiți cu
noroi mormintele băieților noștri? Vreți să
vă faceți un nume de glorie cu sângele fiilor
noștri?”

Svetlana Aleksievici e necruțătoare,
denunțând absurditatea războiului .„Am
plecat dintr-un stat care avea nevoie de
acest război și am revenit într-un stat care
nu mai avea nevoie…” – afirmă un soldat.
Ei se credeau… eroi! Eliberatori. Svetlana
s-a documentat, a plecat în Afganistan și a
aflat crudul adevăr : soldații nu plantau
arbori, ci ucideau. Ea adună mărturii diver -
se:  „Da, am ucis, am ascultat ordinele, dar....
de ce să se afle? Avem avantaje ca eroi”.
Altul se îngrozește povestind de mirosul
fetid al intestinelor în plină căldură  - „miro -
sul excrementelor și al sângelui omenesc
nu poate fi eliminat de nicio leșie”. Li s-a pus
o armă în mână. Li s-a spus că servesc o
cauză nobilă. „Ni se ordona: nu povestiți
prea mult, e un secret de stat”. Au zis că-i
duc la Tașkent și au ajuns în Afganistan. Un
interlocutor se întreabă: „Care e culoarea
strigătului? Care e gustul lui? Și cel al sân -
gelui? Un rănit își pierde repede sângele, ca
un borcan spart” (traducerea citatelor din
versiunea franceză îmi aparțin).

La proces, un anumit Oleg îi cere bani:
„Tu ai drepturi de autor, noi trecem drept
asasini. Sunt erou sau criminal? Acum se
zice eroare politică”. Un soldat spune că a
început să bea în memoria morților; nu mai
găsea bucuria de a trăi. Sigur că la început
tinerii doreau să devină eroi. Mai apoi s-a
instalat luciditatea infernală. Svetlana știa
că procesul era politic. Adică o farsă bielo -

rusă pentru protecția onoarei și demnității.
Orice adevăr despre „cenușa jăratecului
sovietic”costa enorm de scump.

Am recitit o altă carte a scriitoarei –
Rugăciune pentru Cernobîl – Editura Corint,
2015, traducere de Antoaneta Olteanu. Un
colaj de mărturii orale, despre care Julian
Barnes scria : „cartea provoacă arsuri de pe
radiații pe creier”. La 26 aprilie 1986, ora 1,
23 de minute și 58 de secunde, o serie de
explozii au distrus reactorul și clădirea celui
de-al patrulea bloc energetic de la centrala
atomoelectrică de la Cernobîl, aflată în
apro pierea graniței bieloruse. Se poate
vedea acum pe Netflix filmul Cernobîl, 1986
(a nu se confunda cu serialul), realizat în
2021 de Danila Kozlovsky, care deține și
rolul principal. Un film bun, cu poveste inte -
resantă, uneori cam melodramatică, dar
scenele exploziei tulbură – cer de plumb,
păsări care cad secerate, pădurea înroșită,
arsuri oribile, ritm galopant, bitum topit,
tuse incertă, vomă, pompieri care mor…
Scene apocaliptice, coșmarești. Infern cu
contaminare, medici, nebunie, alergare,
bandaje. Un front anacronic. Deodată, fan -
fara comunistă ca o ironie arogantă. Cine
vrea să ajungă la supapa din apa fierbinte?
Nimeni nu e obligat, desigur, partidul e ge -
neros și așteaptă apariția eroilor. Plonjarea
e filmată cu nerv, deși există multe detalii
tehnice, poate prea multe lungimi. Afară se
pregătește ziua muncii. Voluntarii tremură
de spaimă, însă își amintesc că și Gagarin
„s-a pișat în costumul spațial”(de frică!).
Cineva spune: „te porți ca un copil”. „Da,
pentru că sunt un copil al puterii sovietice”.
Totul în umbra unui sistem draconic și
perfid, deoarece „sistemul e ca radiațiile: a
fost acolo și va fi mereu”.
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AleXAndrA AreS

Gigi C[ciuleanu monteaz[ 
o KiRiTZA operetistic[ la TNB

În timpul pandemiei și a bugetului
tăiat la sânge, nimic nu a fost mai
important, iată, decât un spectacol

în care Chi rița lui Vasile Alecsandri să fie
imaginată de faimosul coregraf și regizor
Gigi Căciuleanu ca o Cântăreață Cheală a
lui Eugen Ionesco. O adaptare liberă, de
operă comică, dar una care se dorește
mult mai mult decât atât - un spectacol
total care amestecă Chirițele, secolele (19,
20, și 21), genurile (teatru, ope retă, balet,
operă comică),  convențiile și simbolurile.
Adică o extravaganță pe care numai un
teatru ca TNB-ul poate să o susțină.  În lite- 
ratură, amalgamul stilistic și amestecarea
prea multor metafore pe metru pătrat
este un păcat cardinal, dar în spectacolul
de teatru contemporan mulți regizori
merg pe idee că in postmodernism totul
este permis, din dorința de a șoca.

Gigi Căciuleanu, un artist cu un pal-
mares internațional extraordinar, este la
vârsta și notorietatea care îi permit să facă
orice, pe orice scenă, oricât de pretențios
și de obscur. Kiritza lui este o cântăreață
de operă (sau operetă) ridicolă, sofisticată
și într-o disonanță stridentă cu cei din jur.
E mai mult Flauder-Bovary decât Alecsan-
dri, se exprimă doar operetistic și liric
(muzica Jacques Offenbach și David Ilea)
și in final absurdul se ridică la cer, la modul
literal, într-un balon, Kiritza fiind înlocuită
cu un bust care sugerează cântăreața
cheală.  În jurul ei, Căciuleanu a construit
un spectacol exuberant și plin de fizicali-
tate, adus la zi în cheie absurdă, în care
fiecare actor are un solo sau mai multe în
care strălucește - sau cel puțin are ocazia
să o facă - și în același timp se topește în
viziunea coregrafică super profesionistă
de ansamblu. Un spectacol care bifează
actualizarea clasicilor români și îi readuce
în circulație, dar superficial, ca pe un su-
port pentru ambiția artistică a regizorului
care nu respectă cu nimic intenția și stilul
autorului sau firul epic al piesei.

Totul ar fi funcționat poate dacă Kiritza
lui Căciuleanu ar fi avut carismă și ar fi
dominat intrinsec scena, prin prezența
tea trală și printr-o partitură muzicală de
altă factură, care să cucerească. Alecsan-

dri a fost un autor al etosului popular, or
spectacolului lui Căciuleanu l-a târăt în -
tr-un mediu mult mai cult și a prezentat
Ki -ritza într-un mod cerebral. A ignorat
necesi tatea unei eroine simpatice, pe care
pu blicul să o placă, și care să susțină spec-
tacolul. Practic fiecare actor de pe scenă
are mai multă carismă și prezență teatrală
decât Kiritza lui Căciuleanu, și nu este vina
actriței (Oana Berbec, o voce foarte bună
care ar fi meritat aplauze după aria despre
răvaș) cât a castingului și a cheii regizorale
disonante în care a fost gândit personajul.
Foarte buni au fost, în special, actorii Ionuț
Toader (Ion), Lari Giorgescu (Leonaș)
și Ayilin Cadâr (Luluța) ultimii doi fiind
plin de carismă și mereu diferiți, indiferent
de rolul pe care îl fac. 

Pe alocuri spectacolul “KiRiTZA sau
Jocul de-a...” al lui Căciuleanu este o cari-
catură a clișeelor franceze, stilate, cu aluziile
de rigoare la zeitgeistul de azi (e.g. cuplul
de vânători de zestre au sugestii gay) și din
alte epoci. Din fericire spectacolul este ridi-
cat de momentele coregrafice minunate -
în care Căciuleanu excelează ca artist - și de
prestațiile foarte bune ale actorilor, și crește
pe parcurs, pe măsură ce spectatorii intră în
această convenție iconoclastă.

Spectacolul e produs de TNB în copro-
ducție cu Fundația Art Production și Gigi
Căciuleanu Romania Dans Company. ���
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Un exemplu de încăpăţânată re-
cesivitate: când te uiţi înapoi, în
istorie, un lucru impresionant

se întâmplă cu privire la aşezări: oamenii
s-au sedentarizat pe locuri total diferite,
pe locuri ne-asemenea, pe locuri de rup-
tură, pe locuri catastrofice (în sensul pos-
tulat de teoria eponimă), dar care, în
ace laşi timp (sau tocmai de aceea) sunt şi
locurile cu adevărat prielnice vieţii. În ra-
port cu pădurea nesfârşită, poiana e un
astfel de loc - unde poţi să-ţi tragi sufletul,
găseşti apă, găseşti soare şi răgaz ocrotit...
În raport cu deşertul, oaza este un astfel
de loc de popas. În sensul acesta, al întâl-
nirii cu alteritatea radicală, cu celălalt in-
tegral diferit, e vorba despre sacru.

Şi aceasta este o temă pe care, dacă o
cauţi cu atenţie, o găseşti în aproape toate
tratatele de arhitectură, ba chiar şi în cărţi
de filosofie, care se referă la problema
aşezării. Arhitectura în integralitatea sa
poartă cu/în sine germenele timpului tre-
cut. Nu doar că ea reprezintă o redis-
tribuire în spaţiu - după reguli străvechi şi,
adeseori, pre-existente discursului care le
înscenează - a unei materii a cărei vârstă
se confundă adeseori cu facerea lumii; dar,
mai mult încă, descriem această lentă,
trans-individuală preocupare a tuturora
(în facere sau, mai cu seamă, în utilizare)
cu vorbe de asemenea vechi. Jargonul
arhitectonic este punere în operă, la fel ca
realitatea pe care o descrie, a odinioarei.
Încă o dată: limbajul conceperii, articulării
şi utilizării de spaţii are - precum o poate
dovedi traducătorul preocupat de etimo -
logiile cuvintelor - descendenţe rapid iden-
tificabile, în descendenţe fără cusur, până
în limbile „prime“.

Arhitectura este arhaizantă de două
ori, de la început: 1) prin natură şi 2) prin
limba care o surprinde pe aceasta. Să ne
explicăm. Argumentul naturii duce către
un posibil impas, dacă nu am şti cât de im-
previzibil este trecutul. Ca să putem căuta
prima casă, ori arhitectura primă, trebuie
să definim în acelaşi timp cu investigarea
originii fenomenului astfel definit. Lite -

ratura uriaşă despre origini - de la cea din
tratatele de la Vitruvius la Le Corbusier cel
puţin - atât de acut prezentă în spaţiul
teoriei arhitecturii şi filosofiei spaţiului în
anii din urmă. Ştiind că schimbarea de
paradigmă arhitecturală, dincolo de reca-
pitulări frenetice (şi ultimele două decenii
au fost ale antologiilor) şi manifeste, este
un topos al investigaţiilor în trecut spre a
descoperi, revigora sau inventa de-a drep-
tul genealogii care să justifice şi să înte-
meieze noutatea, întrebarea legitimă pe
care o putem deîndată rosti este dacă şi
reciproca va fi fiind valabilă; cu alte cu-
vinte, anunţă o nouă, radicală schimbare
de paradigmă arhitecturală această febrilă
anchetă asupra originilor?

CE E TRADIȚIA? 
Este moştenirea de cei ce ne-au prece-

dat, indivizi remarcabili şi colectivităţi. Re-
vizitarea, azi, a conceptului de tradiţie în
arhitectură şi artele & disciplinele cu care
se leagă este imperios necesară, în urma
deceniilor de deşirare a legăturilor cu tre-
cutul, de importuri nedigerate şi de schim-
bare dramatică a mediului edificat urban
şi rural în dauna tradiţiilor pe care ar
fi trebuit să le moştenim dar, în schimb,
le-am demolat şi/sau uitat.

Revizitarea conceptuală a tradiţiei pre-
supune cel puţin două direcţii: existenţa
unei Tradiţii universale, străvechi, a arhi-
tecturii (bune practici, arhetipuri, modele
exemplare, oricare ar fi denumirea, ele
reprezintă quintesenţa experienţei de
lucru cu amplasamentul, cu spaţiul şi cu
materialele, iar cultura tectonică joacă,
aici, rolul de tradiţie universală, privită însă
în două ipostaze: cea de tradiţie transmisă
iniţiatic, respectiv de tradiţie practicată
vernacular: moştenirea brâncovenească
reuşeşte să aducă în contact şi să spiritu-
alizeze cele două tradiţii constructive).

Pe de altă parte, în a doua direcţie este
vorba despre înscrierea tradiţiei în cir-
cumstanţe regionale şi locale, în jocul
diferenţelor dintre alteritate şi identitate.
Trebuie, de asemenea, discutat despre

transmisiunea predaniei (un alt fel de ter-
men descriind tradiţia, la fel de încărcat ca
şi cel de moştenire): pe parcursul secolului
al XX-lea am asistat la cel puţin două mo-
mente de sistare a transmisiunii. Primul,
mai firav şi ambivalent, cel al avangardelor
de început de secol şi, mai târziu, al posta-
vangardelor (anii şaizeci şi şaptezeci), iar,
în cazul nostru, şi cel, catastrofal, al regi -
murilor totalitare, dintre care cel comunist
se detaşează printr-un joc absurd şi de-
molator, la propriu, între clamarea şi res -
pingerea tradiţiei. Mai este, deci, posibilă
transmisiunea integrală a tradiţiei, sau
avem de-a face, mai degrabă, cu rataşări
la alte tradiţii (convertiri), transmisiuni par -
ţiale sau false (rescrieri, sau de-a dreptul
inventări de - oximoronice - tradiţii noi)?

Această reţesere a gestului transmisi-
unii, a predaniei care este tradiţia este cu
atât mai urgentă şi necesară cu cât 1) ea
se petrece deja pe alte coordonate geo-
culturale şi 2) ea este, acum, cel mai su-
pusă agresiunii, distorsiunii şi obliterării
din întreaga istorie culturală a umanităţii.
Tradiţia fiind un concept cu geometrie
variabilă, este nevoie de un moment de
bilanţ, în care să se producă transmisiunea
lucrurilor care se ştiu şi descoperirea celor
care nu se (mai) ştiu, după ce două gene -
raţii au trecut deja de la întreruperea
lanţului transmisiunii, iar cea activă astăzi
nu dă semne de trezire, necum că s-ar
pregăti de predanie....

Toate acestea sunt întrebări grave,
asupra cărora trebuie chibzuit, şi care
afectează mediul construit autohton. În -
tre auto-colonizarea obsesivă, prin aggior -
namento şi rataşare la alte tradiţii, pe de o
parte, şi copierea formală a propriei tradiţii
vernaculare ţărăneşti (ignorând, aşadar,
cele câteva momente de sinteză concep-
tuală cu arta aulică), gama de opţiuni este
nu numai amplă, ci şi cu putinţă de jude-
cat critic.

SATUL DELTAIC
Câteva adnotări la Normativul de pro -

iectare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei

Despre (ne)a§ezare, despre
origini §i despre sat(ul meu) (I)
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Delta Dunării, conceput de mine în 2005,
la comanda ARBDD, aflat acum în plină
contestare din partea celor care se simt
blocați în dezvoltarea unor investiții gran -
dioase. Procedura de avizare a fost destul
de lungă, pentru că am propus o docu-
mentare destul de amplă, pe zonele simi-
lare din lume (delte, wetlands) şi pe tere- 
nuri cu probleme analoage, de rezervaţie,
chiar dacă nu erau neapărat zone de văr-
sare, sau de mlaştină, sau de maree. Am
predat, astfel, o documentare fotografică,
normativă şi informativă deopotrivă, care
mi s-a părut imensă şi pe care mă întreb
dacă a mai văzut-o cineva de atunci.

Apoi, am documentat arhitectura del-
taică de la noi, deopotrivă cea vernaculară
rurală şi cea urbană (sunt câteva oraşe,
dintre care cel mai important este Sulina).
Deşi ni se ceruse să punem accentul pe o
revitalizare a arhitecturii zise populare, noi
am considerat că normativul nu trebuie să
dea indicaţii de estetică a proiectării, ci să
descrie un cadru minimal de interdicţii, în-
lăuntrul căruia, însă, să existe libertate
deplină pentru experiment şi cu tradiţia
folclorică a locului, dar şi cu alte experi-
mente tradiţionale sau contemporane.
Atâta timp cât obiectul final va fi respectat
regulile date de regulament, el ar fi primit
sigur aprobare, pentru că nu exista o cen-
zură stilistică, este-  tică, sau vreo formă de
retardare folclo roidă.

Acestea fiind spuse, credeam că regu-
lamentul nostru era mai degrabă liberal.
Or, am aflat că e cu neputinţă să scoatem
betonul din zonă, pentru că, ne-a zis un
arhitect acum spre pensie, interzicem
locuitorilor Deltei dreptul la modernitate
(sic!). Personal, la această avizare, dinain-
tea unei asemenea replici, am rămas cu
gura căscată. Dar omul, în micimea lui,
avea dreptate, betonul este asociat strâns
cu modernitatea (comunistă), chiar dacă
aceasta a murit de cincizeci-şaizeci de ani,
fiind ţinută sub aparate doar în estul co-

munist şi post-comunist. De ce ar fi venit
turiştii într-o Deltă betonată, sau cu arhi-
tectură montană, nu am reuşit să aflu. De
ce sunt stufarii Deltei plecaţi să lucreze
case eco în Olanda, iar acasă îşi fac case de
beton, acoperite cu azbociment, iar n-am
aflat.

Câţiva ani după aceea, am licitat şi am
câştigat să facem cinci micro-sedii în Deltă
pentru ARBDD şi am vrut să arătăm că se
poate face o arhitectură decentă, mo -
destă, cu materiale locale, care să fie, în
acelaşi timp, contemporană. Până la ur -
mă,  s-au edificat doar trei dintre cele cinci:
Murighiol, Chilia Veche şi Sfântu Gheor -
ghe. Nu cu puţine probleme şi răzgândiri.
Acum par neîngrijite şi, de aceea, și o
parte dintre ideile noastre... De pildă:
boltele de viţă care urmau să acopere
parterul şi să dea umbră spaţiilor publice
din faţa acestor sedii, fiecare pe o struc-
tură similară, dar fiecare diferit de celălalt,
au murit nebăgate în seamă. Stuful de pe
case ne-a făcut probleme, că nu e-n nor-
mativ ! Nu mai spun de fundaţiile pe piloţi
de lemn, care se ştiau face acum o
sută cinci zeci de ani la Sulina, dar acum,
vorba colegului, trebuie beton...

SATUL MEU
A doua oară când m-am apucat să re-

construiesc casa bunicilor din Dorobanţu,
judeţul Tulcea a fost la Parker House, un
Bed & Breakfast din Cincinnati, Ohio, în
1999. Fusesem la o şcoală de vară Getty şi,
ca parte a programului, alesesem o lună
înapoi la University of Cincinnati, Ohio,
care este a mea Alma Mater şi unde am tot
predat mai apoi. Am desenat atunci şi
schema întregii gospodării. Prima oară fă-
cusem exerciţiul acesta şapte ani mai de-
vreme, când reacţia de apărare a minţii
mele, pentru prima dată complet extrasă
din mediul propriu şi inserată, pentru un
an întreg, în alt mediu, complet străin
(dovada este că am fost chemat să mă în-

registrez fix la Alien Office), a fost aceea de
a-şi aminti, exploziv, fiecare detaliu de
memorie a copilăriei, cu mirosuri şi gus-
turi cu tot. De când mi-au dispărut şi
părinţii, îmi aduc aminte de cele două
case ale bunicilor - cea din Dorobanţu şi
cea din Hamcearca - cu o anumită ritmi -
citate, pentru că înseamnă a-i păstra şi pe
ei, ca în crisalidă. 

Prin urmare, istoria este aşa: Bunicul
patern provine din Râşnov, era croitor, ca
şi străbunicul. O generaţie mai înainte,
după 1977, oierii transilvăneni, care fă -
ceau transhumanţa până la mare, au fost
îmbiaţi de noile autorităţi româneşti să se
stabilească în Dobrogea, unde erau îm-
proprietăriţi. Schimbarea componentei
etnice era, evident, scopul acestui proces:
în 1875, un recensământ turcesc, citat de
P. Popoiu, indică o majoritate tătară şi tur-
cică (55.668 tătari şi 28.681 turci) faţă de
32.887 români (dintr-un total de 227.000
de suflete). În proces, s-a produs şi o mo -
dificare a toponimiilor: Deliorman, nu-
mele turcesc al comunei, a devenit Doro- 
banţu. Pădurea nebună din titlu se retrăs-
ese, prin defrişare, ca de pe tot parcursul
judeţului. Pământurile cele străvechi ale
Hercinicilor se erodaseră, dealuri de calcar
golaşe anturau localitatea acum, iar pă-
durea, în care mergeam cu tata, era de
reîn tâlnit abia înspre Cârjelari, celălalt sat
mai mare. Mai erau două sate în cuprinsul
comunei: Canatcalfa, devenită prin româ -
nizare Meşteru şi Coimpunari, devenit
Fântâna Oilor (pe vremea copilăriei mele,
foarte puţină lume folosea numele româ -
neşti ale satelor, aşa încât toponimia ve -
che subzista în uzul lingvistic). Ardealul,
ultimul dintre ele, situat peste deal de
Dorobanţu înspre General Praporgescu,
era complet ruinat încă din timpul copi -
lăriei mele şi deşert: m-am plimbat o dată
cu tata prin el. Probabil, acum nu mai
există nicio urmă din arhitectura de
chirpici a locului.  (va urma)

Bienala de Arhitectur[ Transilvania
Bienala de Arhitectură Transilvania 2021 și-a desemnat câștigătorii în cadrul unei ceremonii on-line, prezentată

de Andi Daiszler, în 30 octombrie 2021, după două săptămâni de evenimente de arhitectură de prim-plan, realizate
de echipa Festivalului coordonată de doamna arhitect Daniela Maier, președinta Ordinului Arhitecților România,
Filiala Transilvania. Printre secțiunile din acest an, la numărul 16, s-a regăsit și cea literară, intitulată Poezie cu/despre
Arhitectură. Juriul pentru această secțiune a fost compus din: Gabriel Bota, Remus Octavian Câmpean și Virgil Mihaiu.
Premiul publicului i-a fost înmânat poetei Aurelia Panait cu poemul Construcții modulare, iar premiul juriului i-a fost
decernat poetului clujean Victor Constantin Măruțoiu pentru poemul Casa cu fluturi.
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De câte ori îi citesc numele pe undeva sau dau întâm -
plător peste vreo piesă de-a lui, Jimi Hendrix îmi
stârnește, în egală măsură, sentimente de bucurie și

disperare. Nu încerc să deslușesc motivele, însă pot da o
explicație simplă; nu de alta, dar n-aș vrea să-mi rămână articolul
agățat în pioneze precum hârtia ce acoperea, pe vremuri, în
bucătărie, raftul cu ingredien tele necesare hranei, ascuns de
proprietar să nu i le vadă musafirii. 

Am folosit imaginea asta vetustă (și, aparent, nepotrivită
subiectului) pentru că prima dată am auzit de Jimi atunci când
vărul meu, Nicu, a construit (și l-a distrus apoi) amplificatorul de
chitară cu care ne-a încântat, pe mine și pe fratele său, Ment
(participanți nelipsiți la spectacolele sale de vacanță), executând
câteva solouri din repertoriul lui Hendrix. Era vara lui 1971,
Hendrix era mort de aproape un an, iar eu nu plecasem să mă
școlesc în București. Cei trei frați, Nenea, Nicu și Ment amena -
jaseră o „garsonieră” sub fânar. Acolo ne treceau zilele și nopțile,
bând vermut ief tin îndoit cu apă și ascultând Radio Europa Liberă
la un aparat cu lămpi (marca n-o mai rețin), pe urmă la un Gloria
portabil (neîndoielnic, gloria electroaparatajului fabricat în
România) și la un pick-up asam blat de Nenea după schema
văzută în revista Tehnium; dar, mai cu osârdie, îl susțineam pe
Nicu, un băiat serios și isteț, al cărui talent de chitarist era vizibil
depășit de talentul de electronist. În tinda garsonierei funcționa
„bucătăria”, cu dula pul pomenit mai sus, la care m-a trimis
involuntar asocierea „Hendrix – articol”. 

Când aud ceva de/cu Hendrix, simt o bucurie fără limite și
fără poticniri gene rate de vreo bâlbă (scăpată chiar și pe înre -
gistrările oficiale de studio, în acei ani de pionierat și de aur
pentru rockerime). Mintea zburdă liber, mă simt pe deasupra (și
pe dinafara!) lumii înconjurătoare, n-am nicio legătură cu
Pământul, nici cu timpul ființei mundane, supuse degradării, bolii
și uitării. Dar pentru că visarea spațio-tem porală nu-i specifică
doar momentelor când ascult muzica lui Jimi Hendrix (mă
fericește și în alte cazuri – compozitori, interpreți, sunete ale
naturii, cum ar fi valurile mării ori ciripitul păsărilor în vreo
pădurice) și pentru că piesele chitaristului îmi sunt atât de
cunoscute de parcă le-aș fi „făcut” eu, concomitent cu bucuria
creș te în subteranele conștiinței mele sentimentul opus: dispe -
rarea. Sau, poate i s-ar potrivi altă denumire: furie, dezolare,
neputință etc. Cauzele acestei crize de suferință sunt ordinare:
trecerea inexo rabilă a timpului, banalizarea răului social, degra -
darea mediului, tot soiul de chestii la care nu m-am opus cu
suficientă voință, altele pentru salvarea cărora nu mi-am dat
silința. Legat de muzica lui Hendrix, mă scandalizează până la
sufocare vulgari zarea ei. Sunt trei modalități prin care s-a ajuns la
asta: 1) difuzarea în exces pe toate canalele media posibile și
imposibile; 2) supralicitarea valorii până dincolo de limita
penibilului, fără admiterea minimu lui de reticență critică; 3)
editarea și „recu-  perarea” lacomă a moștenirii lăsate de interpret,
cu inedite „pierdute” sau „secre te”, mergând până acolo încât s-au
inven tat spectacole la care „contribuția” lui a fost vreun sughiț,
după o înghițitură de șam panie prea rece, sau niște riffuri fără

noimă și fără vlagă, după niscai reprize consis tente de... „prafuri
pentru mama-mare”, vorba unui film românesc din epocă. Vino -
vat principal pentru situația deplorabilă este un anume Alan
Douglas, personaj malefic, dar și benefic din showbizul anglo-
american, fără de care zestrea multor artiști (nu numai rockeri)
ar fi mai mică. Inclusiv a lui Hendrix.

Versat în recondiționare & reambalare a înregistrărilor
părăsite de bătrâni jazz meni, Douglas a crezut că poate face
același lucru și pentru Hendrix. N-a izbutit. Discurile puse în
vânzare prin firme îmbârligate n-au convins nici pe fanii cei mai
înrăiți, darmite pe oamenii de meserie (adunați treptat în
fundația Experience Hendrix, L.L.C., condusă de Janice, sora
chitaristului). Asta nu l-a oprit pe Douglas. La îndemnul său,
ziaristul Peter Neal a conspectat, grupat tematic și ordonat
crologic spusele lui Hendrix, consemnate de ziare, televiziuni sau
reviste obscure. A rezultat o carte: Starting at Zero: His Own Story,
by Jimi Hendrix (© 2013, Gravity Ltd.), tradusă în românește de
Paul „Slayer” Grigoriu, la Editura Publica, 2016. Este una dintre
acele tipărituri de excepție în peisa jul editorial din orice țară, cu
planșe color și rânduri tehnoredactate artistic, în stilul colo -
foanelor de odinioară. Și este o com pletare mai mult decât
necesară la tezau-  rul lăsat de Jimi, în cazul fericit că nimic din
cele consemnate pe mai puțin de 250 de pagini aerisite nu este
pură invenție jurnalistică.

Pentru că, se știe, în jurnalismul tipărit, nu vorbit, probabi -
litatea citării trunchiate e mare. De aici refuzul moștenitorilor
ofi ciali ai chitaristului de a-și da aprobarea pentru publicare. 

Mo§tenirea unui vis
dumiTru unGureAnu
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Întreb[ri §i r[spunsuri

Domnilor, doamnelor și domnișoarelor cu ori fără apetit
pentru sport, rogu-vă să am pardon de impresie, la
modul general, precum și, în special, pentru mândria

nițeluș prostească pe care o resimt acum, la finele celei mai recente
campanii de promovare a selecționatei României către etern-visa-
tul loc secund, precum în grupele preliminare ale tuturor compe-
tițiilor fotbalistice mondiale, continentale, regionale, raionale și
intercartieristice organizate cu succes în ultimele și penultimele
decenii. Așa cum am pre(a)-zis în repetate rânduri la această ru-
brică, și de data asta, am mai, scuzați, ratat una cu același duios ta-
lent de ieri, de azi – de totdeauna, îmi vine să zic, ceea ce, până la
urmă, o să și fac, după cum se va vedea mai la vale cu ochiul liber
de prejudecăți naționale.

Ca și dumneavoastră, înțeleg și eu fără mari eforturi în direcția
străduinței (strada pe care, personal, locuiesc cu succes în sectorul
patru, banca de la geam), înțeleg, așadar, crâncena strădanie a celei
din urmă promoții de fotbaliatori români de a prinde din urmă me-
ritoriul loc trei în grupa J. Ea are nu numai o logică aristotelică, ci și
o explicație veritabilă. Păi cum puteam noi, națiune cu ficsonomia
obrazului subțire, să ne așezăm în aceeași linie valorică desenată de
locul doi cu Italia – patria istorică a Românicii noastre dragi – sau cu
Portugalia lui Cristiano Ronaldo? Să fim serioși. Noi puteam aspira
acelui loc dinaintea lui trei nu pe bază de rezultate fotbalistice
directe, înregistrate pe gazon, ci prin miracole geo-strategico-arit -
metice de genul celor imaginate de prietenul meu Ionuț Axinescu
pe pagina lui de internet, unde scrie cu umorul trist care ne men-
ține pe noi de secole în viață (sau pe undeva, pe-acolo...): „Să nu
disperăm, șanse matematice mai sunt: poate se reface fosta Iugo-
slavie până la ora barajului și dispare Macedonia de Nord”. Ideea
nu e rea, mai ales că Serbia a avut grijă să căpăcească Portugalia
chiar la Lisabona, așa că, în linii mari, lucrurile ar sta bine spre forte
bine. La ei acolo, vorbesc...

La noi, aici, chestiunea e ceva mai problematică din felurite
puncte de vedere, cum ar fi, de pildă: filozofia jocului echipei, jocul
filozofiei echipei, alcătuirea formției reprezentative, Gigi Becali, veș-
nic-actuala dilemă a alegerii antrenorului, comisia tehnică a F.R.F,
medicul clubului, portarul stadionului, Gigi Becali și altele idem.

Din rațiuni de spațiu redus, mă voi referi laconic la numai câ-
teva dintre ele, și anume, la aceea a antrenorului, care le atinge tan-
gențial pe toate celelalte, începând cu filozofia jocului echipei. A
oricărei echipe cu care ne prezentăm, în scop de calificare, pe sta-
dioanele Europei. În ultimii ani competiționali, un băiat cu statut
tehnic cam incert, pe nume Mirel Rădoi, a izbutit să convingă ma-
joritatea opiniei publice că pe meleagurile carpatine istoria nu face
doi bani, iar în patria noastră fotbalistică filozofia în vigoare nu
poate fi decât abandonarea dezastruoasei moșteniri, oricât de mi-
nunată s-ar fi dovedit ea în realitate, și luatul de la cap. Care luat și
care cap nu reprezintă, de regulă, nimic altceva decât stupida ten-
tativă de revoluționare a unor lucruri temeinic așezate în ordine și
medalii comemorative. În cazul de față, insurgența lui Mirel Rădoi
a constat în părăsirea sănătoasei tradiții locale care ne învățase – în
special, grație unor rezultate remarcabile obținute pe la început de

ultim deceniu al secolului al XX-lea – precum că voioasa lozincă
conform căreia cea mai bună apărare este atacul nu-i altceva decât
o prostie, și anume una gogonată. Asta întrucât adevărul este cu
totul altul, și anume: pentru ca fotbalistul român să fie bine și Ro-
mânia fotbalistică să prospere, singura lozincă eficientă sună astfel:
cea mai bună apărare este o apărare bună. Recte, ceva de genul
Stelea (Prunea) – Dan Petrescu, Gică Popescu, Daniel Prodan, Mio-
drag Belodedici, Gică Mihali, Tibor Selymes, nicidecum fantezii de
tot soiul, cu jucători ale căror nume le trec cu vederea din decență.
Și totuși, Mirel Rădoi a convins o federație și o armată de ziariști că,
dacă Naționala noastră de tineret a obținut niște rezultate bune,
dar nu străine cu totul de ceeea ce se cheamă, în dulcele stil clasic,
întâmplare, Dumnezeu va fi alături de selecționata țării noastre și
în varianta ei matură, iar strategia constructiv-colectiv-ofensivă,
marca Titi Teașcă, dacă vă  mai aduceți aminte de el, va avea succes
și în dispute cu echipe adulte. Treaba convingerii federației are mis-
terele ei care nu ne interesează pe noi aici și acum; ce s-a petrecut
însă cu regimentul de jurnaliști care urmărește, din motive profe-
sionale, fenomenul dării cu piciorul în balonul rotund, nu ne poate
lăsa nemuritori și reci. Fătucile și flăcăii înarmați cu pixuri și pixeli
ne-au uimit cu solidaritatea lor întru eroare dovedită în czul Rădoi:
jelanii cvasi-unanime legate de posibila abandonare a funcției de
selecționer de către cel decis să facă din Naționala noastră o trupă
de vulturi și de zmei chitiți să sară viforoși la gâtul oricărui adversar
și să-l mursece fără milă. La modul declarativ, cel puțin, pentru că
la modul practic lucrurile au arătat cu totul altfel. O grupă cu un
singur concurent veritabil, Germania, iar în rest, plină-ochi de rivali
pe care îi făceam arșice în timpurile când, în loc să atacăm vitejește,
ne apăram cu inteligență și curaj, o astfel de grupă, alcătuită parcă
special pentru a confirma o zicală cu aluzie nu tocmai encomiastică
la noroc și inteligență, s-a dovedit prea dificilă pentru noi cu tot
Lich tensteinul, Armenia și Islanda în componență și cu tot Mirelul
la cârmă. Se întâmplă însă că, după ce Rădoi a renunțat, pare-se,
să se agațe de contractul  care i-ar fi permis să continue să presteze
la conducerea Naționalei, noi să ne trezim într-o altă dilemă: cine-i
va urma la tron dacă Federația se va dovedi mai persuasivă decât
el însuși? Printre numele vehiculate, unele, mie îmi provoacă fri-
soane. Un exemplu: Marius Șumudică – un antrenor care n-avu-
sese ce căuta nici la C.F.R. Cluj, dar-mi-te... Și cu toate astea, există
așa-ziși formatori de opinie fotbalistică români, care îl văd pe bra-
vul giuleștean selecționer. Aceiași care îl plasează în postura res-
pectivă pe Edi Iordănescu, dat recent afară de Gigi Becali de la
F.C.S.B. și al cărui principal merit sportiv este, deocamdată, tatăl său,
cunoscutul general cu cașchetă și cu stadion în localitatea metro-
politană Voluntari.

Întrebare: de când a devenit spațiul de alegere sau numire în
postul de selecționer al Naționalei poligon de încercare pentru vir-
tuțile unor tineri promițători sau cu părinți iluștri (gen Mircea
Lucescu sau Anghel Iordănescu)? 

Răspuns: de când pe lume există fotbalul tricolor și fotoliile 
decizionale. 
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FloricA bud

Sosise şi ziua de 5 decembrie, a
acelui an, ziua binecuvântată în
care ar trebui să vină Moşul

Nicu laie la copiii cuminţi şi, dacă ar fi un
Moş de treabă, ar putea trece chiar pe la
toţi. Încă nu ne mutasem în casa de sus,
stăteam tot în cohe, până la tăiatul porcului.
Îmi făceam lecţiile la masa de sub geam.
Lampa cu fotoghin (petrol) era agăţată de o
grindă. Bunica citea din cartea de rugă -
ciuni. Mama făcea cipcă ori neț pentru
zestrea noastră, a fetelor Trif. 

Deodată se aude o bătaie puternică în
uşă. Tresar speriată. Focul ardea cu inter-
mitenţe, înteţit uneori de vânt. În ler (cup-
tor) se coc o grămadă de picioici, câteva
sfecle roşii şi un ludău (dovleac). Din când
în când câte o picioică pocneşte răs-
coaptă. Mirosul legumelor se amestecă
cu mireas ma îmbietoare de cimbru şi
morar (mărar), mirodenii agăţate în
grindă. Aroma cimbrului este aroma
mea preferată, desigur el fiind secun-
dat de... mărar. Mai aveam încă în cohe
cuptorul de copt pthita, încă nu îi pu -
sese mamica gând rău, adică să îl strice
şi să îl muthe în grădină. Pisicile, priete -
nele mele torceau după cuptor, la căldură
iar pe tepșa de pe șpor se coc câteva mere
Șohar. 

Dacă tot am ajuns la mere nu pot să
trec îndiferentă pe lângă ele. Merele nu
sunt neaparat fructele mele preferate, mai
ales dacă sunt acre. Îmi plac merele dulci,
acele mere minunate care se coc vara și
sunt dulci de mici. Nu am avut, la fel ca
cireșii, nici meri dulci. De altfel, erau doar
doi, trei în sat. Aveau unul bătrân badea
Alexa șí lelea Leontina, putem să depunem
mărturie toți copiii care jucam tupu la lelea
Anica în bătătură. Nu știu cum se făcea că
tot acolo ajungeam cu joaca. În goana
noastră, mai apucam câte un măr dulce de
pe jos. Desigur nimeni nu este bucuros,
când o ceată de copii dau buzna în ogradă
pe mortivul că, ei caută o ascunzătoare
bună. Mărul dulce, prietenul nostru nu mai
este. A rămas în picioare cel al  surorilor
Rodica și Nora, Rodica fiind una dintre  prie -
tenele din sat. Desigur că și anul acesta am
gustat din ele, dar cu ceata de copii nu
ajungeam până acolo, cele două surori
neluând parte la zbenguielile noastre. Iar
până la ele, nu ne lăsau părinții. 

Familia noastră avea în grădină un măr
Parmen Auriu preferatul surorei mele, doi
meri Șohar, care au rezistat până acum doi
ani, și doi meri Ionatan(Jonathan). Am găsit
mărul Parmen Auriu pe Google și am dat și
de Jonathan,  dar  de  Șohar nu, nici Șovar,
cum i se zice în alte părți Am găsit ceva,
Masanschi Sovan,  la capitolul mere vechi,
dar nicio informație despre el și nici ima -
gine. Iubitor de mere a fost taticul, când
avea vreme, în serile de iarnă, își aducea
câte un cățân, și le mânca pe toate. Este

adevărat că a trăit 92 de ani, deci merele
aduc sănătate. Mama nu mânca nici fructe
nici dulciuri, bunica, nu le putea mesteca,
soră mea și cu mine renunțam  după prima
jumătate a unui măr, mai ales dacă erau
acre. Ni se sterpezeau dinții. Iertare, am di-
vagat. Dar merele și cocii erau cadourile pe
care le primeam când umblam a corinda,
deci sunt la subiect. 

- Toc! Toc! Toc! Se aud din nou, bătăi în
ușă. Curioasă, închid cartea, cu Ilie Moro -
mete semn de carte. Mamica lasă şi ea acul,
semn de carte pentru faţa de masă cu
model complicat, ce îi încreţise pentru mo-
ment fruntea înaltă şi bombată. A fost o fe-
meie scuturată şi nealcoşă (mândră), cu
ochi albaştri şi pomeţii proeminenţi şi îm-
bujoraţi. Nu degeaba la cei cinsprezece ani,
când au măritat-o surorile mamei sale,
moartă atât de tânără, a fost regretată de
mulţi flăcăi din sat şi din împrejurimi. 

Mama se îndreaptă sprintenă spre uşă.
Şi... cine credeţi că stătea în pragul ei,

ştergându-şi cu sârg opthincile de ţolul pus
de mamica şi venind la timp, ca eu să nu îmi
pierd credinţa în Moşi? Era chiar Moş
Niculae (Nicolae), cu barbă şi mustăţi uriaşe,
cu toiagul de serviciu şi cu straiţa plină în
spate! Rămân înlemnită, neputând să spun
nimic, nici măcar Sara Bună! Lampa cu foto -
ghin aproape că se stinsese din cauza vân-
tului ce a intrat pe uşă odată cu moşul.
Mama, fiind o femeie loatră (îi merge min -
tea), îl ia în primire. Voroveşte ea în locul nos-
tru, îi ia straiţa din sthinare şi îl pofteşte pe
moşu’ zgribulit, să se aşeze pe lădoi. Moşul
îşi dă jos cojocul de oaie şi rămâne în
cioareci şi cămeşe de tort. Mă cântăreşte din
priviri. Ruşinată, las ochii în jos şi constat că
este obositor să vină moşul, când tu eşti

singurul copthil din casă! Dacă ar fi fost
acasă sora mea, de acum liceeană, ar fi
ştiut ce să vorbească cu el. Tac în con-
tinuare, jucându-mă cu bumbdhii de la
sveterul car digan de culoarea rugului
(tran dafirului) roşu. Îmi vine să mă as-
cund în pat, sub dricar (pilotă cu fulgi) şi

să îmi acopăr uăthi (ochi), acțiune ce ar
putea să mă facă... struț invizibil. Moş

Nicolae se apropie de mine. Bunica apucă
de pe stălajă (etajeră) un vailing (castron)
mare şi scoate legu mele din ler. Îndemâ-
natică, le curăţă pri vind întrebătoare spre
mine. Şi ea a avut ochi albaştri. Acei ochi,
bleu-porțelan,pe care îi întâlneşti rar în
viaţă. Mă uit spre ea, cum taie picioicile în
scrijele (felii) ovale. O iubeam pe bunica şi
aveam o singură tea mă; aceea că va muri.
Mânurile ei crăpate de leşie terminaseră de
curăţit picioicile şi acum tăiau  o ceapă, ce
fără doar și poate îi producea usturimi. Se
făcuse o movilă mare de cartofi şi ceapă.
Din senin văd că apar şi felii de ăuă şhe. Găl-
binuşurile lor pu ternic colorate dădeau un
aer de veselie întregii compoziţii aflate în
vailing. Urma să adauge doar sare și ulei şi
cina ar fi fost gata. Ce aş putea vorbi cu
moşu’? Mă întreb, privind îngrijorată că
bunica ar fi putut uita să presare şi câteva
frunze de cimbru. Aş fi ştiut să povestesc cu
el...  mă scuz eu copi lăreşte, dacă el ar fi
venit mai des pe la noi! Dar spre nefericirea
mea Moșul nu a putut să vină în fiecare an.
El nu, dar Sărbătorile de Iarnă, au venit. Cum
se apropie din nou, nu pot decât să vă urez,
”Sărbători fericite!” și ” Un an mai bun!”.

Amintiri §i pohte copil[re§ti
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S emnul vizual sub care stă
NEUMA este un trandafir,
această floare care trans -

cende graniţele culturale, religioase, etnice,
deoarece frumuseţea și armonia semnifi-
caţiilor sale sunt un symbolon care are pu -
terea de a ne aduce împreună. Trandafirul
NEUMA este un trandafir înflorit, rosa cen-
tifolia, trandafirul cu o sută de foi, metaforă
a cărţii și a revistei și vorbește despre cura-
jul de a înainta crezând până la capăt în -
tr-un ideal. NEUMA este un semn de no- 
taţie muzicală fără portativ, constând din
puncte și virgule, folosit în Evul Mediu pen-
tru cântarea liturgică. Astăzi NEUMA este
utilizată doar în cântarea bizantină și gre-
goriană, în special în comunităţile mo nas-
tice. Dincolo de această semnificaţie, care
deja o singularizează, o frumoasă poveste
spune că NEUMA ar fi la origini un proto
semn care, în funcţie de nevoia cititorului,
semnifica gest scenic în teatru, sunet în
muzică, cifră în matematică. Această ge -
nerozitate și disponibilitate de dialog cu

celălalt, până la transformare, pentru a îm-
plini nevoia interpretului său, fără a se pier -
de pe sine, dimpotrivă, îmbogăţindu-se, a
făcut ca NEUMA să fie cel mai potrivit nume
pentru Editură și pentru Revistă. Revista
NEUMA este o revistă cu profil cultural. 

La fiecare două luni veţi putea citi un
număr dublu care va acoperi teme de la li -
teratură la istorie, de la teatru la filosofie, de
la sport la educaţie, veţi putea urmări viaţa

culturală a românilor din diaspora și veţi
putea descoperi împreună cu noi adoles -
c enţi talentaţi la rubrica „Teen Spirit“, veţi
afla care sunt cele mai recente cărţi ale
Editurii NEUMA și îi veţi putea cunoaște pe
autorii lor, iar despre complexa și bogata
drama turgie contemporană românească
veţi pu tea citi în paginile consacrate teatru-
lui, veţi afla despre cele mai noi apariţii
edi toriale prin recenzii ale celor mai recente
și valo roase cărţi din literatura română con-
temporană și din literatura străină iar oa-
meni de cultură din ţară și din străinătate
vor fi mai aproape de cititorii noștri prin in-
ter viuri.

Credem cu tărie în importanţa și în
necesitatea culturii, în rolul ei formator
esenţial. Răs pândind lumina culturii în
întunericul ignoranţei putem să ne adu -
cem contribuţia - o picătură - de armonie
într-o lume frământată. 

(Extras din Editorialul primului număr 
al Revistei NEUMA – 1-2/2017)

De
 c
e NEUMA?

De
 c
e NEUMA?

De
 c
e NEUMA?

Trei din reprezentantele sexului frumos, care stăpânesc
arta condeiului, vor avea privilegiul de a-și tehno re -

dacta gratuit prima lucrare finisată. Cu prilejul împlinirii a cinci
ani de apariție a revistei NEUMA si a atingerii numărului 50,
colectivul acesteia s-a orientat spre a face o surpriză plăcută
femeilor dedicate artei scrisului, chiar de mărțișor 2022! 

Procedura este simplă, în sensul că persoanele ce doresc
să se numere printre fericitele câștigătoare, vor trebui să
decupeze voucherul din revistă, completat cu nume și
prenume, și să-l trimită pe adresa redacției.

Multă baftă și noroc!!

Jubileu pentru sexul frumos
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