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Habent sua fata libelli, cărțile își au destinul lor, dar acesta este împletit cu cel al
autorului lor, al celui care le-a generat. Totul se naște în mintea autorului, un
întreg univers ce se materializează în carte, în hârtie, vede lumina tiparului.

Omul, asemenea celui după chipul și asemănarea căruia este creat, devine la rândul
său, creator, demiurg. O putere de creație nestăvilită, o imaginație debordantă, o capacitate
de muncă titanică au fost, de multe ori, apanajul unor indivizi șterși, cu slujbe insignifiante.
Nerealizați social, au marcat însă literatura prin opera lor, consacrarea venind, de cele mai
multe ori, după sfârșitul vieții. Alteori însă, departe de a fi un marginal, autorul se află atât
în centrul vieții sociale, publice, în fruntea ierarhiilor de orice fel cât și a literaturii. Nu de
puține ori însă, în astfel de cazuri, dispariția scriitorului înseamnă și dispariția aurei ce îi
însoțea scrierile, acestea lunecând, încet, dacă nu în uitare, atunci la locul lor firesc. Există
și cazurile fericite și rare în care, ca într-o simfonie, toate elementele necesare pentru a
asigura un succes deplin și longeviv conlucrează. În ce măsură poate influența un scriitor
destinul său creator și pe cel al creațiilor sale, cărțile?

C ine scrie se scrie. Fără o muncă susținută, permanentă cu sine, rezultatele nu pot
fi decât mediocre. Scrisul este o artă. Astăzi, din păcate, există iluzia că scrisul,
creația literară sunt de domeniul facilului. Poezia suferă cel mai mult în urma

acestei erori de percepție. Deși este arta literară în care se atinge cea mai mare intensitate,
în care cuvântul ideea ating incandescența, românul, născut poet, se apropie cu nonșalanță
de această artă. S-ar apropia și de roman, nu duce lipsă de curaj, dar acesta presupune
alocarea unei perioade mai lungi de timp, care poate fi consacrată unor activități mai
plăcute, altfel, viața trece pe lângă și e păcat. Ideea de sacrificiu, acesta presupunând efort,
studiu, exercițiu, un fundament solid teoretic, nenumărate lecturi și decantări, sunt cu totul
străine. Chiar și acestea toate, fără talent, nu garantează trecerea în plutonul fruntaș. Deși
când vine vorba de talent duhul suflă unde vrea, e surprinzător cât de numeroși sunt cei ce
se cred binecuvântați.

Cărțile au destinul lor, dar, se uită adesea prima parte a versului: pro captu lectoris,
habent sua fata libelli. Destinul cărților este influențat și de cititori. Succesul la
public și succesul de critică sunt două lucruri diferite și, mai cu seamă în

contemporaneitatea românească, dificil de obținut împreună. Publicul este unul tot mai
puțin educat, cu tot mai puține lecturi. Astfel, apar „scriitori“ făcuți pe Facebook, iar
notorietatea e confundată cu valoarea. Apar și scriitori impuși publicului de puternice
campanii de promovare diseminate pe căi massmedia de care lumea literară nu se
folosește în mod tradițional, și care au succes ajungând la publicul vizat, nu și avizat. Din
păcate, mai există și factorul economic și astfel, nu de puține ori, cartea nu ajunge la cititorii
cunoscători.

Iată de câte elemente depinde soarta cărții și a scriitorului. Factori, pârghii,
mecanisme greu de descifrat, imposibil de controlat. Câtă măreție îi mai revine
scriitorului și cum poate el accesa ceva atât de volatil precum succesul? Există o

busolă care face posibilă navigarea în acest context alambicat. Atunci când talentul există,

AndreA H. Hedeș

Divinităţi periferice*
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când caracterul necesar susținerii și cultivării talentului există, momentul scrierii operei
devine momentul sincerității absolute. Un act creator pur în care se ține seama doar de
punerea pe hârtie, cât mai fidel, mai aproape de perfecțiune a Ideii. Este momentul în care
scriitorul alege să își urmeze calea, să își ducă așa cum poate mai bine crucea, neținând
cont de exterior: critici literari, succes, ierarhii, premii, public, modă, tendințe, conto-
pindu-se cu opera. Acest scriitor ajuns în acest moment este un Demiurg, este o Divinitate
periferică, hărăzit, asemenea Creatorului, să clădească, din imaginație, un întreg univers.
Paradoxal, această sinceritate absolută, această fidelitate față de ideea pură și încercarea
de a o manifesta în cuvânt, în carte, renunțând la beneficii prozaice, reprezintă calea. Pe
această cale vine succesul, realizarea unei capodopere. De cele mai multe ori acest succes
este dublat și de alte forme de succes, mai pragmatice: recunoașterea cu tot ceea ce
decurge de aici.

Trebuie înțeles că scrierea unei cărți, chiar excepționale, nu îl face pe autorul ei,
pe deplin, scriitor. De aceea și este o Divinitate periferică. Cartea nu trebuie să stea
în sertar, ea trebuie să ajungă la cititori. Este ceva mai ușor, din acest punct de

vedere, în Occident, unde există impresari, agenți, oameni de PR și mari edituri, bine
stabilite într-un sistem vechi, testat în timp și stabil într-un angrenaj fiabil, într-o societate
stabilă. Totuși, nu putem vedea doar partea plină a paharului. Adevărul este că a intra în
atenția unui agent foarte bun este extrem de greu. Există acei oameni numiți door keepers,
care deschid sau închid drumul, destinul unui scriitor care, odată intrat în acest angrenaj,
are puțină libertate și spațiu de manevră. Așa sunt cazurile actorilor, muzicienilor,
scriitorilor și, de ce nu, al sportivilor. La noi este mai ușor și mai greu în același timp. Alături
de editură, autorul trebuie să fie propriul agent de imagine. Nu este nimic nou sau
revoltător în asta și doar sistemul claustrant și mutilant prin care a trecut societatea, forțată
să involueze până la stadiul infantil, (popor de„asistați“, se spune astăzi), pentru a se asigura
astfel controlul maselor și canalizarea energiilor spre un părinte cu valențe divine, deși
monstruoase. Înainte de a scrie pe propriul perete sau pe pereții Facebook ai altcuiva,
Cezar scria pe pereții Romei, sigur, prin interpuși, și publica un best seller, toate acestea și
încă multe altele, făcând parte din arsenalul a ceea ce, dintr-un anumit punct de vedere
poate fi numit propagandă iar dintr-un altul, public relations, branding și marketing. Sigur
că trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului și omului de rând ce-i al omului de rând. Un
scriitor aspirant nu are la dispoziție palatul și resursele Cezarului. Dar dacă privim în istorie,
vom vedea că marii creatori, fie ei din domeniul literaturii, al sculpturii, picturii sau muzicii,
până la a ajunge la recunoaștere și după aceea, s-au bucurat de instituția mentoratului,
firavă la noi, au fost proprii și cei mai buni ambasadori, cultivându-i pe mai marii timpului
și executând, de multe ori, o adevărată echilibristică socială, pentru a-și putea urma
chemarea. Unii organizau petreceri somptuoase pentru a ține aproape crema cetății,
clientela, patronii și protectorii. Alții cultivau o aură de rafinament și strălucire, un cerc de
prieteni care să le-o sporească. Printre toate limitările impuse de înaltul patronaj de care
ajungeau să se bucure (comenzi, direcții de creație, moda - căreia trebuiau să se supună)
trebuaiu să găsească portițe pentru exprimarea artei la nivelul cel mai înalt, așa cum o
simțeau, dincolo de toate îngrădirile. Să nu uităm că nu de puține ori acești creatori au
trebuit să evolueze în diferite forme de absolutism, cu consecințe uneori dramatice.
Niciodată nu a fost simplu sau ușor iar libertatea de care creatorul s-a bucurat a fost
întotdeauna limitată de atât de multe și complexe elemente. Din nou se ridică întrebarea:
în aceste condiții cât de mare este puterea scriitorului? Își poate el propune și urma un
proiect de viață, o direcție de evoluție literară? În propria operă limita este dată doar de
propriile capacități intelectuale, fizice chiar, de greutatea talantului primit. În plan social
limitările sunt, de asemenea multiple și pot fi văzute drept provocări. Dintre cei ce au găsit
o modalitate de a face față cu succes acestei provocări este Shakespeare. Un altul, la un alt
nivel, este Jules Verne. Ceea ce au scris le-a asigurat și un oarecare confort material, și o
recunoaștere care nu a încetat ci a sporit odată cu trecerea timpului: succes de public,
succes de casă și succes la critici.

Scriitorul este scriitor pentru că nu poate fi altceva. Nu a ales să fie astfel. În marea
simfonie a vieții, partitura sa este mai complexă iar aceasta nu înseamnă, de cele
mai multe ori, o binecuvântare. Cu ceea ce i s-a dat, în peisajul în care se află,

trebuie să creeze lumi după lumi, asumându-și condiția de Divinitate degradată, periferică.

* vezi În drum spre Ikaria, Gabriel Chifu, Editura Art 2019, p. 318
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Planuri, previziuni, proiecte
HoriA GârbeA
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Z
icala spune că omul propune, iar Dumnezeu dispune!
Degeaba gândești minuțios toți pașii algoritmului,
dacă te lovește o cărămidă cu zbor descendent sau un
cancer la ficat. Înseamnă asta că muritorii nu trebuie

să-și mai facă planuri?
În artă există (încă!) fetișul inspirației. Scriitorul, plasticianul,

compozitorul lucrează ce și când are chef, vegetează până când
muza sau daimonul încep să țopăie în ei.

De fapt lucrurile stau cu totul altfel. În afara unui accident
imprevizibil care să le întrerupă existența, scriitorii și artiștii, în sensul
mai larg, s-ar cuveni să aibă o strategie și o tactică, pe un răstimp cât
mai lung. Altfel nu s-ar putea edifica nicio operă. Un poem, chiar un
eseu pot fi scrise în câteva minute, eventual ore. Dar un roman sau
o piesă de teatru?

În literatura noastră cel puțin, eu unul - care o citesc cu destulă
insistență și având acces la producții de tot felul, de valori inegale -
am deseori o senzație de iritare și disconfort din două direcții: pre-
caritatea realizării literare a „operelor“ și jena față de puținătatea
aportului inelectual al autorului. Ultima se traduce foarte clar prin
modul haotic, nepremeditat, aleator în care se înșiră frazele, acțio-
nează personajele, este realizată documentarea minimă, cea care
asigură un pic de coerență faptelor, mai ales când e vorba de un
roman sau o operă dramatică.

Viteza cu care diferiți autori scot de sub teasc niște cărămizi din
hârtie cu situații complet neverosimile sau, dimpotrivă, de o per-
fectă banalitate, acreditează ideea de nepremeditare, chiar necu-
getare înainte de a se face remarcată absența oricăror ambiții
stilistice. Textul aduce a proces verbal, personajele vorbesc toate la
fel, într-un mod tern sau, dimpotrivă, într-un limbaj neaoș pe care
autorul, stabilit de multe decenii sau chiar de o generație la oraș,
nu-l stăpânește.

Există posibilitatea de a scrie o operă de ficțiune fără a-i planifica
întreaga desfășurare, lăsând acțiunea și eroii să evolueze. În acest
caz însă, cu atât mai important este să se urmărească deplina lor
coerență în raport cu premisele. Altminteri, abundența de situații
neprevăzute și nejustificate duce la niște făcături kitsch. Ca în tele-
novele, aparițiile și disparițiile neîndreptățite de nimic, morțile
aparente urmate de învieri, ascensiunile sociale uluitoare și prăbu-
șirile totale stupefiază cititorul.

Se ajunge ca lucrurile să se încurce total, firul să se piardă. Ar
trebui ca autorii de acest fel să procedeze după modelul unui celebru
autor de foiletoane care își punea personajele pe birou sub forma
unor figurine etichetate pe care, dacă mureau, le înmormânta în
sertar ca să nu cumva, în precipitarea redactării, să le „învie“ în vreun
capitol. Asemenea comportament ar fi de înțeles la un autor care
scrie mult și tot timpul pentru a-și câștiga existența. Scriitorii tim-
pului nostru au însă rar asemenea presiune.

M-a uimit totdeauna, în romanele unui mare scriitor român,
cazul nefiind singular, faptul că personajele care discută cu sub-
tilitate, se angajează în relații complexe între ele, se întâlnesc și se
despart spectaculos nu fac nimic „for living“. Nu ară, nu se duc la
sapă sau la „secere“ (ar fi și exclus, fiind eroi citadini) dar nici la vreun
birou, nu au șefi, dar nici subalterni, ei trăiesc suspendați, nimeni nu
știe ce mănâncă ele și pe ce bani, ce întreprind pentru a-și ține traiul.

Dimpotrivă, la romanele bune, ceea ce atrage atenția este felul
minuțios, putem spune profesionist spre diferență de diletantismul
comun, în care este reconstituit în primul rînd fundalul. Docu-
mentarea este temeinică, premeditarea detaliilor este permanantă
și precisă. În teatru, fiecare acțiune e justificată și pușca din actul
întâi trage nesmintit în actul patru.

Dar asemenea efort nu vizează doar ficțiunea. În traduceri, care
și ele sunt, multe, ca vai de lume, cel care transpune un text nu va
face un lucru de calitate dacă nu se va situa corect în contextul
epocii autorului, dar și a epocii acțiunii descrise de autor, care, în
cazul cel mai general, nu coincid. Shakespeare scrie de pildă despre
antichitatea romană la 16 secole după aceasta. Pentru o traducere
verosimilă, este absolut necesar un punct de vedere care poate fi al
latinilor din secolul descris sau al lui Shakespeare despre aceștia,
ultimul fiind format în urma unor lecturi din Plutarh, Ovidiu și alții.
Nu mai vorbesc despre faptul că un traducător care lucrează pe mai
multe romane ale aceluiași autor are nevoie de o coerență în abor-
darea aceluia, altminteri vor apărea stridențe ce-l vor stingheri pe
cititor.

Epoca noastră, a grabei și a risipei, duce autorul sau tradu-
cătorul în păcatul unei superficialități care-l descalifică. În jocurile de
strategie - cum ar fi bridge sau șah - există zicala că un plan prost
este mai bun decît niciun plan. Lucrul acesta e perfect valabil și în
literatură.

Ceea ce duce societatea noastră la fenomene dezastruoase este
tocmai lipsa de vizune anticipativă. O lege, o ordonanță etc. aparent
bună duce la efecte nocive, nescontate în cu totul alt domeniu, iar
îndreptarea ei poate răbufni într-o a treia zonă. Este ca și cum o
persoană ar merge pe un culoar, nu pe la jumătatea distanței dintre
pereți, ci lovindu-se de unul ca să ricoșeze în celălalt și tot așa,
într-un zig-zag. Asemenea derapaje se întâmplă și în scris. Autorul
ar trebui să gândească totul cu câteva, cât mai multe, mutări
înainte.

Și totuși, cu toate argumentele de mai sus, creația rămâne ceva
inefabil și imprevizibil, iar o premeditare excesivă, o proiectare
inginerească o poate usca. Adevărul este la mijloc. Un creator
original și risipit poate fi un mare scriitor. Acesta este cazul lui I. L.
Caragiale de pildă, pe care unul dintre exegeții săi, Florin Manolescu,
a încercat să-l pună în tiparele unor strategii minuțioase, teorie pe
care alt critic specializat în opera lui, Alexandru George, a demon-
tat-o convingător. Opera lui Caragiale nu este rezultatul nici unei
strategii. Nici fiul său, Mateiu I. Caragiale, pare să nu fi avut strategii
epice. Celebrul său roman este un amestec destul de haotic de lirism
și crâmpeie de acțiune realistă și se termină cu o viziune onirică.
Traseele personajelor nu sunt predictibile, par mai degrabă absurde.
De pildă Pașadia elaborează o operă scrisă cu încordare și lasă
vorbă să fie arsă după moartea sa, rămânând astfel necunoscută
nimănui.

Cum e mai bine? Înclin să cred că talentele excepționale, vizio-
narii, sunt mai presus de orice premeditare și se pot lipsi de ea.
Ceilalți, cei care sunt fie și numai cu o treaptă mai prejos, nu pot să
ignore elaborarea coerentă și atentă la fiecare detaliu pentru a
izbuti opere mulțumitoare pentru ei înșiși dar și pentru public.
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Poezia

Se tîrăște Poezia cum un miriapod
pe norul prăbușit la pămînt devenit
morman de gunoi
în zori se ivesc mahmuri vidanjorii
cu mături sîrmoase în spinare
unul o măsoară cu un dispreț
incomensurabil
celălalt milos din fire
se face că n-o vede.

Clipele

Una lîngă alta clipele strînse
zgribulite spre-a traversa vremea
cum o apă

semnalmentele lor
deja-n catastiful feribotului

aerele fumurile lor
(fie și de țigară) dînd tîrcoale sensului

apoi pe malul celălalt despărțindu-se
mîngîindu-se clipele
cu gesturi de rutină
ca și cum ar mai rămîne împreună.

Ianuarie

De-acum sub pojghița de gheață se petrece totul
micile marile istorii ale zilei
munții bibliotecile șoaptele din bucătărie
strănutul motoarele departele
strîngerile de mînă cartierele aproapele
paturile încăpățînările monumentele
etajele pariurile sărbătorile
sub stratul fragil de gheață toate așteaptă
să se desprimăvăreze odată
să curgă la vale Dumnezeu.

Anotimpuri

Fragede anotimpuri ce ne privesc din față din spate
cum Soarele care mereu fotografiază
spre-a fixa cîteun detaliu nemuritor

anotimpuri ce ne-așază pe trepied
ne potrivesc veșmintele cu-o grijă expertă

obțin imaginea noastră
dar nu ne-o mai arată niciodată.

Pe pod

Să găsești acel minim contact – simplu punct –
prin care toamna aprinde apa rîului cum o pipă

și ecoul fuge-n zig-zag

și niciun deget care să nu-și exhibe inteligența

și nicio speranță care să nu-și dea-n vileag nepăsarea

la capătul zilei pe ziduri
migrena oglinzilor truditoare.

Cotidiană

Tot mai simple mai simple
teribil de simple
devin adevărurile cum bolile lumești
libertatea trece prin suflete
cum tic-tacul unui ceasornic vechi.

Poetul

Dilată clipa suflînd într-însa
ca și cum nu i-ar aparține

apoi după ce se înalță-n tării
cum un balon colorat
dă din mîini se-agită
clamează că-i a lui.

Gheorghe
Grigurcu
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Plimbare

Adierea acestor fire de iarbă – nu-i așa? –
pune-n mișcare morile spiritului

dar urmarea ai uitat-o urmarea ai mers
prin aerul vechi care prelungea grilajul negru

ai mers împins (dinlăuntrul coastelor)
de arzătoare aparențe

pe cîteo stradă părăginită complicată
în care se rătăcea întregul oraș
(cum marea-n smaraldul faimos)

neținînd seama de nimic ai tot mers
cu pașii pe propriul tău creștet (zburînd?)

pînă la acest loc pufos fragil cum o păpădie
în care sufli acum
nepăsător destrămîndu-l.

Forme

Există Forme vizibile și Forme invizibile de teroare
cîntece care ard molcom cum obrajii încinși de rușine
unghiuri ce nu se pot lepăda de mormăitul lor
animalic
principii ce nu se pot obișnui cu respirația
noastră matinală
idei elastice cum jartiere Forme ce se pierd
apoi plîng alături de noi apoi se pierd definitiv.

Lacrimi

Din ochi ies lacrimi cum rîmele
dintr-un pămînt afînat
și nu știu ce să facă-n lumină.

Masa Tăcerii

La Masa Tăcerii vai nu se tace
se-njură

cea mai mare tandrețe e-aici
o-njurătură cu jumătate de gură

scăzută cu un semiton strecurat printre dinți
mai adesea de moaște decît de părinți

a scîrbă-ngălată
spre-a rămîne un rest și pe-altădată

apoi Soarele grijuliu
o șterge cum o radieră
de pe coala nătîngă a vîntului
de pe obrazul sulemenit al pămîntului.

Parc

Copaci sedentari
un nor în baston
și la sfîrșitul îmbătător
al primăverii aceste flori
cum mici lacăte
care-nchid treptat
văzduhul.

Istorie

Un obraz de pe care au fost șterse orașele
un clopot bigam chemîndu-ne la Revoluție
un pumnal pe tăișul căruia stăruie
pașii tăi încă-ndrăgostiți
suflări de vînt atîrnate de fațadele caselor vechi
rezumatul unui cîine la sfîrșitul unui tratat de chimie
furtună pînditoare ascunsă încă sub unghii
o lacrimă care-ți indică drumul aidoma unei busole
un rîu cu luciul căruia încerci să înțepi infinitul
un diamant gelos pe nostalgia nestinsă-a miresmelor
înălțimi amețitoare ce ți se desprind de pe buze
și cad cu zgomot în hău
o umbrelă de cerneală deschisă deasupra
paginii încă nescrise cînd plouă
o turmă de capre chiar în mijlocul rațiunii.

Viața

Uimită e Viața de sine
aidoma unui sens
ce-ascunde într-însul o Formă

te smerești să descoperi sensul
dar cu cîtă vanitate
scoți la iveală Forma.

Clopot

Dangăt de clopot
meșteri care făureau un Dumnezeu
fluid scînteietor
din dangătul clopotului
și către seară
îl dizolvau gînditori
în Dumnezeul cel adevărat. � � �
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G
ândul meu de perspectivă, atunci când am decis să
mă aplec asupra acestui subiect, a fost să schiţez o
mică istorie comparată a Egiptului ficţional, aşa cum
îl găsim la mai mulţi autori (Howard Fast, Pauline

Gedge, Paul Doherty, Hegedüs Géza), însă, împins de la spate de
alte mistere şi de necesitatea unor inerente contextualizări –
sper, nu excesiv de savante -, am decis să mă limitez la două ro-
mane egiptene scrise de către americanul Brad Geagley, produ-
cător la Disney, Year of the Hyenas, 2005, respectiv Day of The
False King, 2006, care fac parte din aşa-zisul ciclu Semerket, după
numele protagonistului, investigator de conspiraţii, de secrete
şi de alte lucruri necurate de pe vremea Faraonului Ramses al
III-lea, adică, cu un cuvânt pe care-l folosim azi, detectiv, frate în-
depărtat cu Sherlock Holmes, cu Erik Lönnrot (din Moartea şi bu-
sola a lui Borges) sau cu bunul Părinte William of Baskerville, din
Numele trandafirului al lui Umberto Eco.

Faraonul nu era, nici el, lipsit de mistere. Se ştie despre Ram-
ses al III-lea că a domnit, după toate probabilităţile, între 1186 şi
1155 î.e.n., s-a umplut de glorie contracarând ofensiva cotropi-
toare a„oamenilor care veneau de pe mare“, a fost „beneficiarul“
incriminat al primei greve muncitoreşti din istorie, declanşată de
către lucrătorii siturilor funerare din Valea Regilor, nemulţumiţi
de condiţiile de lucru şi de lipsa hranei (inclusiv a berii), şi a fost
deposedat de tron în urma unei faimoase„conspiraţii a haremu-
lui“, iniţiată de către una dintre soţiile sale, Tiye (din raţiuni suc-
cesorale), în urma căreia faraonul a şi murit, în cele din urmă
(mumia lui, mutilată, va confirma atentatul reuşit, atunci când
ea va fi descoperită), nu înainte de a-i aresta pe toţi conspirato-
rii, interogatoriul lor şi deciziile de condamnare fiind cuprinse
într-un celebru „papirus juridic“, expus la Muzeul Egiptean Egi-
zio din Torino.

„Conspiraţia de harem“ a fost organizată fiindcă regina Tiye
îl dorea succesor pe fiul ei, Pentawar, în detrimentul unui alt suc-
cesor, desemnat, deja, de către faraon. Pentru a-i adormi pe gar-
dieni şi pentru a-l împresura pe Ramses, s-au folosit – spun
sursele – figurine magice de ceară, echivalente celor funerare
shabti (Freud avea câteva în colecţia sa particulară de pe birou),
picanteriile „modernizante“ făcând, şi ele, parte din afacere, fi-
indcă, de pildă, cinci dintre judecătorii care urmau să rostească
sentinţele au fost corupţi sexual de către femei lascive şi duşi la
un party, şansa de a avea un proces trucat fiind destul de în-
semnată, dacă toate matrapazlâcurile n-ar fi fost descoperite la
timp. Ca o curiozitate, papirusul de la Torino enumeră câteva din-
tre pedepsele administrate conspiratorilor: sinuciderea era cea
mai uşoară, schimbarea numelui, pentru ca memoria purtătoru-
lui să se piardă pentru totdeauna era una drastică, cea mai cum-
plită sentinţă incriminându-l pe cancelarul lui Ramses al III-lea,

Pebekkamen, al cărui corp a fost distrus prin ardere, magistratul
fiind frustrat, astfel, de apoteoza funerară de care avea parte, prin
mumificare, orice egiptean respectabil.

„Hienele“ din titlul primului roman al lui Geagley se referă la
jefuitorii de morminte, recrutaţi, de regulă, din Deir-el-Medina
(Set Maat), unde locuiau lucrătorii de la siturile funerare, socialul
fiind aspectul care-l interesează cel mai mult pe autor, care com-
bină două şiruri de evenimente disparate în ordinea lor firească
- jefuirea de morminte şi conspiraţia - pentru a construi un sce-
nariu detectivistic îndeajuns de previzibil ca deznodământ, fiin-
dcă Semerket (Ketty pentru intimi...), angajat de către faraon
pentru a elucida suspecta moarte a unei preotese cu dificultăţi
de vedere, dezghioacă totul, sistematic şi meticulos, aşa cum faci
cu o ceapă căreia îi cureţi, rând pe rând, straturile, pentru a des-
coperi, în spatele corupţiei generalizate „de sistem“, din care
toată lumea are de câştigat, fiindcă nestematele din sarcofage
se vând scump, o intrigă politică destul de grosieră, menită să îl
înlocuiască pe faraon cu ocazia unui festival anual cu conotaţii
resurecţionare, osiriene.

Să precizăm, înainte de a trece la lucruri teoretice niţel mai
complicate, că acţiunea celui de-al doilea roman, Day of the False
King, se desfăşoară în Babilon, unde Semerket, aflat în plină glo-
rie după deconspirarea intrigii pe care o investigase la Theba,
este trimis de către noul faraon, Ramses al IV-lea, ca să reînno-
iască tradiţia bunelor relaţii diplomatice ale asirienilor cu Ţara Ni-
lului şi pentru a-l convinge pe Regele Kutir să împrumute
Egiptului, preţ de câteva săptămâni sărbătoreşti, statuia magică
a zeului Bel-Marduk, a cărei putere apotropaică a intrat în lege-
nedă. Faraonul are nevoie de ea pentru a exorciza suferinţele
care-l încearcă, şi pe care le simte ca fiind vecine cu moartea, pe
când Semerket se bucură de călătoria spre Mesopotamia fiindcă
îi îngăduie să împuşte doi iepuri dintr-un foc (nu-mi reproşaţi că
nu existau archebuze la vremea respectivă, fiindcă, de pildă, duş
cu două feluri de apă, rece şi caldă, exista, cel puţin după Gea-
gley, egiptenii fiind mult mai rafinaţi şi civilizaţi decât mesopo-
tamienii). Dorinţa secretă a lui Semerket e legată de Naia, fosta
soţie a detectivului, care a cerut divorţul fiindcă Semerket nu
putea procrea, şi pe care acesta continuă s-o iubească pătimaş şi
crispat-melancolic, suferinţa lui fiind adâncită de faptul că, de-
venind soţia unui demnitar angrenat în conspiraţia împotriva lui
Ramses al III-lea, ea fusese exilată în Babilon în condiţii destul de
umile, existând şi zvonul că ar fi murit.

Cuvântul „murder“ (crimă), pe care-l găsim în subtitlul pri-
mului roman, apare şi-n subtitlul celui de-al doilea, fiindcă Re-
gele mesopotamian Kutir profită de neaşteptata vizită a Sherlock
Holmes-ului egiptean pentru a-i încredinţa misterul dispariţiei
inexplicabile a surorii sale Pinikir, suspiciunea că ar fi avut cineva

Ştefan Borbély

Egiptul ficţional
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curajul s-o ucidă fiind ultima dintre ipotezele avute în vedere.
Desigur, Semerket elucidează şi această enigmă, deconspirarea
fiind tragică pentru rege, fiindcă se dovedeşte că prinţesa a fost
ucisă, mobilul fiind tot unul politic, deoarece conspiraţioniştii
aveau în vedere, în acest fel, vulnerabilizarea puterii regale şi con-
trolul ocult asupra întregii Mesopotamii.

Nu putem să trecem mai departe fără să menţionăm teribila
„Cameră a Insectelor“ („Insect Chamber“), plină de scorpioni şi de
alte lighioane similare, în care sunt închişi cei care au greşit, des-
cărnarea lor fiind extrem de meticulos şi vorace înfăptuită de
către coleoptere. Semerket scapă şi de aici, aşa cum scăpase şi
din confruntarea, câteodată sângeroasă, cu conspiratorii din ce-
lălalt roman – aruncat în Nil, are parte de o surprinzătoare cle-
menţă crocodiliană –, rodul tuturor acestor supravieţuiri consti-
tuindu-l un love story trandafiriu şi tandru spre sfârşitul ciclului
romanesc, când Semerket o redescoperă miraculos pe Naia, o
sărută pătimaş şi o duce cu el înapoi în Egipt, făcând-o, din nou,
stăpână discreţionară a vieţii sale. De unde ştim asta? Din scena
despărţirii de Babilon, când Regele Kutir vine personal să îşi ia
rămas-bun, îndemnându-l pe Semerket să se întoarcă, cât de cu-
rând, în Mesopotamia, fiindcă îi e greu să trăiască fără el. Acesta
dă un răspuns evaziv: hotărârea va fi a Naiei, ea va spune, de
acum înainte, încotro se vor îndrepta ei doi şi care vor fi drumu-
rile care le vor prăfui paşii.

Vorbind despre romanele sale, Geagley menţionează câteva
anacronisme, referitoare, în principal, la pietrele preţioase care îi
încântau pe egipteni, dar menţionează în mod repetitiv – semn
că este vorba de o obsesie – amara lecţie corectivă pe care a pri-
mit-o din partea unuia dintre profesorii săi, atunci când acesta a
aflat că se ocupă cu istorii senzaţionaliste. Profesorul respectiv
de istorie romană – povesteşte Geagley – avea deloc rarul obicei
de a-şi„ucide“ subiectele de la curs printr-o plicticoşenie drapată
în sobrietate academică. Ţinând, de pildă, o prelegere despre
Caesar, acesta a vorbit, exasperant de cenuşiu, despre infra-
structura juridică a perioadei, observând, în cele din urmă,
aproape în trecere, că împăratul a fost ucis prin intermediul unei
conspiraţii. Reproşându-i-se evitarea istoriei zemoase, a culori-
lor din interstiţiile fenomenului istoric, el ar fi exclamat:„Oh, Brad,
you just belong to the gee-whiz school of history!“ Gee-whiz, ca ter-
men, este destul de dificil de tradus, dar îi putem intui sensul, fi-
indcă implică amatorism, asociat propensiunii de a detecta
enigme peste tot în trecut, cu efectul incantatoriu de rigoare.

Înainte de a condamna erudit şi simandicos sintagma, să ne
amintim că şi-n Numele trandafirului, Umberto Eco procedează în
sens analog: alege o enigmă clasică din trecut – a scris sau nu a
scris Aristotel partea a II-a a Poeticii, sau, dacă a scris-o, a fost sau
nu ea ocultată de către primii ideologi ai Creştinismului? – şi con-
struieşte, pe pretextul ales, o intrigă poliţistă dintre cele mai te-
nebroase, care ajunge, metaforic vorbind, până la Borges, adică
acoperă întreaga cultură occidentală sibilinică şi sibilinizată .
Gnosticii moderni (Eco din nou, în Pendulul lui Foucault, Culianu
în Tozgrec sau Dan Brown în Codul lui Da Vinci) recurg la acelaşi
artificiu, torpilând verosimilitatea romanului istoric clasic, defi-
nit de către Lukács, prin enigmistică apocrifă sau criptocons-
trucţie.

Aici e cheia problemei, în raportul dintre apocrif şi istoricita-
tea concretă, verificabilă prin documente. Tradiţia occidentală a
cercetării sapienţiale, care coboară, cum e şi firesc, în religie, de-
păşind, aşadar, limitele stricte ale istoricităţii, distinge între două
metode: cea esenţialistă, pentru care contează doar acele eve-
nimente istorice care pot fi documentate scriptic şi faptic şi cea

iudaică, pentru care Torah reprezintă atât cele 5 prime cărţi cla-
sice ale Vechiului Testament, cât şi profuzia de apocrife şi co-
mentarii ulterioare inspirate de ele (Midrash, Mishna etc.). Pentru
prima dintre aceste tradiţii, apocriful reprezintă ceva discutabil,
inferior; pentru a doua, el se află la acelaşi nivel de plauzibilitate
cu sursa primară.

În Imagined Communities, Benedict Anderson judecă roma-
nul istoric din perspectiva identitarului comunitar, pentru care
el reprezintă atât o ideologie, cât şi o stare de spirit. Lukács însuşi
făcuse observaţia că nu e deloc surprinzător că romanul istoric se
naşte în Anglia, Walter Scott generând o ideologie identitară mai
puternică decât aceea pe care ar fi putut-o induce descifrarea
obiectivistă a mii şi mii de documente. Se întâmplă aşa fiindcă, în
acest caz, ceva ce este doar story substituie, cu un imens succes
de public, history, nimeni nemaifiind interesat de verosimilitate,
narcoza povestitului ca atare, a ficţiunii fiind de ajuns.

Mai e un fenomen aici: în istoriografia de cabinet, obiectivă
şi scorţoasă, istoria se scrie prin repudierea mitului, declasat ca
legendă. Noua formulă, mai integrativă, recuperează mitul, exis-
tând şi cazuri când istoria e complet substituită de mit şi de stră-
lucirea arhaică pe care el o transmite. Acesta e motivul pentru
care Benedict Anderson vorbeşte de faptul că, în noua caligrafie
istoricizantă calofilă, romanul istoric simultaneizează timpul, fo-
losindu-se de trecut ca de un soi de„poleială“ („gloss“). Nimic in-
criminant, de fapt; dacă ne amintim bine, Pierre Nora scrisese şi
el că istoria ajunge la noi pe două filiere, cea evenimenţială şi
faptică, documentară, şi cea a festivalurilor şi serbărilor asociate
cu anumite „locuri ale memoriei“. În general, ele supralicitează
apocrif evenimente, fiind ţinute şi acolo unde nu au avut loc eve-
nimente istorice documentate, dar nimeni nu se mai preocupă
de asemenea restricţii, istoria devenind reală doar fiindcă e fru-
moasă.

Niciodată ca acum trecutul nu a fost atât de pasionant –
spune Fredric Jameson în The Antinomies of Realism (2013). Odi-
nioară, pe vremea academismului de cabinet, te apropiai de is-
torie cu ajutorul cerebralităţii. Azi, o faci cu inima, cu simţurile,
cu întreaga zestre de senzorialitate încântată de care eşti în
stare. „Distanţarea în timp“, de care vorbea Lukács, e valabilă
doar pentru academişti; pentru ceilalţi, şi-n primul rând pentru
publicul cititor, o crimă bine dezvoltată, o love story cu even-
tuale năbădăi, dar cu final, pe moment, fericit (de tip Henric al
VIII-lea & Anne Boleyn) înseamnă mai mult decât o mie de do-
cumente. Epoca noastră a fost definită cel mai bine de către Max
Weber: vrem să fim încântaţi, vrăjiţi şi narcotizaţi, ceea ce în-
seamnă că inhibiţiile obiectiviste sunt de aruncat la coş. De
unde le culeg savanţii.

Fredric Jameson foloseşte un termen din lumea editorială
pentru a defini situaţia, cel de„arlechinism“, de la numele editu-
rii Harlequin Enterprises din Toronto, specializată în tipărirea
unor romane populare vândute pe mai nimic în malluri, aero-
porturi sau pe stradă. În ele, istoria devine„hot“, fierbinte, spune
Sally Anderson în Sunday Express Magazine (10 sept. 1982, p. 16).
Sintagma întreagă e „hot historicals“. Să facem un recensământ
sumar, fiindcă de mai mult nu este timp: Dame Barbara Cartland
şi Eleanor Alice Hibbert (posesoarea a vreo şase pseudonime)
publică, în total, peste o mie de romane cu subiect istoric numai
în secolul trecut, lăsând câteva sute în manuscris şi pentru viaţa
lor postumă. Aici e bătaia peştelui, inclusiv pentru Geagley şi ro-
manele sale egiptene: dacă nu ştii să transformi istoria în senti-
ment sau în senzaţie, e bine să-ţi alegi o altă meserie.

� � �
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Hanna Bota

limba mea
la noi în casă s-au vorbit totdeauna vreo șapte limbi
cu mama vorbeam ungurește
cu tata vorbeam românește
cu sora mea mă-nțelegeam păsărește și uneori cu trasul de păr
cu fratele meu, băiețește
sau smiorcăială din partea mea, îmbufnări,
cu ființele acelea mititele de apăreau peste tot,
se așezau pe gene, le găseam prin buzunare
cu ele vorbeam îngerește
dar numai când nu m-auzea nimeni
c-ar fi râs zicând că iar am vedenii
numai cu Dumnezeu vorbeam dumnezeiește
limbă uitată de mulți
limbă moartă;
cu vecinii vorbeam ardelenește
cu badea Indrei mai mult țărănește,
ca să nu zică, vai, ce măreață te dai să vorbești ca domnii
doar cu tovarășa învățătoare vorbeam frumos
cum scria în cartea de citire.
Și-n gura ei limba aceasta de carte
suna straniu și drăgăstos
ca o limbă ancestrală redescoperită
și repusă în circulație

tovarășa învățătoare
doar cu tovarășa învățătoare vorbeam frumos
cum scria în cartea de citire,
doar ei, care ne citea basme din cărți cu poze nemaivăzute,
i-am putut spune că literele au guri ce mușcă,
se înghit una pe alta
de-aceea unele au burțile mari.
i-am spus că litera H din numele meu
e atât de înfiptă pe cele două picioare
încât priponește și celelalte litere după ea
și nu pot să fugă cum adesea o iau la goană chiar eu
H-ul mă ține și pe mine în catalog
altfel n-aș mai veni nici la școală.
cum de două ori S din numele ei de Susana
e răsucit că pot să-i văd lăuntrul întors pe față;
era tânără și frumoasă, cu palmele calde și moi
când îmi lua mâna să contureze litere nou învățate
litere eliberate din captivitate;
parfum de cretă și flori avea
părul lung cădea peste-al meu
pe creion se-așezau ciorchine de îngeri
când razele soarelui cădeau pieziș

într-o zi a venit un bărbat și-a chemat-o afară
am pândit-o cum iese din clasă
cum pe coridor i se strânge cu totul în brațe

și vaaai, se sărută;
era primul sărut încleștat văzut de aproape.
de gelozie l-am alungat pe omul acela din lume
și azi îl văd anulat – litera N din numele lui
e o literă în continuă ducere
vezi pe hârtie cum face pași întinși de plecare
în iarna aceea m-am îmbolnăvit
multă vreme am stat apoi prin spitale, la pat,
printre analize de sânge literele se tot îndemnau,
tot mai confuze se încâlceau
era chiar fuga mea, două litere „n“ aveam în prenume
pe mine mă alungam către o altă lume
cu îngeri mai mari.

cădeau florile mărului când m-am întors la școală,
omul acela plecase,
părul ei se amesteca iar peste-al meu
în anul acela am scris primul poem
în vara aceea umpleam un caiet cu povești
mi-a zis: ai aripi și tu

dar ea nu mai conta
descoperisem ascunzișul perfect
portița pe care o trânteam în fugă ori de câte ori era de plecat:
cuvintele scrise

lumea transpusă în scris se mula
peste cei șapte ani împliniți în vacanța de vară

litere eliberate din captivitate

chiar și-acum înșir literele după cum se cer ele
au un dans lăuntric, un dor una după cealaltă
în care înțelesul e necunoscut minții,
sunetul, forma, gol-plinul lor, ritmul lăuntric,
potriveala organică
adică, felul în care „o“ încape în burta lui „b“,
cum „i“ se ascunde în înălțimea lui „l“,
ce bine se odihnește „h“ în îmbrățișarea lui „R“ mare...
și-n potriveala lor se deschid câmpuri largi de înțelesuri
se umflă neuronii
și inima își află răspunsul

când nu se potrivesc
le văd poticneala
dar nu schimb înșiruirea lor în alb și negru
chiar dacă mintea se-ncurcă,
pe foaie un ghem de-ncâlceli
las literele să se certe-n cuvinte, să se-mpuște, să moară de ger,
pe planeta lor războaie destule se poartă

limba mea locuiește într-o vale mănoasă
dar îngustă și prea puțin cunoscută
cel ce pășește
străin în patria cuvintelor noastre
se miră de-atâta culoare
de dorul rostirii-n iubire, de șoaptă,
dar avem și-n limbă Carpați cu vipere, peșteri,
cu babe și sfinx, cu piscuri și prăpăstii alunecoase

nu oricine poate vârfuri escalada nici măcar în poveste
așa că deși văd cum literele se sugrumă,
îmi zic: chiar dacă scrii poezie,
cine ești tu să le zădărnicești destinul?

libertatea cuvântului de la libertatea literei începe

poeme în alb și negru
cel mai greu mi-a fost când a trebuit
să le iau de pe foaia de hârtie
să le scobesc literă cu literă
și să le mut pe ecran.
despre poezie vorbesc.
parcă le-aș fi dus la abator
parcă le-aș fi închis în lagăr
parcă gulagul le-a înghițit.

cu mașina de scris s-au împăcat mai bine
plumb, bandă de cerneală, lovituri ritmice,
hârtia plană ca o câmpie spre orizont
literele întinse pe spate, pe burtă, tăvălite în sânge,
defrișând păduri albe, zăpezi virgine

au refuzat ecranul speriate de lumile paralele
în care când apăreau când se ștergeau
se vedeau anulate, îngroșate, decupate, lipite,
în forme aldine, majuscule, programări și setări –
un univers de speriat

ca să le liniștesc,
mi-am strecurat degetele printre taste
așa cum printre respirații îți auzi bătăile inimii,
am intrat în calculator cu zece falange
ca pe front o invazie de sanitari de la crucea roșie,
am mângâiat vocalele pe țeastă,
am proptit majusculele, le-am înfășurat strâns în ghips
să stea verticale
înșiruite ca-ntr-un insectar
mi s-a prins sub unghii negreala
de parcă aș fi plivit buruieni,
de parcă aș fi mers la sapă
au rămas literele în periuța de unghii când m-am spălat
au curs în canalul orașului

acum poemele
stau așezate pe ecran ca-n vitrină
care mai de care voind s-atragă atenția.
lumina cade din unghiuri, studiată,
dar ochii trecătorilor sunt atrași de poze colorate,
poemele în alb-negru poartă înțelesuri
mai complicate,
și lumea în zilele noastre n-are răbdare,
trece iute mai departe...

parcă tot mai bine erau pe-o foaie de hârtie,
chiar și mototolită,
trimise prin poștă într-o scrisoare,
poate pitite într-o revistă, o carte...
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Setea

Un cuvânt ca o lacrimă
Vântul usucă pleoapele cerului
Un cuvânt ca o picătură de sânge proaspăt
Durerea se risipește...
Sper ca poemul să aibă cuvinte
Care să-nvie sufletul.

În visul meu

Câteodată
În visul meu
Plin de râsete și de voci
În timpul rătăcirii
Pe cărări abrupte
Mort de foame
Beat ori sătul
Cerul sclipește strălucitor!

Tinerețea
Adunată ca într-o viitură
Șuieratul gloanțelor, popopul de bombe
Atâți oameni morți de tineri
Apar deodată
În visul meu!

În vis
Sărbătorind 600 de ani

de la nașterea lui Nguyen Trai

În odaia mea mică
Ușa se deschide spre Răsărit

Luna și vântul noaptea
Umplu camera cu lumină galbenă
Deodată apare un bătrân
Îmbrăcat în verde cu barba albă
Vorbește în scânteierea luminii
Care-mi scapără în vise…
-Dacă vrei să ajungi poet
Împrietenește-te cu arborii și cu iarba
În clipa scânteierii…

-Ai curajul să spui cu glas tare
Ceea ce visezi?
Despre oameni, despre înțelesul vieții…?
Nu am învățăcei
Nu-i greu să deprinzi toate astea!

Vis
Pentru un prieten poet

În timpul zilei
Am găsit floarea
Pe marginea drumului
Noaptea
Visând
La urma lăsată
De tălpile tale

În visul tău
Unui prieten poet

O după-amiază fierbite
Peste drum de Pagoda Quan Su

Deodată un curent rece
Răscolește frunzele
Vine furtuna…
Ai o legătură predestinată cu trecutul
Cu trecutul îndepărtat
Și surâzi mai departe
În vis iar eu voi fi murit
În strălucirea ce răspândește căldură
Și vin să mă vezi în visele tale!
Vine furtuna
Răscolind frunzele…

Privighetoarea

Jos
Privighetoarea se cufundă în cântec
Frunzele verzi flutură
Vânătorule
Lasă pușca așteaptă!
Fără să știe
Privighetorile cântă mai departe
Și pentru soarta lui!

Frunze verzi

Ochii strălucesc
Buzele surâd
Pentru tine
Sunt blând
Ca frunzele verzi.

Nguyen Hoa Ky, numele complet, s-a născut în anul 1947. Este director adjunct la Comitetului Asociației Scriitorilor din Vietnam. A
lucrat în cadul armatei ca tehnician în industria militară, redactor la programele radio și scenarist la studioul de film ale armatei. A părăsit
cariera militară cu gradul de căpitan și lucrează la Asociația Scriitorilor. A publicat treisprezece volume de poezie, începând din 1988.

Traducere din vietnameză în engleză: TrAn MAnH Tien și JJi KHAnH
Traducere în română din engleză și prezentare: AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA

Nguyen
Hoa

(Vietnam)
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un pumn de viață, cât să mori
(një grusht jetë, sa me vdekë)

cât de puțină viața asta!
un pumn
un pumn de primăveri
cât să te naști
să te-ndrăgostești
un pumn de veri
cât să alergi pe nisip
să devii mamă
un pumn de toamne
cât să te duci la școală
să devii femeie
cât să pleci în exil
să spui„rămas-bun“
cum de n-am un anotimp pentru tine!
un pumn de viață
cât să mori!

copiii emigranților
(fëmijët e emigrantëve)

copiii emigranților sunt cei pentru care
bunica e chipul zâmbitor de pe skype
femeia aceea care-i strânge tare
și nu știe să le dea drumul
vara
trei zile ca să te obișnuiești
apoi vine ziua să pleci
și un an stau visând
copiii emigranților nu știu
că bunica este o poală caldă
unde te poți ascunde zilnic
e cea care-ți iartă totul fără condiții

te apără când mama e nervoasă
e un sorț plin de buzunare pline
cu bunătăți pentru tine
e vocea care te împacă
cu cântece străvechi pe care nu le-nțelegi
dar de care-ți amintești pe neașteptate-ntr-o zi
când plouă și iubitul a plecat
e bătrâna care-ți întinerește mama
și-ți povestește că viața e frumoasă
că așa a fost
și așa va fi
și că merită
toată ploaia lumii merită

copiii emigranților
bunii mei copii!

cu mâini reci
(me duer të ftohta)

cu mâini reci
îmi apăr de vânt flacăra credinței
căci Viforul bate-mprejur
vara sub soare
zilnic mai puternic
zilnic mai rece
mi se furișează printre degete
îmi intră-n oase
mă-ngheață și-mi spune:
„Singură
singură
singură
ești
Nu mai trăiți cu basme, muritorilor
Că singuri sunteți pe pământul acesta!“
iar eu mă strâng mai mult
să-mi apăr flacăra în culoarea inimii

care-mi ține speranța-n viață
îmi dă curaj să-mi eliberez micuții îngeri
convinsă că dragostea milostivă le-ncălzește apripile
le ocrotește pașii
le vede visurile
și când eu nu sunt
și când nu voi mai fi

cu mâini reci îmi apăr de vânt
flacăra credinței mele
de dragul meu
de dragul meu
de cel mai mare drag al meu

această femeie
(këtë gru)

pe această femeie care merge în mine
trupu-mi n-o încape
cu cuțite-și face loc
carnea tăindu-mi-o dinspre afară
îmi bea sângele
mă lasă fără somn
fără mâncare
cu cuvinte-și ține suflarea
cu ochii mei vede
mă vede ca și cum am fi două
și mă imită
și mă bocește
de parc-aș fi murit
ca nebuna cântă
și dansează
cu picioarele legate
de pantofi
această femeie ce merge-n mine

Traducere: ArdiAn-CHrisTiAn KuCiuK

Entela
Tabaku

Voce incofundabilă a poeziei albaneze contemporane, traducătoare și eseistă, Entela Tabaku (Entéla Tabácu) s-a născut la Shkodra
– centru important pentru cultura și civilizația albaneză – în anul 1971 și a absolvit Universitatea „Luigj Gurakuqi“ cu o lucrare de
diplomă despre poezia lui Ungaretti și curentul ermetist. Este autoarea volumelor „50 poezii și 5 intermexo“, „un pumn de viață
cât să mori“ și „poemele străine“. Din anul 1998 trăiește în Suedia, lucrând în învățământul superior.
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am croșetat cuvintele
(i kam punu fjalët)

am croșetat cuvintele toată noaptea
cu andrelele
o guriță în față, o guriță pe dos
apoi două în față două pe dos
un rând în față două rânduri pe dos
apoi două în față două pe dos
dar acum observ
că n-am ce spune
m-au părăsit gurile
am confundat rândurile
ghem mi-am făcut ghemul
și regret că n-am o pisicuță
drăguță
să-i arunc ghemul să se joace
văzând cum îl mișcă cu piciorușele
îl desface
îl aruncă
îl uită sub canapea

și regret că nu-s pisicuță

îmi desfac pumnul
(e lëshoj grushtin)

îmi desfac pumnul
deschid palma
încet
îmi întind degetele
îmi aerisesc palma
privesc liniile paralele ale destinului
în ochi
mereu acolo
îmi frec semnele strângerii
adânc înfipte-n carne
nodurile se desfac se odihnesc
îmi simt sângele circulând prin venele subțiri
unghiile mov încep să albească
și buricele degetelor mă-nțeapă
pielea strânsă se eliberează
îmi desfac pumnul
și lumea nu se răstoarnă
doar umbrele fricii își capătă elan
la fel de amenințătoare și-n lumină
ba mai amenințătoare
și mă pregătesc să le adun din nou
în pumn
să le țin puternic în el
legate de beznă
dar nu azi
azi nu-i zi de a-ți fi frică

zilele și nopțile acum s-au făcut una
(ditët dhe netët tash janë ba një)

zilele și nopțile acum s-au făcut una
întunericul îi cântă la ureche luminii

și ea i se dăruiește și doarme devreme
și uită să se scoale
în brațe lui se dezmiardă
și el îi sărută colțul gâtului
și ea se topește
iar eu mă mir cum de stau așezată aici
așa fără să mă mișc, cu brațele-ncrucișate
eu care am plecat de mult
stau aici încremenită
doar dau din cap
din pleoape
de parcă e chiar așa
mă sui pe un vultur și zbor
zbor fără sfârșit
ca să ajung din urmă
lumina

basmul creșterii
(përralla e rritjes)

când eram copil
cei mari erau tari
viața era mânată înainte cu o prăjină
pământul trebuia arat
semănat
secerat

când eram tănâră
cei mari erau bătrâni
viața îi mâna cu o prăjină
boi lenți care nu știu să înainteze
cu picioarele înfipte
pe loc

acum sunt aici
lumea celor mari se numește dedublare
oriunde-mi întorc capul
văd femei cu ele însele-n brațe
bărbați cu ei înșiși în buzunare
lumea o ținem fără mâini
căci sinele e ultimul nostru copil
care se vrea legănat
și vrea să i se spună
un basm

fluieratul
(fishkëllima)

nimic nu amuză chipul
ca un fluierat
buzele ce se lungesc să sărute
suflul iese ca un cântec
de vechi imitări
de când nu știam cuvinte
ci ne chemam precum păsările
fluierând
apoi am început să vorbim
nu
nu fluiera noaptea

nu vin
nu vin
acum doar se duc
toți anii se duc
și-mi fluieră
prin urechi!
fiuuuuuu!

când cerul se coboară așa
(kur qielli ulet kështu)

când cerul se coboară așa
peste mine
îl adun cu mâna
îl mulez ca pe o plastilină
îl fac minge
îl întind în foi
îl adun din nou
îl arunc în sus și-l prind
de la o mână la alta
îl gâdil
până începe să râdă
cât râde cerul
când îl am astfel în mână
și întoarce spre mine uneori fața
alteori gâtul
să-l sărut
atunci
atunci uit că e al tuturor
și mă las toată în el
mâinile mi se fac cer
și cerul devine al meu
și cresc
și ajung
ca pe niște hârtii de pe pereți sfâșii norii
bezna o rup cu unghiile
cu degete-mi smulg inima sângerândă
și întorc spre el uneori chipul
alteoru gâtul
să mă sărute

a pleca
(me ikё)

a pleca e un vis tineresc
a pleca de la școală
de a-casă
din țară
doar a pleca
acolo unde viața e clădită
pentru perioada de după plecare
cu rădăcini zburătoare
ce se hrănesc cu aer
cu lumină
cu libertate

dar eu nu mai sunt tânără
merg cu buzunarele pline
cu pământ

���
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Minut

Într-un minut,
care poate fi durata unei sărutări,
în unele împrejurări fericite,
se-ascunde veșnicia.

Misticism

Farmecul poemului
este libertatea
pe care o are
un iepure
între
fălcile unei vulpi

Boemă

O petrecere,
o băutură
și pământul dezgolit.

Îmbrățișați,
sărutându-ne
dorindu-ne moartea.

Iată anii cenușii
Iată un tavan mov.

Și într-un colț
o piscă
seduce o copilă.

Și în curte
un pescăruș
sfâșie pe cineva.

Ce se-ascunde
în spatele zilei de azi?
Doar dimineața
Înveșmântată în roșu.

Poezia

Poezia
este ultima verigă
a unui lanț lung.

Un lanț
de care oamenii se agață
pentru a nu se prăbuși în neființă.

Neființa
dare este ultima verigă
dintr-un lanț lung
care ajunge întotdeauna
până la Dumnezeu.

Păianjenul

Păianjenul este un poem cu opt pi-
cioare
Fiecare picior e un vers
Fiecare vers este o stavilă
Fiecare stavilă e o tăcere.

Pinocchio

Pinochio n-a fost făcut din lemn
ci a fost făcut din vise.

Numele lui a fost scris
pe nisip
pe fier înroșit.

Ce paradox.

Pinocchio
a fost visul

S-a născut în anul 1990 și trăiește la Lima, Perú. Este profesor de filosofie și re-
ligie, absolvent al Universității Catolice Sedes Sapientiae. Volume publicate: Sep-
tembrie în tăcere (Poetic Reading Club, 2016), Labirintul versurilor (The Equestrian
Turtle, n394, 2018) și Balada proscrișilor (Angeles Del Papel, 2019). Poemele lui au
fost publicate în multe țări precum: Peru, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Brazil, Costa Rica, Mexico, Statele Unite, România, Spania, India, Cuba,
India, Bangladesh, Bulgaria și Italia. Este cercetător în domeniul legăturilor dintre
estetică, educație și poezie.

Coordonează blogul de poezie El Eden (https://edenpoetico.wordpress.com/),
este co-director al publicației The Kametsa Magazine și al recitalurilor în scop cari-
tabil Vocile privighetorii.

E
mi

lio
Pa

z
(P

er
u)

Prezentare și traducere: HoriA GârbeA

Prezentare și traducere:
AndreA H. Hedeș
și HoriA GârbeA
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Silent movie

Lungi poteci prin toropeala umidă
boare fierbinte de vânt în deşert mineral
Şi tulburi efluvii de vid sideral
O femeie sublimă stătea tăcută

era ca un văl alb de frumoasă şi-naltă
O navă cu bord înălţat pe recif rătăcită
Minunată ca un motiv în decor apărută
Tainic tablou din care durerea curgea

Din ce lume îndepărtată ivită
Într-o dimineaţă de vară toridă şi-ncremenită
Voia să scape din gheare ipocrite
Cu îngrozitoare miasme de orgii turbulente

De monştrii odioşi legaţi de-a lor pradă
De liane unduitoare din pădurea putridă
urmărită de feline cu pofte sordide
De care nu mai ştia cum se-ascunde

Poate venea dimpotrivă dintr-o lume elevată
De fiinţe savante şi rafinate locuită
Cu etică rigidă, profundă şi-nvechită
Venea să facă aici o lume mai dreaptă

Distinsă şi tăcută încremenită şi seducătoare
În stupida toropeală de vară arzătoare
Cu ce taină preţioasă ori ticăloasă ori tulburătoare
Îngerească ori funestă împovărătoare

Tainică făptură paznic singular
Ce-ai venit să-mi spui ştii măcar?
Neclintită şi nepăsătoare, cum vei pune la păstrare
Până la sfârşitul lumii această hieratică înfăţişare

Cântecul broaştei de trestie

O femeie de abanos

arbore înfipt în adânci rădăcini
floarea pasiunii mele
Corola ta mlădios se-nclină
În a serii blândeţe
Tulburată uneori de cântec de broască

O negresă-a iubirii

Îmi place cum îţi mlădii
Coapsele minunate
abia mă laşi să le-ating

Gropiţa dintre vertebre
iar o să mă-mbete
Cu arome de China

O fată din africa
buze dulci de graviolă
Limbă suavă de mango
Gură roz de porţelan
Sânii două nuci de cocos din grădină
Picioare de bambus
Şi braţe liane să mă înlănţuie

La urmă coapsa soare care mă farmecă
Coapsa plăcerilor palatul suspinelor

Singurătate

În ce coşmar ne-am scufundat
Sufletu-ţi este aşa de întunecat
Să te las să pleci nu voiam
iar să te reţin nu puteam

uite viaţa noastră întreagă, se pare,
Tandre regrete, două inimi înfiorate
Mi-e gândul la tine tot timpul şi peste tot
Te preţuiesc mai mult decât tot

Când nu eşti aici sunt întristat
Nimic nu m-atrage sunt însingurat
Într-un univers îngheţat şi depărtat

Nu-i decât această îngrozitoare absenţă
Care ne devoră întreaga existenţă
Chiar iubirea o face precară

Rătăciri

Sunt al morţii captiv
O destin firav

efluvii de ilang-ilang
Vanilie şi cuişoare
Călător în insule îndepărtate

Şi tămâia din pagode
Vechi bronzuri ciobite
Cu surâs de lotus
uriaş bivol mic paznic

Câştig izolat
O colibă două lanuri de-orez
Trei-râuri

O Madina

O Canada

Zboruri de cocori
imperiali
albă manta
Piele de sagri
Turte şi cartofi prăjiţi
răsărituri

Şi tu Catul
În veşmânt de tigru
unde-ai plecat?
infern ori paradis
Se-ascunde-n braţele mele

Viaţă romanţă
Tainică algebră
Oceanele mele-aurii
În ele te pierzi te regăseşti
În ele te cauţi te-neci
Tenebros abis
Care m-aşteaptă

Ecuator

frumoasa adormită-şi foşneşte
molatic un evantai
în iaz un bâtlan se priveşte
zburând şoimu-i speriat

Lungă şi moale toropeală toridă

stupoarea unui etern contract
de umezeală morbidă
abandonată la capăt de act

umil în codrul umid
la ce stăpân te închini
războinic cu surâs timid

Miasmă ţipăt teribil
feline epuizate-adormite
O pradă spintecată oribil

Pe visul său e-aşternut lacul

Pe visul său e-aşternut lacul
Nimfă d’argint al ochilor azur
Trubadurul îşi scutură de aur sacul
O cumpănă orb demiurg

Cer arămiu mohorât vultur
urmă surdă negru fulger
Misterios borobodour
Zorii seara străpung

Nimfă d’argint lance iubitul
ia treflă inimă carou pică
Strânge gură ceartă iubitul

Purpură eminenţa sa minte
Satana regat sarcastic
Şuierat de suplu şarpe

Michel
Herland

Poeme din vol. Tropiques (Tropice)

Traducere de sonia elvireanu
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Un fulg în lumina soarelui

Nu mai aud sunetul pașilor
unei necunoscute care coboară strada
într-o plimbare de dimineață
împreună cu un câine mic și vesel.

Sunetul pașilor ei
a fost înlocuit cu
furia neîntreruptă a unui musafir însetat
cu aripi ce anunță fiecare sosire,
fiecare - o pildă pentru o frământare dulce.

Cum stă agățat, un bâzâit fermecat
jignit de apariția plicticoasă a unui vecin:
păcat că duminica e doar o zi oarecare!

Printre norii care se adună
ca prin farmec pentru a duce lucrurile la capăt
se iscă o întâmplare:
ajunge cumva în locul potrivit
fără să audă sunetele
urmând un fulg în lumina soarelui,
un fulg în cea dintâi adiere răcoroasă
prins într-un plisc subțire.

Crăciun la două ecrane,
2018

Mugetul unei căprioare
știm bine, în timp ce mâncăm,
puii săi în pustiul iernii
alături de foamea ei
căutând nu doar
firele de iarbă câte mai sunt
dar umplându-se cu întuneric
și cu împrejurimile sărace
în anotimpul în care nu mai cred
același spectacol de la iesle la iesle

ce zbârnâie, înființate trist
după ziua pomenirii morților
pentru a fi hrană altora
altfel decât apar cerbii
împodobind pășunile lor dragi
ca să ne bucure cu
adevăratele daruri ale iernii.

După ce am părăsit
o slujbă mizeră

O altă dimineață nouă
vine cu
o altă învățătură nouă:

Pot să admit în fine
că iarna s-a dus
și primăvara ne împresoară,

dovada e din nou
graurul care-și hrănește
unul dintre pui
dintre cei mulți și nerăbdători,

tocmai precum păpădiile se deschid
spre mângâierea de mamă a soarelui.

În viscol

Piatra

ivită
din zăpadă

m-am gândit
că ar putea fi
o cioară flămândă

Norman
Chad

(Canada)

Luni, 27 ianuarie 2020, la sediul Uniunii Scriito-
rilor din România a avut loc ceremonia de decer-
nare a premiilor revistei Luceafărul de dimineață.
Evenimentul a fost moderat de redactorul șef al re-
vistei și președintele Asociației Culturale Luceafărul
de dimineață, criticul literar Dan Cristea. Din partea
Conducerii Uniunii Scriitorilor, a fost prezent prim-
vicepreședintele organizației, Varujan Vosganian.
În cuvântul său, Dan Cristea a explicat contextul
cultural în care se acordă aceste premii, unul dificil
pentru creatori și literatură precum și semnificația
premiilor revistei.

Acestea se acordă având în vedere valoarea au-
torului precum și contribuția sa literară în revistă pe
parcursul anului precedent. În continuare, con-
ducătorul revistei a înmânat diplomele laureaților,
prezentându-i pe scurt publicului numeros, format
mai ales din redactori și colaboratori ai revistei. Pre-
mianții s-au adresat pe rând publicului.

Au primit Premiilor Revistei
Luceafărul de dimineață:

Pentru poezie, Vasile Dan,
președintele filialei USR Arad,

redactor șef la revista Arca,

Pentru proză, Andrea H. Hedeș,
președinta Asociației Culturale Neuma,

a editurii și revistei Neuma,

Pentru critică literară, Anastasia Dumitru,

Pentru literatură pentru copii, Elena Bolânu,

Pentru tineri scriitori,
Iuliana Miu și Bogdan Petcu,

Pentru imagine și prezentare
a revistei, Aurel Maria Baros,

președintele filialei București-Proză a USR.
Traducere: AndreA H. Hedeș și HoriA GârbeA



www.revistaneuma.ro
Jurnal 16

Nr. 1-2 (27-28) � iaNuarie-februarie 2020

� � �
Senectute. Trecerea de la viață la moarte

dobîndește caracterul unui laitmotiv, al unui
refren frecvent audibil, pe care, din această
pricină, uneori nu-l bagi în seamă.

� � �
Timpul liniar al maturității, timpul cu

volute al tinereții și senectuții, care încearcă a
capta mai mut decît propria lor durată.
Porțiuni din eternitate.

� � �
Senectute. Nicăieri nu se simte mai în

libertate ființa decît revăzîndu-și propriul său
trecut, aidoma unei ruine istorice.

� � �
„Viața e prea săracă pentru a nu fi

veșnică“ (Borges).

� � �
A fi decepționat de ceea ce mai aștepți,

mai grav a fi decepționat de așteptarea
însăși.

� � �
„Într-o preumblare pe întinderile Inter-

netului, am dat de un produs virtual foarte
util în orice gospodărie: un generator de
nume de nimfe. Cu un simplu click pe bu-
tonul indicat, vei avea o listă de zece nume:
Palene, Ismanise, Melodice, Melaina, Neda,
Amphinome, Aktaie, Steiropi, Eleteea, Ke-
laria. Dacă nu-ți plac sau vrei mai multe, încă
un click și apar alte zece: Pielorusa, Pon-
tropeira, Euthemia, Elinoire, Sabrina, Semi-
streea, Amithelia, Pomedosa, Oluania, Dio-
nele. Și așa mai departe, pînă-ți umpli traista
cu nume de nimfe“ (Dilema veche, 2019).

� � �
Scriptor. Frumosul și urîtul în asociere pe

plan estetic, aidoma unei ființe care poate fi
și vierme și fluture.

� � �
Incapabil a avea cultul întregului, îl are în

schimb pe cel al fragmentului. Unul fanatic,
fragmentul devenind un fetiș al Întregului
absent.

� � �
Mergi spre un adevăr cu pași mărunți, cu

paciență, putîndu-l accesa mai lesne grație
modului în care te apropii de acesta. Graba îl
poate panica.

� � �
Cea mai veche formă de aparat dentar a

fost găsită în gura unei mumii egiptene care
datează din anul 2000 î Hr.

� � �
„Omul suferă pentru că nu a fost de față

la propria lui creație. Și nici la creația între-
gului univers cunoscut și necunoscut. Do-
rința lui de cunoaștere nu pare să aibă altă
sursă decît această neliniște de a nu fi asistat
la întrega creație din lumina dintîi, de dina-
inte: din întunericul nesfîșiat. Teoria marilor
religii este o mărturie, filosofia mai circum-
spectă este și ea o mărturie a caracterului
ineludabil al acestei revelații“ (Maria Zam-
brano).

� � �
Mizericordie: însăși tăcerea divină.

� � �
Scriptor. Are în față din capul locului

universul în întregimea sa, care, în momentul
în care începe să scrie, se restrînge mag-
nanim la un singur obiect.

� � �
Scriptor. Azi verbul i se inflamează aido-

ma unui organ bolnav.

� � �
„Patruzeci este bătrînețea tinereții, cinci-

zeci este tinerețea bătrîneții“ (Victor Hugo).

� � �
„În termenii controversei clasic-ro-

mantic, a numi «clasică» o lucrare de artă
înseamnă ori cea mai înaltă prețuire, ori cea
mai plină de dispreț ocară, în funcție de
tabăra din care facem parte. Termenul
presupune anumite merite sau defecte: fie
perfecțiunea formei, fie o răceală de zero
absolut“ (T. S. Eliot).

� � �
Senectute. A realiza că un bilanț scris cu

propriul sînge poate avea semnificația unui
nou început. O filă întoarsă a Destinului.

� � �
„Ironia e sănătate în măsura în care

salvează sufletul din capcanele relativului; e
boală în măsura în care nu poate sesiza
absolutul decît sub forma nimicului“ (Kier-
kegaard).

� � �
„La New-York este pe cale de finalizare

cea mai mare clădire rezidențială din lume.
Noul zgîrie-nori este un turn care poartă
numele Central Park Tower. Construcția
acestuia a început la sfîrșitul anului 2014 și
trebuie să fie gata anul viitor. Va avea 183 de
apartamente, care au început să fie scoase
deja la vînzare. Vor costa între 6,9 milioane
de dolari, cele de la etajul 33, cu două

camere, și 63 de milioane de dolari, cele de
la etajul 112, cu cinci dormitoare. Va avea
înălțimea de 472 de metri și 112 etaje, ceea
ce va face să devină cea mai înaltă clădire din
Statele Unite ale Americii. Costurile de
construcție se ridică la 3 miliarde de dolari“
(Click, 2019).

� � �
A fi tu însuți și a nu fi tu însuți, adică a fi

în unele momente un altfel de tu însuți. N-ai
încotro. Exiști trudnic prin variantele de atîtea
ori inoportune ale ființei. Grimat, deghizat în
fața propriului eu.

� � �
Scriptor. În această clipă nu are nevoie de

un spațiu amplu. Trece de la real la ireal,
firesc, așa cum ar traversa o stradă bine-
cunoscută.

� � �
„Multe lucruri am aflat de la o distinsă

doamnă pe care legătura sa cu un pictor a
făcut-o să petreacă multe zile și nopți la
Mogoșoaia, unde Preda se refugiase mai ales
în ultimii săi ani; de la ea am descoperit un
lucru care nu mă încuraja să mă apropii de
el: omul avea o manieră neutră de a se purta,
chiar interesată, față de un interlocutor pe
care căuta cel puțin să-l menajeze, și o alta
față de cei pe care îi simțea aparținînd altei
lumi. Față de aceștia se comporta cu o gro-
solănie ostentativă, agresivă chiar, oferin-
du-și arama pe față, exagerînd ceea ce era
vulgar și urît în firea lui. (Știu de la A. Marino
ce a pătimit acesta la Paris și, parcă, la
Londra, unde a fost silit, într-o «delegație»,
să împartă camera cu romancierul Moro-
meților, dar și alții mi-au confirmat ceea ce
intuisem eu însumi din capul locului.) Alături
de oroarea de camarazii săi de generație
ieșiți din pușcării, dar și de toți persecutații
epocii dejiste, Preda nu se putea împăca nici
cu scriitorii de factură intelectualistă, cu cei
care veneau cu un stil elaborat prin educație
și cultură, trădînd acest lucru, eventual prin
conversație și ținută. Dar, să nu omit iritarea
lui față de prozatorii, autori de romane
«groase», în spiritul concepției primitive,
realist-naturaliste, care-l stăpînea încă de la
debut: în orice autor de acest soi vedea un
rival“ (Alexandru George).

� � �
Ființa: miracolul care n-ar putea muri.

� � �
Ca să te asiguri de bunăvoința lui Dum-

nezeu, ai nevoie de bunăvoința Creației. Ca
să te asiguri de bunăvoința Creației, ai nevoie
de bunăvoința lui Dumnezeu.

„În această clipă nu am nevoie de un spaţiu amplu“
GHeorGHe GriGurCu
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� � �
O suferință pe care n-o poți îndupleca.

O suferință de care te izbești ca de un corp
solid și atîta tot.

� � �
A. E.: „De atîtea ori ajungi în relațiile cu

lumea să încalci un principiu, încît nici nu-l
mai ai în vedere“. Îl înlocuiești cu alt prin-
cipiu? „Îl înlocuiești cu același principiu
răsturnat. Bunăoară pariul lui Pascal“.

� � �
„Sim, un papagal amazonian extrem de

prietenos de la Școala Rouge Bouillon, din
orășelul St. Helier, Jersey, este prietenul
copiilor de aici începînd din anul 1988.
Recent, papagalul a împlinit frumoasa vîrstă
de 70 de ani și a șocat pe toată lumea,
pentru că speranța de viață maximă a celor
din specia lui este de doar 50 de ani. (…)
Directorul adjunct, Jess Doyle, a povestit că
Sim «e o punte între generații» pentru că
primește de mîncare inclusiv de la foști elevi,
care au acum peste 35 de ani“ (Click, 2019).

� � �
Cele mai favorabile ore ale scrisului sunt

orele în care ai senzația că te desparți de
ceva (impulsul sacrificial subiacent al scri-
sului).

� � �
A. E.: „Degradarea putînd cuprinde în

marasmul său atît Binele cît și Răul. Ce-ar
putea fi mai penibil decît un Rău degradat?
Să avem în vedere doar regimul comunist în
agonie, dictatura sîngeroasă din Coreea de
Nord sau cinicul comunism capitalist din
China“.

� � �
Celulele care alcătuiesc creierul uman

pot stoca de pînă la cinci ori mai multe
informații decît cuprinde toată Enciclopedia
britanică.

� � �
„Părul provine din Asia Centrală, de unde

a trecut în Japonia și apoi a călătorit spre
Vest, odată cu migrația popoarelor. Era
foarte apreciat în Grecia antică, Peloponezul
fiind supranumit «țara perelor». De aici l-au
preluat romanii și pe această cale a ajuns și
la strămoșii noștri daci. (…) În Antichitate,
grecii consacraseră părul zieței Hera, pro-
tectoarea femeilor căsătorite, deoarece îl
socoteau arborele fertilității. Mai tîrziu
vrăjitoarele i-au folosit scoarța în practicile
lor de magie neagră. Pentru ezoteriști co-
pacul are o energie masculină, simbolizînd
curăția și dreptatea (spre deosebire de măr,
care întruchipează principiul feminin).
Odinioară se obișnuia ca, la nașterea unui
copil, să se planteze un măr, iar la rădăcina
lui se turna apa în care sugarul fusese
îmbăiat pentru prima dată, în credința că
astfel nou-născutul va crește sănătos“
(Formula As, 2019).

� � �
A exclude Răul din raportul om-divi-

nitate înseamnă a idealiza raportul în chip
factice. Răul: accesarea sacrificială a Binelui,
din ambele părți.

� � �
Senectute. Se ivesc acum și clipe perfid-

genuine, cînd ai impresia că „experiența
vieții“ abia începe, ca și cum ai intra pentru
prima oară într-o odaie cu multe mobile și
ornamente pe care te apuci să le măsori plin
de curiozitate.

� � �
Senectute. Alternanțe. timpul e marea

problemă insolubilă, nu-ți mai pasă de timp.

� � �
Nu-mi relata ce s-a petrecut. Spune-mi

doar ce nu s-a petrecut și voi înțelege restul.

� � �
„De altfel nu este cazul de a vorbi

despre capodopere, acest termen nu e la
locul lui în Argentina, aici nu există capo-
dopere, doar opere. Aici frumusețea nu
numai că nu e ceva ieșit din comun, ci
reprezintă întruparea sănătății obișnuite și
a dezvoltării medii, este triumful materiei și
nu revelație divină. Și această frumusețe
obișnuită știe că nu este nimic excepțional,
deci ceva care nici măcar nu este prețuit - o
frumusețe perfect laică, lipsită de har - și
totuși, pentru că prin natura ei este legată
de starea de grație și dumnezeire, este cu
atît mai electrizantă ca renunțare“ (Witold
Gombrowicz).

� � �
Copilăria, pentru unii un Paradis al ființei,

pentru alții doar un soi de antichitate a
acesteia.

� � �
„În fața marilor calități ale altcuiva, nu

există altă salvare decît dragostea“ (Goethe).

� � �
Credința nu e o individuație suprimată, o

„colectivizare“, ci, dimpotrivă, o aprofundare
a individuației, pînă la esența sa edenică,
aidoma copilăriei. S-ar putea zice apoteoza
sacrală a individuației.

� � �
„Cred în Dumnezeu, Treime, Întrupare, în

Redempțiune și în învățăturile Evanghe-
liei… Ader din iubire la adevărul desăvîrșit,
inefabil, cuprins în aceste taine… Nu re-
cunosc Bisericii nici un drept de a limita
operațiunile inteligenței sau iluminările pe
care iubirea le produce în domeniul gîndirii“
(Simone Weil).

� � �
Amintirile: cromatica timpului lăuntric.

� � �
Efectele unui poncif: acesta poate plictisi,

poate irita, poate amuza ori – în principal –
poate stimula cultivarea acestuia sine die.

� � �
A. E.:„Degetele franc realiste care apucă,

degetele agile care modelează, degetele
perplexe care mîngîie“.

� � �
„Fiecare artă, fiecare filosofie poate fi

privită ca un remediu și ca un mijloc de
stimulare a creșterii sau degenerescenței
vieții, ele presupunînd totdeauna existența
suferințelor și a suferinzilor. Dar există două
feluri de suferințe: o dată, cei care suferă de
plenitudinea vieții, care vor o artă dionisiacă
și totodată o privire tragică asupra vieții, și
apoi cei care suferă de o sărăcire a vieții și cer
artei și filosofiei odihnă, liniște“ (Nietzsche).

� � �
Visul nocturn, de atîtea ori produsul

părții anonime a eului nostru.

� � �
Bătrîn nu-mi apar niciodată în visele

nopții. Să fie bătrînețea însăși un vis, după
cum afirma un poet?

� � �
„Cînd două afirmații, două idei se con-

trazic, să încerci să le conciliezi mai degrabă
decît să le anulezi una prin cealaltă: să vezi în
ele două fețe diferite, două stări succesive
ale aceluiași fapt, o realitate convingătoare
prin complexitatea ei, ome- nească prin
aceea că e multiplă“ (Marguerite Your-
cenar).

� � �
Virtutea nu valorează mai mult decît

individul care o întrupează.

� � �
„Interpelat pentru faptul că guvernarea

PSD a închis, în ultimii cinci ani, 1.700 de
biblioteci, Daniel Breaz, profesor universitar
și ministru al Culturii, a declarat că «nu există
o relație de proporționalitate directă între
analfabetismul funcțional, definit drept
capacitatea de a scrie și a citi, dar neînțe-
legerea sensului cuvintelor cunoscute, a
conexiunilor dintre ele și a contextului în
care ar trebui utilizate, și numărul de bi-
blioteci publice». Cultura a ajuns, o dată în
plus, pe mîna ministrului care trebuie“ (Dile-
ma veche, 2019).

� � �
Nu prăbușirea în sine te interesează (o

știi iminentă), ci rigoarea ori virtuozitatea ei.

� � �
Incognoscibilul, atît de paradoxal al

nostru.
���



L
egitimitatea – ieri dar şi astăzi – a
sintagmei maioresciene este afir-
mată asertoric de obicei în genul
eseistic, precum şi în studiile mai

mult sau mai puţin ştiinţifice. Forma fără
fond ne trimite la un radicalism în bună mă-
sură contestatar şi pe care comentatorii
contemporani nu fac decât so utilizeze ca
atare în discursuri politice şi socioculturale.
Fărăndoială că formula, stereotipizată in-
tens, circulă în viaţa noastră socială (cu in-
cluziunea celei culturale) numai că, înainte
de ai analiza structura şi funcţia operatorie
este necesară explicitarea, chiar dacă su-
mară, a rezistenţei sale în timp. Astfel, dacă
prima şi forţata noastră modernizare la
nivelul instituţiilor şi al statului de drept la
confinele celor două secole (XIX şi XX) ar-
gumentează, până la un punct, apariţia şi
circulaţia expresiei lansată de Titu Maio-
rescu, menţinerea, permanentizarea aces-
teia se datorează probabil şi unor situaţii în
parte premonitive, considerate în articulă-
rile lor de adâncime. Iată câteva dintre aces-
tea, defalcate: 1. Ecloziunea statelor naţio-
nale pe fondul de sensibilitate romantică
aluvionată teleologic (nu ilustra folclorul,
atunci descoperit, un„suflet al poporului“?)
a fost un proces acompaniat în surdină şi
apoi concurat de un discurs în ricoşeu. Se
deplângea astfel aderenţa noastră la un
Răsărit neprecizat sau redus la dimensiunea
otomanofanariotă şi în spatele căruia se
puneau toate neîmplinirile sociale şi faptele
incriminate mai ales etic. O face, spre a oferi
un exemplu, Eugen Lovinescu întro retorică
recognoscibilă, de fapt, şi la alţii: „Răsăritul
ne poate lega istoriceşte, nu ne poate însă
impune şi condiţiile actuale ale vieţii su-
fleteşti. Neajustându-se în dezvoltarea ide-
alităţii noastre (sic! n.m.) pentru ce l-am
invoca în hotărârile zilei de azi?“. Apusul,
continuă teoreticianul sincronismului, „ne
va dezrobi, mai târziu, de invizibilele lanţuri
ale Ţarigradului, ale Athosului sau ale Kie-
vului, adică de forţele ancestrale ale obscu-
rantismului şi ale inerţiei, pentru a ne pune
pe calea găsirii de sine şi a progresului“. Or,
Lovinescu găsea soluţia„găsirii de sine“ nu
altfel decât, paradoxal, pozitivând tocmai
forma care poate săşi creeze fondul nece-

sar, influenţat fiind de o parte de teoria con-
temporanului francez Gabriel Tarde. Pe de
altă parte, acuzele în vrac la adresa unui Ori-
ent generic, fără a se menţiona că, istoric
vorbind, România in statu nascendi era parte
integrantă din aşanumita„chestiune orien-
tală“ ilustrată conceptual prin echilibrul in-
stabil nu au făcut decât să cauţioneze – pe
palierul duratei lungi – aşazisul ataşament
al românului faţă de aspectele formale (în
sens de: gratuit, pur spectacular, lipsit de
substanţă ş.a.).2. Din perspectiva geografiei
umane psihosociologia a întărit optica de
mai sus, adăugând argumentul unei puter-
nice alogenii etnice la Nordul Dunării şi, în
consecinţă, procesul mult prea lent de asi-
milare/sedimentare mentalitară, lingvistică
ş.a. pe fondul dacoroman. În primul dece-
niu din secolul trecut, Constantin Rădulescu
Motru făcea distincţia dintre gregarism („o
stare impusă de împrejurări şi de tradiţie“)
şi solidaritate („opera sacrificiului conştient
şi ultima verigă în înălţarea morală a vo-
inţei“). Or, românul ar avea„un suflet gregar
şi atât“, iar gregarismul ca„stare obişnuită la
toate popoarele tinere“ e o stare „care se
produce prin imitaţiune“. Nu altfel vedea lu-
crurile Dumitru Drăghicescu întro masivă
lucrare, Psichologia poporului român (1907),
cu accentul pus pe circumscrierea straturilor
aluvionare ce, nesedimentate, ar duce la im-
presia de puzzle a geografiei noastre spiri-
tuale şi, implicit, la o diversificare a fizio-
nomiei româneşti, în spatele căreia modelul
(id est: fondul) esenţei se poate doar apro-
xima. Ce sar putea obiecta aici? In primul
rând, existenţa, totuşi, a solidarităţilor or-
ganice, ilustrate de obştea satului româ-
nesc sau de zadruga la slavii din sudul
european. Peste acestea sau pliat, nu fără
fricţiuni, solidarităţile organizate, insti-
tuţionale ce, chiar împrumutate şi adaptate
fiind elimină gregarismul în lecţiunea Răd-
ulescu Motru. Pe de altă parte, prin poziţia
României, de „frontieră“ între lumi şi civi-
lizaţii diferite sedimentarea straturilor alu-
vionare (etnice, lingvistice, mentalitare etc.)
e un proces lent ce reclamă perioade secu-
lare. 3. O ideologie pe care aş numio pater-
nalistă, translatată la nivel colectiv, a condus
la căutarea şi, finalmente, la însuşirea de

modele funcţionale din medievalitatea
noastră întârziată până astăzi. Modelul
bizantin (alogen şi acesta) va fi continuat în
multiseculara pax ottomanica. Istanbulul a
impus un model instituţional, economic ş.a.
periferial în raport cu vestul în curs de con-
solidare. SudEstul dublu periferializat în ra-
port cu vestul european dar şi cu Istanbulul
a cunoscut apoi modelul francez, decis de
evenimentele de la 1789, în două etape –
prima, preponderent luministă, iar a doua
în epoca de emergenţă a romantismului.
Modelul francez, prioritar imitativ în inter-
pretarea lui Blaga, va fi concurat, în mod
treptat, de modelul german, catalizator în
aceeaşi formulare a filozofului culturii. Maio-
rescu vine din spaţiul culturii germanice şi
elaborează teoria culturală despre formele
fără fond. Lovinescu, venind din mediul
francez, o corijează, menţinând, totuşi,
funcţionalitatea formelor. 4. Lingvistic vor-
bind, disputa formă şi/sau/fără fond devine
oţioasă prin supralicitare de vreme ce cul-
pabilitatea acestei disjuncţii o poartă limba
latină, perpetuată de o bună parte din lo-
gica şi lingvistica generală europeană. Cu-
vântul elin logos a fost despicat de către
latină în res (lucru) şi verba (ceea ce de-
signează). Mileniul medieval na făcut decât
să adâncească această falie mai ales prin
scolastici. In Renaştere verba era echivalată
cu elocuţio (vorbirea) iar res trimitea la sen-
tenţia (gândire, idee creatoare) şi asta chiar
dacă – în paralel oarecum – forma sub-
stanţială sau formaidee însemna, încă la
Aristotel, esenţa noţională a obiectului. Ac-
cepţiunea aceasta va fi preluată de precog-
niţia kantiană a lui Nicolaus Cusanus, pentru
care„orice formă va fi imaginea formei ade-
vărate şi invizibile existând în cugetare“. Or,
forma apriorică a lui Kant slăbeşte, nu sufi-
cient totuşi, relaţia (cvasi)antitetică fond –
formă şi pe care abia formalismul rus a
încercat, prin analiza imaginarului literar, so
anuleze. La meridianul nostru logica maio-
resciană reclasicizează sintagma prefăcân-
d-o într-un adevărat ideologem cu valoare
instrumentală în pledoaria, iterativă, pentru
„direcţia nouă“ în viaţa socială românească
aflată în faza primei sale modernizări.

Fond/Formă. Maiorescu, Titu, Critice
(1866 – 1902) [2000], Cartea Româneasacă,
Bucureşti; RădulescuMotru, Constantin, Cul-
tura română şi politicianismul, [1904], Bu-
cureşti; Drăghicescu, Dumitru, Din psiho-
logia poporului român, [1995], Albatros, Bu-
cureşti; Lovinescu, Eugen, Istoria civilizaţiei
române moderne, [1972], Editura Ştiinţifică,
Bucureşti.
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Am petrecut timp minunat în preajma
omului Nicolae Manolescu în diferite ocazii.
Am beneficiat și de exclusivitatea câtorva
zile de discuții amicale la Casa Scriitorilor
din Neptun, într-un început de sezon ne-
tulburat de alți musafiri. M-am apropiat de
Nicolae Manolescu, la început, cu reținerea
pe care o impunea anvergura lui publică.
Dar, am descoperit, în spatele propriilor
mele bariere, un om deschis și senin.

În paginile excelentei lucrări a brașo-
veanului Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie
a Cenaclului de Luni, am găsit o reunire a
textelor din diferitele interviuri ale celor
care au fost membri ai cenaclului coordo-
nat de Nicolae Manolescu privitoare la
mentorul lor. Cumva, acele vorbe adunate
despre omul care a reușit să se apropie de

alți oameni, totodată să simtă curentul și
schimbarea, să închege o generație literară
și să o arunce în valurile tulburi ale literaturii
celui de-al doilea întunecat deceniu al sec-
olului trecut cu convingerea reușitei, îmi
revin în minte. Chiar le am proaspete în
minte, încercând să îl revăd în discuțiile
noastre, în așezarea asupra faptelor social-
politice ale zilei și asupra faptelor de secole
ale literaturii române. Aceeași personalitate
carismatică, păstrând sensul ascuns al mis-
terului pe care-l observase și Matei Vișniec
cu peste patruzeci de ani în urmă, dar cu
aceeași intransigență în raport cu principi-
ile și valorile dintotdeauna afișate, Nicolae
Manolescu s-a așezat, în dialogul cu mine,
cu deschiderea cu care s-a așezat și în Viață
și cărți, dar și în Convorbiri cu Nicolae Mano-
lescu, amplul interviu realizat de Daniel
Cristea-Enache și publicat la Cartea Româ-
nească în 2017. Nimic nu disonează (dis-
toneaza?) între omul dialogului, Nicolae
Manolescu și cititorul de cursă lungă cu
același nume.

Înainte de a-l fi cunoscut astfel, pe vre-
mea când pe Nicolae Manolescu îl vizi-
tasem prin opera sa, prin Arca lui Noe sau

prin Istoria critică a literaturii române – asta
însemnând că îl priveam cu distanța fi-
rească cu care privești cel mai important și
influent critic literar al cel puțin ultimei
jumătăți de veac, totodată cel mai impor-
tant reper în critica de direcție a acestei pe-
rioade – am primit un telefon de la un coleg
de la universitate. Nicolae Manolescu era,
pe vremea aceea, ambasador al României
la UNESCO. Colegul meu îl întâlnise în gară
și îl salutase cu deferență. Au intrat în dis-
cuție și, din vorbă în vorbă, au ajuns și la
locul de muncă. – Sunteți coleg cu Adrian
Lesenciuc? l-a întrebat Nicolae Manolescu.
– Da, i-a răspuns colegul meu. Îl cunoașteți?
Iar Nicolae Manolescu a vorbit foarte fru-
mos despre mine, o persoană cu care se in-
tersectase de câteva ori la diferite eveni-
mente literare. Colegul mă sunase să mă în-
trebe cu ce l-am impresionat pe Nicolae
Manolescu. Nu cred că îl impresionasem cu
ceva. Cred doar că omul Nicolae Manolescu
acorda o șansă dialogului între oameni. Un
lucru rar, tot mai rar astăzi. Telefonul cole-
gului meu m-a făcut să încerc să găsesc în
spatele criticului literar un om. Și l-am găsit.

AdriAn lesenCiuC

Un om deschis și senin

ANI

Într-o lume în care cititorii sunt tot mai puțini, dintr-un șir de mo-
tive complexe, pe care le-am atins de multe ori în paginile revistei noas-
tre, există oameni care cred în carte și în cuvântul scris și fac tot ceea ce
ține de ei pentru a atrage noile generații spre luminile culturii.

Un asfel de om am descoperit în persoana doamnei Cătălina
Dobre de la Biblioteca Răcari, Bibliotecă la care Editura NEUMA a făcut
o donație de carte. (A.H.H.)

În ultimul timp, tot mai mulți utilizatori solicită carte nouă, de
actualitate, carte cu„colți“, vampiri, iubiri imposibile dar și cărți ale
autorilor români contemporani. Nevoia de a ieși din zona de con-
fort, de a încerca ceva nou și la„modă“, datorită grupurilor de citi-
tori de pe rețelele de socializare care promovează o multitudine de
genuri literare, a devenit foarte mare și în rândul utilizatorilor bi-
bliotecii în care lucrez. Elevi, adolescenți, casnice, pensionari,
diferite categorii sociale, doresc să își aprofundeze cultura literară
prin aceste noutăți. De aceea, în luna mai a anului 2017, am inițiat
„Campania Citimîmpreună“, campanie ce a luat ființă on-line, pe
rețelele de socializare și a adunat pe rafturile bibliotecii orășenești
„Ion Ghica“ Răcari, o multitudine de cărți donate de autori români
contemporani, edituri dar și de oameni simpli cu suflet mare ce au

urmărit postările în mediul on-line. Inițial, campania„Citimîmpre-
ună“ s-a adresat strict autorului român contemporan, urmând ca
pe parcurs, să își lărgească orizontul și să promoveze diferite genuri
literare, dar și autori internaționali. Datorită campaniei „Citimîm-
preună“ fondul de carte s-a îmbunătățit substanțial. Cărți noi,
atrăgătoare, cu un cuprins minunat, se află la dispoziția utilizato-
rilor și asteaptă ca poveștile ce le cuprind să fie aflate de către în-
treaga comunitate în care îmi desfășor activitatea. „Raftul cu
inițiativă“, așa cum îmi place să îl numesc, a devenit neîncăpător
datorită celor care, asemeni Editurii Neuma, au răspuns favorabil
cererii de a se alătura campaniei mai sus menționate. În cadrul aces-
tei campanii, am desfăsurat și alte activități care au dus la o cola-
borare mai strânsă între membrii comunității, copiii au devenit
prietenii bibliotecii participând la diferite ateliere în cadrul cărora,
cartea este simbolul central, am descoperit împreună că îți poți crea
propria lume dar și că poți călători în întregul univers, numai citind!

Pe această cale, mulțumesc din suflet iubitorului de carte, care
a donat cu drag cultură!

„Deschide cartea, pentru a citi ce au gândit alții, închide cartea,
pentru a gândi tu însuți!“

CăTălinA dobre

PARTICIPARE NNEEUUMMAA

Cărţi pentru cei mai tineri cititori
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Cervantes înfruntat de un alt Don Quijote

Îndată după apariţia sa în ianuarie 1605, povestea Iscusitului 
Hidalgo Don Quijote de la Mancha a dobândit o mare popularitate în
Spania şi, la scurt timp, şi-n străinătate. Este evocată adesea întâmpla-
rea petrecută cu ocazia întâlnirii dintre cardinalul arhiepiscop de To-
ledo Bernardo Sandoval y Rojas şi ambasadorul Franţei când cavaleri
din suita diplomatului au arătat cât de cunoscut şi de preţuit e Cer-
vantes în Franţa şi-n regatele învecinate şi au cerut să-l vadă. Iată ce re-
latează licenţiatul  Márquez Torres, capelan al cardinalului, ale cărui
mărturii, ca şi pe ale lui Cervantes, le redăm în tălmăcirea lui Sorin Măr-
culescu: „M-au întrebat foarte amănunţit despre vârsta, profesia, cali-
tatea şi veniturile lui. M-am văzut silit să le spun că era bătrân, soldat,
hidalg şi sărac, la care unul dintre ei a rostit vorbele acestea categorice:
De ce oare pe un om ca el Spania nu-l ţine bogat şi lipsit de griji, din te-
zaurul public? Alt cavaler dintre ei a intervenit cu această reflecţie şi
mare ascuţime, zicând: Dacă nevoia îl sileşte să scrie, deie Domnul ca 
niciodată să nu se bucure de belşug, pentru ca el, sărac fiind, să 
îmbogăţească lumea întreagă cu operele lui.“

Cartea despre Cavalerul Tristei Figuri crease în rândurile publicului
un foarte amplu orizont de aşteptare. Se dorea o continuare a aventu-
rilor hidalgului din La Mancha şi a năzdrăvanului său scutier Sancho
Panza. Receptând corect semnalele dinspre public şi având multe de
spus, după prima parte a peripeţiilor, Cervantes a început să scrie par-
tea a doua. Avansase destul de mult când, în 1615, ajuns pe la capito-
lul 59 (unii exegeţi opinează că mai înainte chiar), a aflat că în 1614, la
Tarragona, se publicase un Segundo tomo del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha sub semnătura Alonso Fernandez de Avellaneda.
S-a constatat în curând că era vorba de un pseudonim în spatele că-
ruia, în epocă, nu a fost descoperit nimeni. Mai târziu, istoricul literar
Martin de Riquer a emis ipoteza că pseudonimul i-ar aparţine lui 
Geronimo de Pasamonte.

Sfidat astfel de un fals Don Quijote cu pretenţii de sosie a cavale-
rului şi-n faţa tentativei de uzurpare a condiţiei sale de părinte al erou-
lui, Cervantes a accelerat ritmul muncii, aşa încât în octombrie, a
încheiat a doua şi ultima parte a epopeii. Momentul finalizării rezultă
din datarea pe 31 octombrie 1615 a dedicaţiei adresate ducelui de
Lemos. Printre cele din urmă secvenţe redactate, se numără şi Prologul
către cititor, cu referire directă la isprava lui Avellaneda şi la grosolăniile
pe care acesta i le adresase. Nu o ştia, dar atesta prin reacţia sa că se
confruntă nu numai cu o apocrifă, ci şi cu un Quijote devenit între timp
imagine mitică. Conştiinţa de cavaler rămas infirm de pe urma bătăliei
de la Lepanto şi ironia sa au adoptat tonul unui pogorământ altitudinar:
„Doamne Dumnezeule, cu câtă înfrigurare vei fi aşteptând acum, citi-
torule ilustru sau, mai ştii, plebeu, prologul de faţă, închipuindu-ţi că
vei găsi în el vindicte, certuri şi blamuri împotriva autorului celui de-al
doilea Don Quijote, vreau să zic împotriva celui despre care se spune
că a fost zămislit în Tordesillas şi s-a născut în Tarragona. Ei bine, ade-
vărul este că n-am să-ţi dau asemenea satisfacţie, căci, deşi în cele mai
umile piepturi insultele trezesc mânia, al meu va face excepţie de la re-
gula asta. Ai vrea să-l fac măgar, prost şi sfruntat, dar nici prin gând n-mi
trece: pedepsească-l însuşi păcatul său, mănânce-şi-l pe pâine şi să-i fie
de bine. Un lucru însă nu s-a putut să nu mă mâhnească, şi anume re-
proşul că sunt bătrân şi ciung, de parcă mi-ar fi stat mie în putere să
opresc timpul să nu treacă peste mine sau ca şi cum pierderea braţului
meu s-ar fi produs într-o tavernă, iar nu în cea mai sublimă împrejurare
la care au asistat veacurile trecute, cele prezente şi cum nici cele vii-

toare nu pot spera să vadă. Dacă rănile mele nu strălucesc în ochii cui
le priveşte, ele se bucură măcar de preţuirea celor care ştiu unde le-am
căpătat: căci soldatul mai bine arată mort în luptă decât liber prin fugă,
şi în cazul meu lucrurile stau în aşa fel, încât, dacă mi s-ar propune şi în-
lesni acum o imposibilitate, aş prefera să fi luat parte la acea faptă de
arme uimitoare decât să fiu acum bun sănătos de rănile mele fără a fi
luat parte la ea. Cele pe care le arată soldatul pe chip şi pe piept sunt
stele care-i călăuzesc pe ceilalţi către cerul onoarei şi al dorinţei unei
laude drepte; şi este de notat că nu scriem cu părul alb, ci cu mintea,
care îndeobşte sporeşte odată cu anii.“

Cervantes, bolnav de hidropizie, a resimţit efortul polemic al con-
deiului şi tensiunea întregii fiinţe. Partea a doua cu adevăratul Don Qui-
jote de la Mancha a ieşit de sub tipar în noiembrie 1615. Peste cinci luni,
autorul său a murit. Provocase între timp năruirea întregii lumi a ro-
manului cavaleresc şi pusese bazele romanului modern, adică ale unui
univers în care personajul se mişca liber. Rabelais pornise deja pe acea-
stă cale, dar Cervantes a venit şi a instituit o lume în care, după fericita
formulare a lui Milan Kundera, predomină „libertatea, fantezia, com-
plexitatea, ambiguitatea tuturor adevărurilor şi suspendarea judecăţii
morale.“ Iar această specie, inundată de romanul fluviu, mutilată de
arta cu tendinţă, pustiită de noul roman, întoarsă cu capu-n jos de rea-
lismul socialist, specia romanului adică, de la Cervantes încoace şi mai
departe, ameninţă să nu mai moară.

Goethe şi avatarurile lui Werther

La 25 de ani, Goethe suferă o dezamăgire în dragoste. Şi, pentru că
nu putea să lase nicio experienţă a sa nepreschimbată în literatură, scrie
romanul Suferinţele tânărului Werther. Dragostea dintre Werther şi Lotte
este nefericită şi se încheie cu sinuciderea eroului principal. 

De regulă, romancierii caută să creeze personaje, nu mituri. Ras-
kolnikov al lui Dostoievski sau Vautrin al lui Balzac rămân personaje în
paginile respectivelor romane, chiar dacă exprimă experienţe umane
deosebite. Dar altele, asemenea lui Don Quijote, Faust sau Don Juan, ies
din pagina de roman şi încep să străbată lumea independent de auto-
rul lor. Ele incarnează ipostaze majore ale condiţiei umane, sunt re-
ceptate şi tratate de imaginarul şi mentalitatea colectivă ca mituri cu
putere exemplară pe o lungă perioadă de timp, dovadă reluarea lor de
mai mulţi autori în diferite epoci, în viziuni noi. Ceva asemănător s-a în-
tâmplat şi cu personajele lui Goethe, anume Werther şi Lotte, care au
ieşit la un moment dat din cadrele stricte ale romanului.

Aşa se face că, la vârsta de peste 50 de ani, când îndeplinea funcţia
de ministru şi de consilier de taină al ducelui Karl-August, la Weimar,
Goethe se confruntă cu un mit pe care nu intenţionase să-l pună în cir-
culaţie. Tinerii germani de la începutul secolului al XIX-lea se îmbracă
asemenea lui Werther şi Lotte. Ei caută să-şi modeleze comportamen-
tul după cele două personaje. Mai grav e însă faptul că, în aerul de ro-
mantism şi de nefericire sugerat de roman, se ajunge la o adevărată
epidemie de sinucideri. 

Acestea culminează, în 1811, cu sinuciderea scriitorului Heinrich
von Kleist şi a iubitei sale Henriette Vogel. În epocă, Goethe a fost acu-
zat şi considerat vinovat moral de acest fenomen. De fapt, el nu a făcut
altceva decât să anticipeze, cu viziunea sa de scriitor, o anume stare de
spirit specifică imaginarului şi realităţii de la începuturile erei roman-
tice. 

Scriitori în faţa propriilor mituri
rAdu serGiu rubA



www.revistaneuma.ro
Avanpremier[ editorial[

Nr. 1-2 (27-28) � iaNuarie-februarie  2020
21

���

Singurătatea 
mă strânge de gât

Am prins miros de singurătate, ca de pivniță, 
n-am cum să mai ies la un liman,
mi-am pierdut uzul. Complăcut în străfunduri.
Singurătatea mă strânge de gât, 
mă sufocă degeaba – nu mă omoară, din contră, am impresia
că mă perfecționează în supraviețuire, împotriva
voinței mele, tot găsesc noaptea
prin București portițe de scăpare, îmi amân ultima dorință...
Ultima dorință? De exemplu, să mă întorc, brusc, 
în copilăria mea și să mă pun în locul 
unui copil de azi, în 31 decembrie, la Putna, 
să mă înham la plugul de fier, să vin cu uratul și să 
alunec pe gheață, să mă lovesc la cap, să văd cum curge 
sânge, cum curge și curge, cum 
nu mă mai mișc, cum îmi plânge mama la cap, 
sau cine o fi. Dar nu mor, asist numai, în 
singurătate, la spectacol, contemplu lumea, e așa frumoasă, 
îmi vine și mie să plâng...

Sunt singur. La spectacol: stau printre
scaunele goale ale celor care nu mai sunt, mai vicleni
din fire.

Ia-o din loc!

Vestit în cunoașterea lucrurilor ascunse, a încurcat-o, 
nu mai poate să facă nici un pas înainte,
nici în părți, poate eventual să meargă doar înapoi – 
dar cui i-ar folosi? Lui nu i-ar mai folosi
la nimic. Luminile orașului îl zgârie pe față – ia-o din loc!
Ia-o din loc, îi strigă orașul, dar el

ezită. Încotro să o ia? 
Iar înapoia înapoii? Gloanțe de pâine îi șuieră pe 
la urechi din când în când. 
Fructele neputinței, de pe masa de scris, de acasă,
i-au fost demult injectate cu
cianură – de ce nu le aruncă? Nu, el așteaptă liniștit
ziua când o să aibă chef să le mănânce.

Bate pasul pe loc. 
Aici, pe malul Dâmboviței, unde a venit să se închine, 
în ascuns. Unde totul i se pare că s-a stins.

E de nestăpânit

Dus la vale, cu noroiul și gunoaiele inundației
personale – pus pe băltit 
locul, de pe o zi pe alta. De ce a trebuit să mai fie 
pe aici? Nefericirea l-a făcut o apă și un
pământ, e de nestăpânit, nu s-a mai putut opri, 
s-a revărsat, s-a revărsat...

Domnule, ești instabil psihic, și de aceea. 
Cine nu e instabil? Nu mă simt 
vinovat de nimic. Așa a fost să fie. Nici 
să-mi plâng de milă nu mai pot, am ajuns la sfârșit, 
mi-e greață de mine însumi, de câte ori să repet?
Starețul mi-a dat canon trei ani să muncesc la grajduri,
credeți că merită? Nimic nu mai are nici
un rost – doar moartea... Lasă moartea! 
Du-te în grădină și scoate niște cartofi din pământ, 
să-i fierb. Acum, noaptea? 
Hai, nu te mai înjosi atâta singur.

La miezul nopții

În fața Catedralei Patriarhale, în așteptarea aprinderii
lumânărilor, ies în evidență ascetul și
dansatorul pe sârmă. Pe
sârma dintre zile, de la miezul nopții, când
ascetul o ține bine întinsă, în îngrămădeală, iar dansatorul
scuipă semințe de floarea soarelui în
părul credincioșilor.

Acum, fluturii inimii străbat aerul de deasupra
capetelor, se izbesc 
zgomotos de prapurii bisericești. 
Toate acestea sunt o parte din fragilitatea suprapusă. 
„Lumină din lumină“. Preoții împart mulțimii adunate
lumină. Nouă! Ah, toate 
aceste fizionomii fatidice ale luminii. Plus neastâmpărul
interior. Din interior, la fiecare. Fiecare
fiind un îmblânzitor? 
Îmblânzitor al pasiunilor. Al pasiunilor reînviate. În 
această noapte a forțelor decăderii, 
când e așteptat să vină cel ce pune capăt ascensiunii
sufletești – un îmblânzitor. Și un ascet. 
Și un dansator pe sârmă.

Liviu Ioan
Stoiciu

Din antologia Filialei București-Poezie a Uniuninii Scriitorilor, în pregătire la Editura Neuma
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DEȘTEPTĂTORUL DE VISE

Năvălește întruna și-mi cotrobăie Îngerii,
Îngerii cu aripi moi care îmi plutesc prin somn,
pierduți în apele acestor nopți galactice, 
mereu schimbătoare...

Pentru mine, nopțile astea scutite de destin, 
sunt chiar un pericol!...
Par niște cortine de plumb, măritoare
care se întind și se-ntind peste oasele și visele mele.

Și numai când Luna cade în picaj peste arcul de Triumf 
și Șosea
mă simt mai bine. Că numai atunci mă pot retrage, singur 
pe insula mea cu sfinți și televizor…

Și acolo, dintr-un fotoliu, mă apuc să sfâșii vreo poezie, 
să o alerg pe sub covor - 
cu ochii ba la ştiri, 
ba la deşteptătorul ăla de vise ce-mi tot dă târcoale, 
bizar și obositor... 

Pe urmă, ca să scap de hărmălaia reveriilor
uneori, de furie îl arunc și pe geam!...
Și-atunci, oamenii se adună, se calcă-n picioare 
să prindă și ei de pe stradă, ceva rotiţe de vise
pierdute… desperecheate,
în nopțile unui bucurești crepuscular…

*
adorm târziu. Dar tot tresar puţin. 
Că doar o noapte mă desparte 
de deşteptătorul ăla care va suna nesmintit, 
oricât l-aș sparge eu serile. 

Şi tot doar o noapte, până când chior de somn şi detalii cu tâlc
(duşul e cam defect să mă scape de toate),
mă voi arunca înfrigurat în lentila acvariului ăluia murdar
ce mă salută diminețile din baie, de sub chiuvetă, 
acvariul în care înoată pocăinţele mele subite
și ezitările toate
ce-or să mă latre încă din zori toate stând la coadă
lângă papuci…

*
asta dacă nu va năvăli din nou, ea -
o cetate-n mișcare cu ziduri de-argint
Cotrobăinu-mi eriniile și Îngerii, 
în nopțile astea galactice, mereu schimbătoare
să mă tămăduiască…

MIDAS ÎN NOAPTE

Duşul meticulos 
cu un şampon pentru degresat somnul...

*
uneori, în nopțile fierbinți de vară din bucurești 
poate fi văzut Midas.

Curge la vale pe Dâmbovița,
Cu trupul lui concav şi lăţit,
Midas, în secunde împăiate
înfăşurat...

Curge alene pe râul ce taie orașul sub Lună
ca o sabie strălucitoare de samurai -
Midas, cu pielea lui de petarde 
şi-un chip concentrat ce icnește din valuri,  
la lumina neoanelor...

Midas, făcându-ne relaxat cu ochiul din ape, 
și-n vremea asta tot ce atinge – 
și malurile, și Splaiul și trecătorii, 
ba până și nopțile fierbinți ale orașului,
într-un malţ gros de vise, le preface;

malțul acela imparabil,
parat…

IUBITA ÎNCUIATĂ ÎNTR-UN VIS

Tu stai închisă mereu într-o petală de cais,
Și ascunsă într-un vis.

uneori, niște grifoni tigri cu blana de catifea,
răsăriți de niciunde, par că te învelesc.
Încât, uneori ești prinsă ziua întreagă în unghiurile abrazive 
ale vieții.

eu te privesc și văd cum îmi cutreieri tu, 
cu o precizie imparabilă - 
reveriile și spaimele și amintirile...
Și îmi explici cu răbdare, că toate sunt lăsate 
de siajul îngerilor 
care plutesc noapte de noapte, 
peste Grădina icoanei și ioanid.

Stai. Și nimic n-o s-anunţe atunci când în sfârşit vei coborî,
Prăvălită ca o furtună, din visele mele,

Tu, sabia rană,

Marea vie, revărsată în Grădina icoanei –
Și venită să vindece cearcănul lumilor,

Tu, care într-un cocon de radiu, 
nesfâșit și arzător
m-ai zidit...

NOAPTE CU ICOANE ȘI STELE

- eu sunt noaptea ta cu tiare cu călăi și cristale!
- îmi spunea odată, iubita – 
Noaptea cu asfalt de platină…

O noapte-vioară din lemn vechi și plâns,
Care își cântă romanța și bluesul când Luna intră în nori,
peste orizont și peste strada Lipscani, 
în nopțile alea cu așchii de zei,  
și carnea de octave.

eu sunt vioara din lemn de icoană,
făcută să-ți spargă ție insomniile,
vioara cu corzile din vechi amintiri. 
. 
Vioara pe care o vei auzi mereu în nopțile astea când totul
tresare,
Totul, până și patimile tale scufundate într-un lac
Și purtate din sfânt în drac și din drac în sfânt – 
Tu, care câte-o biserică şi câte o sabie 
cheltuiai zi de zi!... 

Şi-apoi seara aruncând la milogi 
firimituri de viaţă - 
sărindu-ţi pe mâini și muşcându-te, toate,
date la pasienţe de niște hrişti guturali...

Pe urmă, tandreţea. Nesemnată, şi ea.

Tandrețea lățindu-se pe străzi ca o tornadă...

- Tu, însă, ascultă-mă bine! – mi-a mai spus iubita, atunci;
eu sunt ultima ta șansă, 
Noaptea ta cea din urmă, cu icoane și stele,
ultima ta noapte bucureșteană de fericire.

Ochiul meu are călăi şi cristale –
Dar și o margine mare și-albastră, de Lume
Ce va înghiți și Lipscaniul tot,
și pe tine,
dacă vei continua să visezi așa galeș și frânt...

Valentin Iacob
Poemele nopţii

���
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C
u adevărat întunecate sunt vre-
murile în care arta mediocră,
mai ales cea a scrisului, întâl-
neşte consumatorul snob și ido -

latru. Sentimentul ratării – mai exact:  nepu- 
tința de a se mulțumi cu tot ce nu-ți întrece vi-
surile – se mută într-un spațiu intermediar și
eteric, deseori numit mass-media, unde
masele mediază pentru o identitate con-
fortabilă sub febrila îndrumare a formatorilor
de opinie. Poetic spus, foarte mulți oameni
fac orice și se grăbesc să moară în paturile
altora, într-un adulter incomparabil mai grav
decât cel clasic. Sau: orbul conduce alți orbi,
iar cei care văd și suferă direct din cauza
acestei colaborări, trebuie să perceapă totul
într-un limbaj atât de grijuliu, încât pare a fi
singurul corect. Și toată lumea insistă să te
implici, pentru că nu există robie mai mare
decât cea a neutralității – așa se aude – și e
adevărat că nu poți repara tu lumea, dar poți
ajuta să se distrugă mai lent, de parcă viteza
ar conta, nu esența.

Un sfert de veac balcanic i-a imunizat pe
mulți de insistența cu care, ieșind din pro-
pria structură, individul postmodern se
luptă să intre sub pielea altuia, uneori chiar
cu prețul vieții civice a acestuia. Un ajutor
nesperat i-a venit individului din partea
traiului online și rețelelor sociale care deja
au transformat multe case în redacții de
presă, și încă mai mulți știutori de scris: în
redactori-șefi, ziariști, scriitori, gânditori, con-
ducători de secte (încă) nedeclarate. Puțini
se așteptau ca o asemenea posibilitate de a
te împrieteni, de a regăsi rude, ființe scumpe
și amintiri în și din toate colțurile globului, cu
viteza bârfei sau a invidiei ascunse, putea
grăbi uniformizarea și amorțirea sufletului,
prin schimbarea radicală a priorităților, în-
locuind omul cu oferta, sau cu prețul a ceva.
În principiu, astăzi ești liber să nu-ți fie dor
de nimeni, ori niciodată o asemenea liber-
tate n-a fost mai obligatorie.

Totul este învelit în culori, sunete, rime
(majoritatea verbale) și expresii atât de fes-

tive, de parcă a murit moartea, sau n-a murit
viața. La fel ca avalanșa multilateral dezvol -
tată a epigonilor, insistența parvenitismului
și lipsa lui de scrupule (numită și foame de
personalitate) sunt explicabile prin greșita in-
tenție a copiei de a se prezenta drept origi-
nal, distrugând cu orice preț și mijloace
originalul. În afara creșterii dincolo de orice
închipuire a idolatriei – principiile: cu cât mai
umplute sunt capetele cu idoli, cu atât mai
fără cap rămân idolii și viceversa devenind la
fel de posibile – societatea contemporană
pune în mișcare toate mecanismele ca ne -
bunia să fie ridicată la rang de originalitate,
sau să pară ceva ieșit din comun, de nișă, ex-
cepțional. În gândirea populară, cu un umor
fin și blând, poate un mod de a alunga de-
ochiul, originalitatea este văzută deseori ca
un soi de nebunie. Iar acum, orice nebunie,
chiar și cea mai nocivă, depravată, vulgară,
este primită ca o expresie a originalității.
Poate unii chiar sunt vii doar în măsura în
care sunt demenți. Desigur, nebunia și ori -
gi nalitatea sunt strâns legate: originalitatea
are mereu nevoie de un strop de nebunie
(ca expresie ușor vizibilă a nonconformis-
mului) – și asta se găsește pretutindeni, in-
clu siv când nu vrei, dar nebunia trebuie să
absoarbă toată originalitatea posibilă (altfel
nu-și poate ascunde partea ei clinică).

O scurtă privire lucidă asupra știrilor din
aproape toate domeniile te poate lămuri de-
spre starea în care a ajuns relația mereu de  l-
icată dintre realitatea primordială și cea
virtuală (mediatică). Zilele par, sau chiar sunt
mai scurte decât acum un an, dar sunt, sau
par de două ori mai grele decât acum zece
ani, pentru că sunt din ce în ce mai golite de
realitate autentică. Uneori, în aceeași zi, poți
urmări online – după o linie care curge de
sus în jos, poate pentru a înrădăcina convin-
gerea că vine de sus – fie și într-o singură
limbă, fragmentele unui film captivant și
devastator, compus dintr-un șir de ele-
mente, față de care însăși armonia gândirii
s-ar simți însăși culmea incoerenței, dacă nu

chiar o crimă intelectuală. De aceea, totul
pare ficțiune, deși întâmplările sunt reale și
s-au derulat acum. Instaurând un umor care
nu ajută să te desparți nici de trecut răzând,
nici de prezent amărându-te, prin purtătorii
săi de cuvânt, Homo Mediaticus îți aduce la
cunoștină că (niciun exemplu nu este in-
ventat și toate personajele sunt scriitori sau
cel puțin mari ziariști):

- Un bolnav mintal dă foc într-o piață
unui roman foarte bine vândut și aclamat de
critică, poate fiindcă nu suportă hârtia, sau
tonerul, sau combinația culorilor, sau miro-
sul, sau nu poate concepe cum de un volum
inutil de hârtie se vinde mai bine decât su-
fletul său, – iar autorul cărții, de altfel minor,
dar celebru, este ovaționat ca un luptător
pentru drepturile și libertățile globale, un
persecutat, un post-martir al Bibliotecii
Alexandriei;

- Un alt autor de romane, poezii, drame
și eseuri conceptual-motivaționale, anunță
că a fost amenințat cu moartea, aduce drept
dovezi sms-uri și mesaje din inbox fotogra -
fiate, deoarece a propus interzicerea cărților
propagandistice publicate în Est înainte de
1990. El riscă moartea, deși încă nu este viu
în literatură, dar mai ales în atenția cititorilor;

- Depozitul unei biblioteci naționale din
Balcani ia foc, dar se fac cenușă doar cărțile
de după 1990;

- Simultan, în presa scrisă și electronică,
la televizor și în cafenele unde nemuritorii
zilei înmulțesc riduri pe creierii mulțimilor,
peste zece analiști tineri, născuți între 1990 și
2000, povestesc și explică cum și de ce s-au
întâmplat anumite nenorociri individuale și
colective pe vremea celei mai recente dicta-
turi. Problema este una spinoasă, fiindcă cei
care vorbesc nu cunosc lucrurile, iar cei care
le știu, nu spun întreg adevărul, iar când îl
spun, acesta nu ajută la nimic, sau ajută doar
ca fiecare cetățean să se simtă competent în
toate;

- Un poet condamnat la tăcere nu de
confrați invidioși, nici de intuiția editorilor, ci
de cenușa propriilor texte, răspândește

Ardian-Christian
Kuciuk

În dulcele stil infantil
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vorba că se luptă de mult, dinte pentru dinte,
cu cancerul, și lasă să se întrevadă copilă -
rește că e demn de atenția sporită, dacă nu
chiar de idolatria unor semeni – sau ca să-și
facă rost de o proteză bucală gratis;

- Alți trei scriitori dau sfaturi despre lu-
cruri esențiale și sunt gata să devină veșnici,
adică să nu moară în locul fiecărui cititor;

- Doi autori în vogă s-au dovedit a fi fost
turnători de colegi, iar un turnător celebru
aduce dovezi cum că a salvat vieți de con-
frați și intelectuali amenințați cu închisoarea.
Aceștia, din motive lesne de închipuit în pe-
rioada de tranziție, nu și-au exprimat nicăieri
recunoștința, dar nici n-au negat;

- Între timp, câțiva trădători de țări sunt
descriși ca patrioți devotați; câțiva oameni
de stat apreciați reiese c-au trădat în mo-
mente-cheie ale istoriei aproape recente –
în mod straniu: spre binele nimănui, dar spre
răul multora – iar cei mai mulți au fost obli -
gați să-și facă datoria, altfel zburau;

- Cinci personalității controversate - căci,
acum, cine nu-i controversat nu există, cel
puțin în media - devin doctori honoris causa
ai unor universități de provincie;

- Numeroși oamenii de cultură, faimoși
pe vremea de tristă amintire, sunt săraci și se
plâng, mai ales cu vocile celor care s-au îm-
bogățit deja, dar serbările și aniversările cu
dedicație (după modelul: îl serbăm pe Cută -
rescu, ca să moară inclusiv de ciudă Cută -
răscu), se țin lanț. Și lanțul se strânge, dar nu
sugrumă, ba uneori chiar este un bun trata-
ment pentru spondilioză.

Totul se întâmplă între timp, unii zic
doar ca să treacă timpul, dar nu explică și de
ce să treacă. Evenimentele se lipesc într-o
poveste hipnotizantă, a unei provincii care se
crede lume și care se luptă împotriva unei
lumi care, temporar, dar ciclic, pare provincie.

Iar în oglinda lumii online, încă nu-
mită realitate, ca în fiecare săptămână, câțiva
prieteni / confrați, convinși că nu poți deveni
scriitor adevărat, dar mai ales faimos, dacă
nu-i citești pe unii faimoși care, de fapt, chiar
dacă vând mai multe cărți decât le-ar fi
necesare și analfabeților dintr-o țară, spațiu
etc., sunt tacit furioși că tot nu reușesc să
intre în (semi)cercul nemilos al marilor au-
tori. Alți confrați / prieteni, cei aflați cam la
capetele unde cercul s-ar închide pentru a
deveni vicios, își exprimă online bucuria că
traduci, adică nu scrii, deși nu te citesc, sau îți
citesc cărțile doar pentru a fura câte ceva.
Citești și nu răspunzi, pentru că în astfel de
situații delicate, chiar și cea mai amară
replică ar fi prea politically correct. Se pare că

majoritatea lor de aceea și scrie: ca să te lase
fără replică.

Un alt scriitor, minor, dar incomparabil
mai majoritar decât alții în like-uri, își începe
ziua online cu salutul: Bună dimineața,
omenire, oriunde te-ai afla!

Nu mai miră pe nimeni faptul că orice
minor își are propria armată de admiratori,
asftel încât fiecare minor își găsește minorul.
Printre avalanșe de sfaturile ale unor slujitori
mass-media – care, în ale capacității de a
face din plagiat bici, au trecut de anul 2020,
precum eroii muncii socialiste de odin-
ioară (care încă din anii ‘70 lucrau pentru
anul 2000), dar ca indivizi încă n-au intrat în
secolul XX; printre dulci și culpabilizante in-
vitații să adopți un cățel, o pisică, un ham-
ster; să susții un război corect și să condamni
o pace suspectă; să-ți colorezi portretul de
profil în funcție de sângele ultimelor tragedii
globale; să aprinzi o lumânare virtuală, să
depui flori virtuale pe un mormânt, să ajuți
un bolnav care e pe moarte de cinci ani, să
donezi sânge (real), să semnezi o petiție etc.,
sau doar să dai un like; printre expresii mem-
orabile ale lui Einstein atribuite lui Da Vinci,
lui Gandhi, lui Nikola Tesla, Eleanorei Roo-
sevelt sau lui Churchill, și viceversa; printre
crime care nu mai pot fi pedepsite (sau a
căror pedeapsă ar fi deja o nouă crima);
printre locuri care nu pot fi vizitate; printre
descoperiri uluitoare care nu ne ajută cu
nimic și nimicuri care ne pot salva zilnic;
printre călătorii între lumi, medicamente
miraculoase și boli cumplite care nu core-
spund, dar pot fi același lucru; printre sfaturi
băbești despre cum să scapi de grăsimi, de
impotență, de orice; printre ciudățenii
ma gice care oscilează între „yammmiii, ce
cafeluță, vă invit să trăiți frumos, dragi pri-
eteni“ și „Trimite povestirea ta care va deveni
istorie“, atât de credibile când istoria devine
din ce în ce mai poveste; printre glume crim-
inal de proaste și citate care fac pe oricine să
creadă că-i aparțin, dar alții le-au furat fără
rușine, te poate odihni în treacăt o mirare
stranie, o admirație copilăroasă care dom-
nește peste mulți dintre indivizii online:
adunarea unei cantități inumane de imag-
ini, curiozități, plante, culori, performanțe ale
unor anonimi geniali, dar și ale unor geniali
rămași anonimi. Cele mai multe sunt de-
scoperite, descrise și uneori deplânse
de anonimeni.

Mirarea sus menționată este și o formă
de a nu asimila faptul că lumea asta cea -
laltă – unde au ajuns deja cei care nu există
în media – cu toate grozăviile prin care a tre-
cut și trece, tot nu s-a spulberat. Oare chiar
nu este ea creația omului?!

După modul cum unii prieteni virtuali,
în funcție de un like dat sau nedat, dispar
brusc din viața ta, nu te mai sună, nu te mai
salută, îți poți imagina cam cum arată pen-
tru unii o zi fără like-uri, o zi în care nu-i ur-
mărește nimeni, mai ales cei la care țin, sau
o zi cu sute de like-uri, dar nu de la cei de la
care prietenii le pretind. O ispită cvasi-ham-
letiană ți-ar șopti că o asemenea degradantă
nevoie de a fi urmărit deseori vine tocmai de
la încercarea disperată de a muri în patul al-
tuia, dar și de numărul distrugător de lucruri
complet inutile prin care vrem să ne în-
veșnicim.

În actuala stare de realități, nu putea lipsi
cultul copilăriei sau a întoarcerii la simpli-
tatea ei. Oricât de paradoxal ar suna, tocmai
cei care și-au pierdut copilăria sunt tentați să
vorbească mai des despre destinul tragic al
copilăriei în lume. Și spun lucruri care ar fi
fost exacte și convingătoare, dacă n-ar fi luat
infantilismul drept neprihnită poezie a
copilăriei. E doar un mod incontrolabil de a
transmite că s-au stins și nu deplâng asta. Ei
mimează copilăria și dorul de ea, o răpesc de
la alții, o convertesc în glorie vremelnică de
grup, și astfel extind infantilismul, treptat,
dar sigur, amenințând copilăriile altora, la fel
cum copia amenință originalul. Și ajută voit
sau nu la instaurarea acelui infantilism cap-
tivant, care vinde, paralizează, plagiează,
profanează și demon(et)izează, în locul copi-
lariei autentice care nu se poate cumpara.
Acest infantilism este și mijlocul lor de a în-
cremeni oamenii încă normali, de a-i stoarce,
de a-i exploata la sânge, până când sângele
devine un alt element chimic. În timp, cu
ajutorul lumii online, indivizi foarte divizați
și colectivități disperate care și-ar dori din tot
sufletul să nu-și fi amuțit copilăria – simțind
că, prin păstrarea copilăriei este alungată
chiar moartea, iar în alte cazuri, se poate ieși
din infern – ajung să creadă că infantilismul
va putea înlocui și va funcționa exact ca o
copilărie. Astfel infantilismul se descoperă a
fi nu doar o expresie a chemării individuale
pervertite, a neștiinței și a vidului (un soi de
leagăn și mașină de tip militar a incoerenței
și barbariei), ci mai ales a nesimțirii.

Râvnind fără milă la maximă vizibilitate
și avuție, în periferiile inuman de flexibile ale
unei societăți prompter-iste, mânuitorii in-
fantilismului pornesc prin a-și dori totul și
ajung să aibă mai mult decât pot duce,
pierzându-și orice strop de suflet. Dezechili-
brul îi pune apoi să disprețuiască oamenii și
lucrurile pe care și le-au pierdut, ajung să-și
urască firescul din ei și din alții, alias procen-



www.revistaneuma.ro
Nostalgia sonetului

Nr. 1-2 (27-28) � iaNuarie-februarie  2020
25

tul esențial și creativ al anonimatului asumat,
și nu mai pot ieși din el. E un fel de a intra
mai adânc în umbră, sau într-una mai
adâncă, tocmai prin străduința de a ieși din
cea mai prielnică umbră. Din această cauză,
orice ai scrie despre ei – deoarece stricarea
gusturilor literare tinde să transforme marea
literatură în ceva complet nefolositor – sună
fictiv, virtual, și este înghițit de și online. Iar
cei care văd, dar trăiesc cu căștile la urechi;
cei care aud, dar vorbesc la celular ca și cum
ar fi singurii surzi ai universului; cei care
vorbesc singuri și par a vorbi la telefon – și
invers – ajută la extinderea zgomotului deja
foarte coerent al cacofoniilor și incoerenței,
optând prin neutralitate pentru infantilism.

Față de spațiul virtual care a fost în noi și
acum există mult mai bine fără noi cei din
lumea depășită, cu copilărie, iubiri, coloană
vertebrală și alte asemenea, expresia: „Vă
rugăm să nu ne dați atâtea sfaturi prețioase,
căci unii dintre noi chiar vor să moară proști“
are aceeași valoare pentru ambele tabere. Și
unii, și alții o pot rosti cu convingere, tărie,
argumente, sau fanatism. Aceasta se poate
găsi online, chiar acum, și anume:

- Un scriitor devotat și lucid afirmă că, în
asemenea condiții, când mass-media tind să
devină parte dominantă a ADN-ului, este o
onoare să fii interzis în tăcere, exact ca și
cum ai fi un anonim onest și fără noroc;

- Trei alți anonim(en)i insistă că trăim
într-o perioada în care adevăratele amenin -
țări cu uitarea sunt exprimate printr-o glo-
rie rapidă și deseori inexplicabilă;

- Un altul scrie pe pagina sa oficială cum
că „Descrirea amănunțită, uneori maladivă, a
pașilor prin care este distrusă această lume,
ucide speranța în cititor și îl mută pe autor în
tabăra distrugătorilor“. Riscul în ceea ce
privește descrierea și explicarea infantilis-
melor, este un pic mai mare. Căci mai ușor
ajungi prost, decât distrugător de lume, deși
faci parte din aceeași confrerie nedeclarată.
Fiecare cititor dispune astăzi, uneori zilnic,
sau de mai multe ori pe zi, de culmi ale in-
fantilismului care pot rușina orice perlă de
bac și cu ajutorul cărora își poate face clisme
creierului până la înlocuirea lui cu clisma;

- Shakespeare (sau Einstein, Churchill,
Gandhi, Borges, Neruda, Bukowski etc.) dixit:
„Am doua dileme: to read or not to write; to
write or not to read“;

- Scrisă de mine: „Am nimerit mai mulți în
aceeași cameră și, în scurt timp, aproape toți
ceilalți s-au convins că suntem egali“;

- Anonim, cu nume greu de pronunțat:
„Nu prostituția, nici prostia, ci copilăria a fost
prima profesie a omului“.

NU EU COMAND 

Nu eu comand la pupă și la proră
Vaporul meu fatal urmându-şi rostul.
Trişti călători păzesc pe-alocuri postul,
rânjindu-mi calp, cu pofta ce devoră.

Mă izgonesc şi-mi spun mereu că-s fostul
Stăpân pe vas. Sudalma o adoră,
iar scârba-n cerul gurii le e soră,
Tot numărând suflării mele costul.

eu mă revolt, lăsându-i loc credinţei
Că-i pot zdrobi, pe trupul lor scuipând,
Îndepărtând calvarul neputinţei.

Speranţă fadă, lacrimă arzând.
Din cala blestemată a fiinţei
N-am să mai ies şi sclav voi fi oricând. 

LAS CÂMPUL GOL 

Las câmpul gol şi nu regret plecarea.
Mă-ntorc înspre apusul care ştie
Să-mi dea sublimul lui pe veresie.
Cu-n ochi cupid îi cercetez chemarea.

Discurs închipuit pentru vecie,
Înspre fiinţă şi-a tocmit visarea
Şi-a oferit pecetea şi candoarea
Şi cu simboluri sacre mă îmbie.

Dar liniştea e-n noi şi se divide
În limbuţia gândului trecut,
În prelungirea zorilor avide.

Tăcere-n tot, în amfore de lut
Şi-n textul care-ncet încet ucide.
Din el culeg trăiri ce m-au născut. 

GUST ŞI ATING

Gust şi ating, miros şi-aud frământul
atâtor semne în străfund rotite.
fac şi desfac înlănţuiri sortite,
Dar nu îmi iau spre-nseninări avântul.

Se-ntâmplă tot, dar patimi istovite
Stârnesc în jur şuvoaiele şi vântul.

Înec cu frica de tumult cuvântul
Într-un torent de spaime răvăşite.

Când vine ceasul greu de neputinţe,
Mă-ntorc la primul pas schiţat târziu
Şi-l port în cercul noilor credinţe.

Dar mi-e străin şi nu ştiu dacă-s viu.
robot pierdut în spaţiu şi dorinţe,
Îmi uit fiinţa într-un corp pustiu. 

CUM SĂ TRAIESC

S-alung din minte oricare ispită,
Să spintec orice gând mă mai reţine,
Orice conflict se năruie spre mine.
Să nu privesc spre urma otrăvită.

emoţia o schimb cum e mai bine,
C-o alergare prea târziu oprită,
Cu cea dintâi speranţă împlinită.
Ce-n cuget blând ar vrea să se anine.

Să uit de tot, cu sete şi în pripă
Şi să mă bucur de un rost prezent,
Stăruitor şi gata de risipă.

La ieri şi mâine să rămân absent.
Învăţ cum să trăiesc din clipă-n clipă,
Dintr-un moment în celălalt moment. 

O PASĂRE DIN MINE SE RIDICĂ

O pasăre din mine se ridică
Zbătându-se la uşa coliviei
În care am supus-o agoniei
De-a mă veghea, să nu-mi mai fie frică.

Doar pentru mine, dând frâu larg magiei,
am vrut să-mi cânte cu făptura-i mică
Îngenunchiat pe firul de arnică
Să aţipesc la pragul veşniciei.

Desfigurată îmi rânjeşte soarta!
Ce frig mai e în suflet şi ce ger
Când înţeleg cât am greşit cu arta

De-a ţintui aripi ce-n lanţuri pier!
Hrăniţi albastre păsări, spargeţi poarta, 
Din gând pierit urcaţi-le pe cer! 

Adrian
Munteanu

���
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APROAPE

Aproape fericit, aproape om,
Aproape să visez frumos în somn, 
Aproape, când şi când, de Dumnezeu,
Aproape de un zâmbet din liceu. 

De mai de mult…aproape-ngândurat
Si-aproape cât o viaţă mângâiat.
Aproape să-ţi adorm gândul când pleci,
Aproape trist, aproape 40.

Aproape pierd, aproape izbândesc
Departele umblând să mi-l găsesc.
Iar când tăcerile din jur sunt line
Ajung, tiptil, aproape lângă mine.

DUBLU MIXT

Un dublu de tenis mi-aş face
Din carne şi gând.
Când scade unul ritmul
Să-l sprijine celălalt, alergând.

Dar în galeră nu-i timp de sport,
De unde Pământ?
În lanţul comun scrâşnesc către port
Şi Doamna Carne,
Şi Domnul Gând.

BROKER DE SUFLETE

Hello, mister.
Cât mai e procentul de tristeţe?
Cu cât se mai vinde barilul de bucurie?
Îmi mai cumpără cineva acţiunile?
Chiar nu există vreo bursă în expansiune
pentru o injecţie de capital?
Sunt conectat la toate reţelele posibile.
De nicăieri niciun cent,
Nicio faţă fericită,
Nicio inimă.

Criză mare, domnule…

AL PATRULEA RĂZBOI PUNIC

Viaţa mă conduce ca Hanibal.
Bătălii victorioase, 
Predări avantajoase,
Niciodată jos de pe cal.

Şi deodată, sub Dumnezeu,
Alpii stâncoşi ai sufletului meu.

Viaţă isteaţă, 
Viaţă strategă!

În aşteptări adânci, încet, 
Îmi torni şiret
Neîmpliniri fierbinţi şi oţet?

Bummmm!!!!

Ce măreaţă, explozivă durere!
Iată cum trec, tropăind la vedere, 
Oştile mele numai lapte şi miere.
Trec spre câmpii unde viaţa le-o cere,
Trec, mărşăluind spre mai bine, 
Trec, chiuind, peste resturi din mine.

RELAŢIE LA DISTANŢĂ

Unde e noapte, când e zi?
Din care fus orar  îmi scrii?
Şi când mă culc, tu te trezeşti?
Cafea din căni, cafea din ceşti?

Mă-mbrac de somn, te-mbraci de mers,
Când tu scrii proză, eu scriu vers.
Dau telefon, dai sms,
Sau mail, că mai la modă e.

Eu stau sub soare, tu sub lună,
Unul senin, altu-n furtună,
Sub chipul jocului integru
Ca doi nebuni, de alb si negru.

SCRISOARE DE SEDARE

Dragă durere,

Când am dor de ducă, 
Închizi intreaga Hiroshimă
În preaingrata verde nucă.

Şi, rânduit la preţ de-o rimă,
Îmi scoţi fiorul pe tarabă
În târguieli groteşti de babă.

Mă iei?
Mă vinzi?
Mă-nchiriezi?

Mai lasă-mi ochii tăi cei verzi,
Când in plin soare nu mă vezi
Cum te cuprind, să nu te pierzi, 
Prin bucuria de amiezi.

SCRISOAREA 
BRADULUI DE CRĂCIUN

Ai crescut, copil din mine,
Maşinuţele trec pe lângă tine.
La ce bun?
Primeşte-mă, ca pom de Crăciun!

Sunt încărcat de globuri colorate
Verzi, galbene, albastre, mari, mici,
Viaţă kitsch.
Panglici, beteală, funde-ntr-o parte,
Câte vreun ren şi vreo carte
Mi-atârnă greu, luminate
De hidrocentrala din suflet;
Stau şi cuget
Ameninţat de panouri vitale
Cu scurtcircuite carnale:

Da! Plâng şi mă rog şi aştept
Să vină cei trei magi, încet,
Ca glob după glob, blând atins, 
Să-mi fie doar roşu aprins
S-arunc tot ce nu-s eu pe jos
Curat să îmi fac şi frumos, 
Să-mi pot pune steaua de sus
Cu tine să-l chem pe Isus.

LOCUL SPERANTEI

Când nu afli speranţa în torturi,
în intrări triumfale în porturi,
ori in artificii, 
monumentale edificii
sau intr-un bal,
intră, pe furiş ,
într-un salon de spital.

Aici, în ritmul perfuziei,
se scurge in vene,
în supradoze obscene,

Speranţa,
sub chipul iluziei.

Costin Duţu

���
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Un lucru mai mult sau mai puțin cu -
noscut: Nicolae Bălcescu folosește primul în
istoriografia românească metoda sta tistică.
Iată un fragment de text din cunos cuta sa
lucrare Puterea armată și arta militară de la
întemeierea principatului Valahiei până acum
(cap. 3: „Arta militară la români în Evul mediu
timpuriu“): „Vitejia și știința românilor pot
mărturisi 76 de cam panii, din care 10 îm -
potriva turcilor, 15 împotriva moldovenilor,
13 împotriva tran silvaneilor, 15 civile, 6 îm -
potriva polonezilor, 5 împotriva ungurilor,
una împotriva bulgarilor și grecilor și una
împotriva ca zacilor…“

Așadar: 10 campanii împotriva dușma -
nilor tradiționali, turcii, dar, atenție: 15 îm- 
potriva fraților moldoveni, 13 contra arde -
lenilor, 15 noi între noi… În atare împre- 
jurări, Unirea nu pare mai curând, un
miracol istoric? 

� � 

Europa s-a dovedit la fel de nepregătită
pentru apariția, ca și pentru dispariția co -
munismului. Când a șaptea parte din
suprafața planetei a devenit subit roșie,
bătrânul continent n-a fost în stare decât
de o reacție perplexă, uniformă și stupidă
de ostilitate. Acum, după aproape trei de -
cenii de la căderea (în picioare) a comu- 
nismului, Occidentul vorbește pe mai
multe voci, dar într-o ridicolă cacofonie
despre himerism. Asta vrea să însemne
turnarea de cenușă în cap vizavi de ne -
confirmarea unor așteptări istorice iluzorii.
Himere, carevasăzică…

� �

De la Sören Kierkegaard citire: „Con -
trariul păcatului nu e virtutea; contrariul
păcatului este libertatea“.

� �

În Iliada sau poemul forței (1939),
Simone Weil vorbește despre un „meca -
nism al forței“ în care agresorul și victima
devin elemente ale unui angrenaj straniu
și teribil, care funcționează cu deter minis -
mul orb al forțelor naturii, deși acționează
în lumea vie și, în principiu, liberă și
conștientă care este lumea oamenilor.

� �

„Experimentul Iisus“ este gestul in -
comprehensibil prin care Dumnezeu așază
omenirea sub semnul gratuității tragice.

Iisusiada nu are nici finalitate, nici sens.
Omenirea nu iese din aventura lui Mesia
mai bună și nici Dumnezeu mai înțelept.
Nici măcar mai informat. Până la urmă,
crucificarea lui Iisus nu folosește nimănui și
la nimic. Și asta pentru că punctul de
plecare al experimentului este dilema
absolută, cea dintre două iubiri puse arti -
ficial în stare de incompatibilitate. Dum- 
nezeu își impune a alege între fiul său iubit
Iisus și abstracțiunea iubirii pentru oameni,
omenire, umanitate etc. Opțiunea finală
certifică fără dubiu: Dumnezeu este un
idealist, un metafizic. Și asta în pofida
faptului că opera Sa (respectiv, obiectul
fundamental al Genezei) este d’a capo al
fine de natură material(ist)ă. De parcă ar
mai fi fost nevoie de încă un argument că
Omul, stăpânul celor de jos, a fost întot -
deauna și va rămâne mereu o creație după
chipul și asemănarea Celui de Sus.

� �

Poetul John Keats, ca orice mare ro -
mantic: „Nu trebuie să cunoști decât două
lucruri în această lume: adevărul este
frumos și frumosul este adevăr.“ 

Frumos și adevărat sună, ce-i drept, dar
asta într-o lume romantică, nicidecum în
una ca aceasta a noastră, în care, nu-i așa,
viața e complexă și are multe aspecte…

� �

Nu există o vârstă de aur a omenirii, ci
numai a omului, iar aceasta este copilăria,
postula cândva un domn pe nume Arthur
Schopenhauer. Și avea dreptate. A pune
pretimpuriu copiii în contact cu bubele,
mucegaiul și noroaiele vieții în numele
unei filozofii pseudo-realiste a educației
repre zintă un atentat la unul dintre
miturile vitale ale umanității. Vârsta sau
epoca de aur sunt metafore ale aspirației
sufletului uman către adevăr, bine, frumos.
Demo larea lor cu bul dozerul realismului
pedestru, dur și murdar sub pretextul că
așa e viața, iar copiii trebuie să-i cunoască
din prima clipă asperitățile este un sofism
și o ticăloșie dintre cele mai perverse. Obiș -
nuirea prematură a copiilor cu durerea,
prostia, mizeria lumii este nu doar ne -
educativă, ci pur și simplu criminală. Cu
atât mai mult cu cât ea vine perfect în
întâmpinarea instinctelor infantile: vio -
lența, distrugerea, ignoranța, răutatea. 

Este bine, mult mai bine, ca puerii
lumii să fie făcuți să creadă că viața e
frumoasă, oamenii sunt curați și lumea
bună și gene roasă. Vor avea cândva
decepții? Ei, și? Mai bine decepționați
treptat pe parcursul vieții decât antrenați
din start pentru turpi tu dine, ură față de
semeni, arghirofilie, cupiditate, urâțenie.
Așijderea, mai bine cu capul în nori decât
de mititel cu șișul la chimir și cu sufletul în
pușculițe soioase.

Este infinit mai productiv ca primii pași
ai copiilor să fie făcuți pe poteci pardosite
cu ierburi și flori (fie ele și artificiale), decât
cu spini și mărăcini cât se poate de natur.
Nu tot ce-i natural se pune ceremonios în
glastră și se afișează cu mândrie la zile de
sărbătoare.

� �

„Nu văd România de astăzi ca pe o
moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o
țară luată cu împrumut de la copiii noștri“
sunt cuvintele istorice aparținând regelui
Mihai I la finele  singurului discurs rostit în
Parlamentul României în ziua de 25 oc -
tombrie 2011. Multora dintre noi, ele le-au
rămas în suflet și-n creier chiar dacă nu era
vorba decât de parafraza nemărturisită a
unui proverb indian (care se regăsește
cvasi-identic și la amerindieni): „Nu moș -
tenim pământul de la strămoși, ci îl îm- 
prumutăm de la copiii noștri.“

� �

Iconoclastul papă Francisc propune
omenirii o cardinală revelație: „Biserica nu
se teme de istorie, ci, dimpotrivă, o
iubește.“

Va să treacă timp îndelungat până
când noi, oamenii, ne vom putea bucura
de re zultatul acestei posibile mezalianțe
sentimentale.

� �

De la un număr oarecare de pro -
testanți în sus, motivul ieșirii lor în stradă
nu mai contează. Nici măcar faptul că au
sau nu au dreptate.

� �

Știți ce diferență este între un scriitor
și Dumnezeu din ceruri? Dumnezeu nu se
crede scriitor…

De la perplexitate la himerism
Gelu neGreA
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dragă bogdan, pentru că ne cunoaștem de multă vreme,
mai precis de vreo 40 de ani, știu că șirul romanelor tale s-a
întrerupt în 1991 când a apărut primul roman, cel scris
înainte de 1989, și s-a reluat abia în 2001, când consider că
există o treaptă a maturității ca prozator, aveai așadar 42
de ani. de atunci, observ că ai mers decis către succesul
literar, cu șase romane publicate în 14 ani după 10 ani de
tăcere în proză. Ce ai făcut în acei 10 ani și cum s-a produs
revenirea?

Între 1990 şi 1994 am fost jurnalist, am condus un trust de presă
şi am scris editoriale şi analize politice, pentru ca apoi să fac tot
analiză politică în diversele emisiuni de profil de la numeroasele
televiziuni apărute în România. Totodată am început o carieră de
consultant politic şi încă una de profesor de marketing politic. Am
continuat să public şi în presă până la începutul anilor 2000. Primul
roman scris după Revoluţie a fost Spada, apărut în 2001 la editura
Albatros. Un roman politic, despre un conflict interetnic în România
momentului... De ce m-am întors la ficţiunea literară? Fiindcă am
simţit că am o poveste de spus. Şi fiindcă am crezut şi cred în
continuare că politica este un teren perfect pentru proză. Desigur,
cu condiţia să înţelegi fenomenul.

În materie de literatură ai scris și poezie și teatru la început.
Te mai atrag aceste genuri? Mai ai ceva de felul ăsta prin
sertare sau prin computer?

Poezia a fost doar un exerciţiu din punctul meu de vedere, mi-e
greu să mă exprim acolo. Îmi plac spaţiile largi şi construcţiile
literare care se dezvoltă, cu multe personaje şi cu intrigi suprapuse.
În schimb mă atrage să scriu teatru fiindcă am fost mereu fascinat
de dialog şi de personaje construite doar prin vorbele lor. În ultimul
meu roman, Şi vom muri cu toţii în chinuri, am un întreg tronson
format doar din două personaje, fără chip şi fără nume, care
dialoghează şi care astfel dezvoltă o întreagă linie narativă. Teatru
chiar vreau să încerc să scriu din nou...

Ca formație inițială ești inginer. Cred că ai avut vocație în
acest domeniu, ca și în cel al analizei politice de altfel. Când
și cum ai optat pentru a doua latură? A avut această alegere
legătură cu dorința de afirmare în literatură?

Sunt inginer din greşeală... Nu neapărat o greşeală, mai degrabă
o decizie. Din cauza dosarelor părinţilor mei nu am avut cum să fac
istorie şi nici drept. Cele două meserii care m-ar fi interesat. Astfel
încât am ajuns inginer fiindcă eram destul de hotărât să încerc să
plec din ţară la rudele mele din America (unul din motivele
dosarului prost) unde era mai uşor să îţi găseşti de lucru având o
diplomă tehnică. În cazul meu, lucrarea de licenţă a fost în
hidraulică. Sincer... Nu cred că am vocaţie de inginer, dar mi-au
plăcut matematica şi fizica. Şi îmi plac şi acum. 

În paralel cu proza ai scris și lucrări de marketing politic, și
volume de istorie, istoria manipulării de-a lungul a cinci
milenii dar și istorie contemporană. Când scrii le alternezi
cu proza sau lucrezi simultan cu realitatea și cu ficțiunea? 

Nu scriu niciodată la două lucrări mari simultan. Un articol
academic şi un roman le mai suprapun, dar nu două cărţi. 

Cum se influențează reciproc cele două direcții majore ale
operei tale?

Amândouă se referă în condiţii şi în proporţii diferite la politică.
Una este o încercare de teoretizare şi de ordonare a unei zone de
comunicare politică, iar cealaltă este o încercare de deconstrucţie
prin intermediul ficţiunii a acestui spaţiu închis, vizibil pentru toată
lumea, dar, continui să afirm, cvasinecunoscut. Într-un interviu dat
în Franţa înaintea târgului de la Saint Malo, la o întrebare oarecum
similară răspundeam: „Pentru mine spaţiul politic este proprice
pentru scrierea unui roman noir fiindcă ai toate ingredientele
genului: puterea, frica, banii, supunerea, înşelătoria, megalomania,
speranţa, iluzia, trădarea. Şi bineînţeles, la un moment dat, crima.

boGdAn TeodoresCu
în dialog cu HoriA GârbeA

„Nu sunt un om optimist
fiindcă am citit şi citesc

multă istorie“
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Este un teritoriu mic unde prădătorii circulă nestingheriţi, încercând
să-şi impună dominaţia, folosind pentru aceasta toate armele pe
care le au, unele dintre ele oferite chiar de noi prin intermediul unui
mecanism amuzant numit democraţie.“

În ultimii ani ai optat decis pentru romane realiste, cu
acțiunea preponderent în românia contemporană. ele
reprezintă marile tale succese literare din 2008 încoace
(spada, băieți aproape buni, libertate, și vom muri cu toții
în chinuri). e o opțiune definitivă sau ai (și) alte planuri?

Tot timpul am alte planuri, dar oferta politicii româneşti este
infinită. În fiecare clipă găseşti un nou subiect de roman. Dar cu
siguranţă vreau să scriu şi altceva... Am destul de conturate măcar
două romane a căror acţiune nu va mai avea legătură nici cu
România, nici cu politica de aici.

romanele tale au o notă de policier sau thriller. În Franța au
apărut sub genericul Polar. Participi adesea la congrese
internaționale ca autor de Polar. Te identifici cu aceast
generic, îți place, o cauți sau e o încadrare simplificatoare? 

Nu sunt amator de romane poliţiste, noir sau polar, cum le
numesc francezii, dar am citit multe dintre ele. Eu prefer să mă
numesc autor de romane politice. Într-o prezentare din Figaro
Magazine sunt încadrat în genul pol-fi, politique – fiction. O
caracterizare care îmi place. Trebuie să recunosc însă că mi-am
propus să scriu şi un noir autentic, mai ales că există un subiect din
epoca Ceauşescu perfect pentru acest scop. 

Ai un personaj favorit între cele pe care le-ai conceput? ele
sunt cel mult „aproape“ bune. Te atrag personajele mai
degrabă negative?

Am personaje favorite şi îmi plac personajele negative, fiindcă
personal nu prea cred în cele pozitive. Nu prea cred în existenţa lor.
Cred că lumea e plină de oameni buni, dar care cu siguranţă nu sunt
personaje pozitive. În multe din operele literare ale momentului
este o căutare intensă pentru lumină, pentru bine, pentru personaje
care să funcţioneze ca faruri (în sensul celor pentru navigaţia
maritimă) ale democraţiei, drepturilor omului, diversităţii şi aşa mai
departe. Faruri care luminează în întuneric. Ei bine, eu sunt mult
mai interesat să explorez întunericul. Nu de alta, dar vine peste noi
şi noi ne amăgim în continuare cu ochii după razele tot mai rare de
lumină. Revenind la personaje. Nu personajele mă intrigă, ci
mulţimile. Mulţimile care aduc cu ele întunericul. Iar de amuzat, mă
amuză indivizii din spatele mulţimilor care au impresia, la un
moment dat, că sunt în măsură să controleze situaţia. În toate
romanele pe care le-am scris după Revoluţie există aceste perso -
naje. Cei ce se imaginează a fi mari manipulatori, dar care mereu
constată, în principiu pe pielea lor, că este doar o iluzie costisitoare.
Oameni care află, cu surprindere, că şi lor li se poate întâmpla răul. 

Care este ecoul internațional al literaturii tale? Mi se pare că
tinde să-l depășească pe cel național. e adevărat? Ce vizezi
în continuare?

Romanul Spada a fost neaşteptat de bine receptat în Franţa. Un
ecou bun a avut şi Dacic parc (tradus acolo Le dictateur qui ne voulait
pas mourir). Am fost tradus şi în Grecia de unde am primit cronici
bune. Ce sper în continuare? O intrare pe piaţa anglo-saxonă şi încă

un succes în Franţa. Am romane traduse şi pregătite şi sunt în
discuţii şi cu edituri şi cu agenţi, dar drumul este complicat. Mai ales
când îl faci de unul singur. 

Îți este familiară proza românească? sau citești mai degrabă
autori internaționali consacrați? Care sunt reperele tale,
autori și titluri, în literatura lumii de azi?

Am citit multă literatură română până în 1989, dar după
deschidere am optat pentru cea internaţională, dar şi pentru genuri
mai puţin cultivate în România – SF, fantasy, thriller, distopii, istorii
alternative etc. Dacă este să dau nume de autori mari ar fi
Hemingway şi Márquez din afară şi Buzura din România. Iar dintre
cei descoperiţi după Revoluţie lista e lungă – Amin Maalouf, Khaled
Hosseini, Kazuo Ishiguro, Bret Easton Ellis, Vasili Grossman, Phillip
Roth, Andrei Makine, Camilo Jose Cela. Sau în zona de literatură
„uşoară“, nu e uşoară deloc, dar la noi este în continuare privită aşa
– Neil Gaiman, China Mieville, James Ellroy, Tom Rob Smith, Peter F.
Hamilton, John Scalzi, Brian Sanderson şi mulţi, mulţi alţii. 

Ce planuri ai în domeniul literaturii? dar în cel al literaturii de
analiză politică? Vei publica în 2020 un roman? sau o carte
de istorie? 

În 2020 va apărea un tratat de marketing politic românesc şi
sper şi o carte de istorie recentă. Dacă nu în 2020, cu siguranţă în
2021. Un roman este planificat pentru finalul lui 2021.

Cum vezi viitorul literaturii de ficțiune? ești optimist sau
dimpotrivă în legătură cu viitorul societății omenești în
general?

Nu sunt un om optimist fiindcă am citit şi citesc multă istorie.
Dar tot fiindcă am citit multă istorie trebuie să admit că, indiferent
de cât de neagră părea uneori situaţia şi cât de dens era întunericul,
totuşi societatea umană a găsit o cale. Referitor la literatură, la
muzică, la filme, la artă... Mereu apar opere extraordinar de surprin -
zătoare şi de valoroase, motive de bucurie şi de încredere în viitor.
Cel puţin pe mine nu tehnologia sau avansul ştiinţelor medicale mă
liniştesc şi îmi oferă un oarecare dram de certitudine ci nesfârşita
creativitate a unora dintre semenii noştri. Aici, trebuie să recunosc,
sunt şi eu cu ochii după razele de lumină ce străbat bezna. 

Pentru că ești expert în manipulare trebuie să te întreb dacă
succesul literar nu este și el o manipulare. Poate o carte bună
să ajungă best-seller fără o strategie de promovare? 

Cred că aproape orice formă de performanță socială presupune
un anumit tip de  „manipulare“  a unui public, fără a încărca însă acest
termen cu acele conotații negative ce îi sunt asociate deobicei.
Succesul înseamnă acceptare de către o anumită masă de con -
sumatori și această acceptare sosește ca urmare a valorii (fără
îndoială), dar și ca urmare a unei raportări corecte a produsului oferit,
în acest caz opera literară, la agenda acelor consumatori. S-a
întâmplat de numeroase ori ca un produs cultural să nu aibă succes
în epoca sa, pentru a deveni ulterior extrem de apreciat, după cum
s-a întâmplat de asemenea opusul. Produse culturale extrem de
populare să dispară din zona de interes după numai câțiva ani. Mi-e
mult mai simplu să definesc acest fenomen în spațiul comunicării
politice sau instituționale, am și o bază teoretică pentru aceasta, dar
bănuiesc existența unui cadru asemănător și în domeniul cultural.
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Putem crede că publicului i se bagă pe gât anumite cărți fără
valoare? Mulți scriitori chiar cred că insuccesul lor se
produce din cauza unor cabale. Așa o fi?

Eu, în principiu, resping teoria conspirației. Nu fiindcă am
convingerea că nu există comploturi și cabale, ci fiindcă vreau să mă
bazez pe date atunci când formulez concluzii. Teoria conspira ției
presupune existența oricărei explicații exceptând-o pe cea aflată la
îndemână și de asemenea, poate însemna un refugiu al oricărei
forme de frustrare. În principiu, atunci când nu ai nevoie de dovezi
pentru explicarea unei fapte, poți afirma orice și poți construi
absolut orice formă de realitate artificială în interiorul căreia
scenariul tău despre respectiva faptă să capete și consistență și
logică. E posibil deci ca, la un moment dat, într-un anumit spațiu
geografic, publicul să primească spre lectură produse culturale
mediocre. Chiar și ca urmare a unei conspirații. Dar cu siguranță
acest fenomen nu este relevant în ansamblul său. Exceptând vreo
distopie în care la putere se află editori oneroși și scriitori inepți. Până
și în trecuta Epocă de Aur, printre cărțile slabe își făceau loc o
sumedenie de cărți bune și publicul găsea o cale să discearnă corect.

Faptul de a fi o persoană cu notorietate din altă zonă decât
cea strict literară ți-a folosit sau ți-a dăunat ca autor de
ficțiune?

A existat un avantaj al notorietății care m-a ajutat la vânzări și a
existat un dezavantaj derivat din impresia unora din lumea literară
că mă aflu acolo cu jumătate de normă. Plus că România fiind o țară
cu puternice pasiuni politice, faptul că am activat într-o anumită
parte a spectrului politic (de fapt, am activat în amândouă, dar
memoria colectivă este aceea care este) m-a adus în situația de a fi
judecat din acea perspectivă și nu din cea a produsului literar. Țin
minte că un important critic literar, acum mai mulți ani, a scris ceva
de tipul: „romanul este bun, dar nu-l suport pe autor din cauza
părerilor sale politice“. Citatul nu este extrem de exact, dar sensul
este acesta. În alt caz, un personaj public care îmi dedicase niște
cronici favorabile, ca urmare a unor ajustări ale atitudinii sale
politice care l-au pus în altă parte decât mine, a descoperit brusc că
nu am nici un pic de talent. Cu siguranță părerea sa onestă este una
dintre cele două. Politica a rezolvat restul…

există modelul scriitorului care iese la public, comunică mult
chiar în afara temelor literaturii. Cred că în el te-ai încadra.
Crezi că modelul celălalt, al scriitorului izolat, necunoscut
ca persoană prezintă avantaje? de ce?

Sincer, mie îmi este mai aproape celălalt model, al autorului
cunoscut numai prin prisma lucrărilor sale și în el vreau să mă
încadrez de vreo șase ani de când nu am mai apărut nicăieri. Dar așa
cum spuneam, memoria funcționează. Este destul de clar că
această ambivalență conduce la o anumită contaminare în percep -
ția publică, mai ales dacă autorul (cum a fost cazul meu) este
implicat în disputele aprige ale unei societăți care are mereu ceva
de disputat.

Ai o tipologie favorită a personajelor? Ai folosit în volume
tipuri umane sau biografii ale unor persoane reale?

Am insistat să scriu despre oamenii politici care cred eu că sunt
caricaturizați și prezentați în tușe extrem de groase doar fiindcă așa
dă bine la public. Politicianul este simpatizat câteva minute din
viață și în tot restul timpului este subiectul nemulțumirii populare.

Lumea politică, în ansamblul ei este extrem de interesantă și  de
subtilă. Iar viața în interiorul acesteia este diferită de cea normală.
Fiindcă se află foarte aproape, în contact nemijlocit de multe ori,
cu puterea. Chiar dacă nu întotdeauna personajele sunt politicieni,
în romanele mele se ciocnesc (întot deauna cu consecințe nefaste
pentru ele) de lumea politică și de exercitarea arbitrară a puterii.
Într-un interviu despre Libertate spuneam acum câțiva ani că este
un roman despre frică. Frica unor oameni care află că lor chiar li se
întâmplă… 

dintre eroii tăi e vreunul care să-ți semene, să îi împrumuți
ceva din personalitatea proprie? eu nu am observat, dar
poate mă înșel.

Spada a fost un roman cu cheie, multe dintre personaje având
modele în România reală a finalului anilor ’90. De atunci, nu am mai
folosit acest procedeu. Și ai dreptate, nici eu nu exist pitit prin
vreunul din personaje.

se spune, generalizând grăbit, zic eu, că „nu se citește“. Care
crezi că e adevărul? Cât și ce ai observat că se citește?
Trebuie oare ca autorul să urmeze trendul general, să dea
„ce se cere“?

Eu nu cred că „nu se citește“ ci mai degrabă că „nu se mai citește
ce se citea“. Am fost prezent la multe târguri în Franța și sper ca
începând cu anul viitor să ajung și în Marea Britanie. Am văzut câtă
lume participă la aceste manifestări, câte cărți se cumpără, câtă
lume asistă la mesele rotunde sau la diversele evenimente conexe.
La Lyon, la Quais du Polar, acum trei ani, pe o ploaie torențială erau
mai bine de o mie de oameni la coada de la intrare. Pentru care se
plătește. Trebuie autorul să se uite și spre cei care i-ar putea
cumpăra cartea? Mi-e greu să dau o rețetă corectă, dar eu cred că
trebuie să fii atent la spiritul epocii tale. 

Prin natura preocupărilor tale pari departe de viața și chiar
mica boemă literară? e o opțiune asumată sau o întâm -
plare? Ce scriitori cunoști? sau ai vrea să întâlnești?

Ne-am cunoscut în cenaclurile literare ale epocii de dinainte de
Revoluție. Am fost prezent în majoritatea celor semnificative. Și am
cunoscut o bună parte din autorii importanți ai României actuale.
Dar, după Revoluție, am devenit jurnalist, consultant politic și
profesor de comunicare. Sunt lumi diferite, aflate la mare distanță.
Mi-e foarte greu să devin din nou parte a acestui fenomen altfel
decât prin ceea ce scriu. 

Cum vezi presa noastră literară? se va muta ea cu totul pe
internet?

La 14 ani am debutat în România Literară. Apoi am apărut în
Luceafărul și în Contemporanul. Singurele ziare pe care tatăl meu le
aducea acasă erau acestea plus revista Lumea. În fiecare săptămână
urmăream cronicile literare pentru a ști ce cărți să caut și apoi
pentru a vedea părerea unora dintre numele mari care semnau în
acele publicații despre cărțile citite. Nu știu dacă presa literară va
migra spre on-line sau nu, dar sper să continue să existe. 

Analiștilor politici li se cer previziuni, chiar și în revistele
literare. Ce crezi se va întâmpla pe termen scurt și mediu în
românia după alegerile din 2019 și 2020? 
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Teoretic, aşa cum arată acum lucrurile, România se îndreaptă
spre o guvernare de dreapta, dominată de liberali. Care ideologic
sunt mai degrabă populari. Dacă alegerile generale din 2020 vor
confirma această tendinţă, atunci după mulţi ani vom avea un
executiv (preşedinte şi guvern) din aceeaşi familie politică, deci fără
nevoia, imposibilă la noi, de coabitare. Ceea ce este un prim semn
bun. Fiindcă iniţiativele uneia dintre jumătăţile executivului nu vor
fi blocate de cealaltă jumătate ci, din contră, ar putea fi chiar
sprijinite. La nivel european şi nu numai va trebui să urmărim unde
va duce ciocnirea între globalism şi identitarism, dar şi aceea între
generaţiile internetului şi lumea veche. 

de pronosticuri sportive nu te întreb, politica e de ajuns.
dar aș vrea să știu ce hobby-uri ai. literatura e deja o
profesie pentru tine. dar altceva? 

Exceptând cititul, filmele şi muzica (plăceri statice, lesne de
dezvoltat acasă), călătoria este pasiunea permanentă a vieţii mele.
Dacă există undeva un regret legat de durata limitată a vieţii unui
om (nu mă refer aici la imortalitate fiindcă ar fi excesiv) porneşte
de la lista tot mai lungă a locurilor pe care probabil nu voi ajunge
să le văd. Călătorie însemnând tot – imagini noi, arome noi,
mâncăruri noi, băuturi noi, drumuri noi, feţe noi, sensuri noi,
senzaţii noi. Chiar şi volumele scrise despre călătorii îmi sunt în
continuare cele mai dragi şi cele mai apropiate. Şi fiincă tot ai adus
vorba despre sport trebuie să admit că încerc să nu pierd meciurile
în care joacă Messi (tot la capitolul creativităţii fără margini a speciei
noastre) şi m-am bucurat foarte mult că Africa de Sud a luat, după
încă 12 ani, Cupa Mondială la rugby. 

este ceva ce ai vrea să faci în viață sau în literatură și n-ai
făcut? 

Îmi doresc să scriu și un roman fantasy și unul science-fiction.
Am proiectele destul de dezvoltate, dar sincer nu am încă starea
să mă apuc de niciunul dintre ele. Vreau să mă desprind de
subiectele legate de politica din România și să abordez și alte teme
și alte spații. Am călătorit mult, am trăit mult peste hotare și cred că
sunt suficiente povești de spus și de pe acolo. Unele chiar
extraordinar de interesante și de provocatoare.

ești de acord cu teoria că un scriitor scrie, de fapt, mereu o
singură carte, aceeași?

Nu cred că un autor de 20 de ani este același cu el însuși la 40
de ani sau la 60 de ani. Romancierul cred că trebuie să aibă ce
povesti. Și cred că acele povești, viața lui sau viața altora la care a
fost martor, îl modifică și pe el și modifică și acea carte pe care o
scrie mereu. Oameni luminoși la 20 de ani devin întunecați la 60.
Oameni disperați la 20 de ani devin liniștiți la 40 de ani. Oameni
singuri își găsesc perechea, oameni care cred în dragoste desco -
peră că pentru ei nu există, oameni puternici află că sunt slabi,
oameni mici află că pot fi mari. Oameni care se distrau încep să se
plictisească, oameni bolnavi se vindecă, oameni sănătoși se îmbol -
năvesc, oameni cinstiți întrezăresc „virtuțile“ minciunii și pungașii
devin cinstiți. Și toate acestea, dacă omul acela are un pix, un pic de
talent și dorință, sfârșesc într-o carte. Care e mereu diferită.

Mulțumesc pentru răspunsuri. Mult succes!

���

A
gitându-și brațele, frenetic, și urlând din toți
rărunchii, George Smith se trezi din coșmar.
Buimăcit și asudat, cu privirea încețoșată de
mrejele somnului, se ridică-n capul oaselor. Prin

draperiile întredeschise, lumina palidă a zorilor se strecura
deja; cât de curând, zgomotul trăsurilor și strigătele vân -
zătorilor de ziare aveau să trezească străzile orașului.

Încă zguduit de cele visate, privi-n jur; în liniștea întu -
necată a odăii, se simți strivit de singurătate. Totul fusese doar
un îngrozitor coșmar, însă, din păcate, lucrul cel mai însemnat
era adevărat: Millie lipsea, Millie plecase de-ade văratelea!
De-acum înainte, n-avea cui să-și mai împăr-  tășească nici
visele, nici coșmarurile.

Gândul îi fugi înapoi, la cele visate. Se afla într-un parc, iar
glasul tânguit al vântului părea singurul lucru viu din locul
acela. Printre vălătucii de ceață, copacii desfrunziți se iveau
din pământ, asemeni unor oase negre. Rătăcind pe o alee,
George Smith se simțea mai neînsemnat decât o frunză
uscată, călcată de picioarele trecătorilor. Iar cauza acestui lucru
era acel bilețel nenorocit, acum mototolit în buzunarul său.
Doar câteva cuvinte și întreaga-i viață se ruinase: Millie, soția
sa, îl anunța că mariajul lor se sfârșise și că avea să-și caute
fericirea în altă parte, alături de altcineva. Atâta tot, niște
cuvinte seci, mâzgălite-n grabă pe o bucățică de hârtie, pătată
cu grăsime! Atâta tot merita el, după opt ani de căsnicie - un
petic de celuloză, tăvălit prin bucătărie!

Gândurile i se roteau întruna, pline de indignare, la acel
bilețel, prea temătoare de-a înfrunta adevărata problemă -
absența lui Millie, totala ei absență, de-aici înainte. Cu pri virea
lăsată-n pământ, George Smith nu observă că pașii-l purtaseră
pe o alee lăturalnică, pe care n-o mai parcursese până atunci.

Croncănitul strident al unei ciori, care, într-un avânt de-a
dreptul agresiv, mai-mai că-i zburătăci pălăria, puse capăt
reveriei lui George Smith; privind în jur, nu recunoscu locul.
Străjuită de siluetele scheletice ale copacilor, aleea părea a
duce către un nicăieri îndepărtat, învăluit în cețuri. Și era ceva
acolo, în acea depărtare, o chemare mută, care-l îndem na să
meargă înainte; oricum, nimeni nu-l mai aștepta acasă.
Înfundându-și pălăria pe cap, George Smith păși înainte.

Nu știu câtă vreme se scurse, până când ajunse la capătul
aleii; însă, privind la cele ce i se-nfățișau aici, cu siguranță

Fabrica ,,Destin“

Miruna
Drăghici
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meritase rătăcirea. Ridicată pe un soclu impunător, o statuie masivă,
de bronz, îi atrase privirea. După aripile-i uriașe, se ghicea ușor că
era vorba de un înger, însă acesta nu semăna cu nici un altul, pe
care-l văzuse până atunci. De obicei, îngerii trâmbițau, victorioși
sau sprijineau vreun erou, etalându-și puterea sau maiestuo zitatea.
Putere avea și acesta, din plin chiar, însă postura sa nu era nicicum
trium fătoare. Lăsat într-un genunchi, aripile-i atârnau, încovoiate,
ca și cum ar fi fost împovărate de-o greutate neștiută. Culoa rea
bronzului, un verzui obosit, făcea ca personajul să pară și mai
deprimant.

Însă cel mai impresionant era chipul îngerului, iar George Smith
nu-și putu reține un icnet de surpriză: lacrimi negre, groase,
brăzdau obrajii de bronz. O sfâ șietoare tristețe părea a se desprinde
de pe chipul statuii, o certitudine de netăgăduit a înfrângerii. Inima
lui George Smith se chirci, ca și cum, privind îngerul îngenun cheat,
propriu-i suflet s-ar fi scufundat în năpasta acestuia.

Cu mare greutate, reuși să-și desprindă privirea de pe chipul
statuii. Pe soclul de marmură, scrise cu litere groase, în relief, se aflau
câteva cuvinte. Pe primul rând era unul singur, cel mai probabil
numele per sonajului înfățișat: ZOHARET. Deși i se păru dificil de
pronunțat, George Smith silabisi numele; era chiar plăcut. Puțin mai
jos, se aflau alte câteva cuvinte:

CELUI CE-APASĂ ȘI CUTEAZĂ
TAINA VIEȚII I SE-NFĂȚIȘEAZĂ
,,Ce să apăs?“, se-ntrebă George Smith, în gând. Privind cu

atenție, văzu, pe latura soclului, o formă pătrățoasă, puțin ieșită-n
afară. Fără să vrea, privirea-i fugi, din nou, la chipul îngerului. Ce
implorare mută, plină de disperare, venea de-acolo! ,,Of,
prostănacule, vino-ți în fire! E o statuie, un bronz turnat, nu imploră,
nu face nimic! Nimic, pricepi?!“

George Smith, indignat de propria-i slăbiciune, se-ntoarse pe
călcâie, dând să apuce firul aleii, înapoi. Își vârî mâinile-n buzunare
și dădu iar de bilețelul mototolit; în celălalt buzunar, trei bilete de
pariu, de la curse. Mâine avea să fie acea mare-n fruntare a celor mai
buni cai din regat, iar el încă nu-și plasase pariul. Și asta, evident,
fiindcă Millie decisese să-i răstoarne în treaga existență cu susul în
jos! ,,Tocmai acum! Acum, când, în sfârșit, am găsit combinația
câștigătoare! N-am cum să mă-nșel de data aceasta! N-am cum...
să mă-nșel, dar... nu m-am înșelat oare, deja?!“

Gândul cu râs amar i se stinse brusc; strângând din fălci, George
Smith se reîn toarse către statuie. ,,Celui ce-apasă și cu tează, taina
vieții i se-nfățișează; în de finitiv, e ca la curse, nu-i așa, Zoharet,
flăcău înaripat? De multe pot fi eu acuzat, dar nu de lipsa
cutezanței, când e vorba de-o prinsoare!“
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Cu pași apăsați, se-ndreptă către soclu și, lăsându-și întreaga
greutate în palmă, apăsă ridicătura. Hârșâind puternic, blocul de
marmură se deplasă, lăsând vederii o deschidere întunecată.
Apropiindu-se, George Smith văzu o scară, adâncindu-se în ceea
ce părea un fel de pivniță; orice se putea ascunde-n acel întuneric.
George Smith se foi de pe un picior pe altul; cuvintele de pe soclu
i se tot roteau în minte, îndemnându-l să le afle rostul. Oare putea
paria pe această carte, cu totul necunoscută? Ce-ar fi însemnat
câștigul, ce-ar fi însemnat pierderea? Până la urmă, imboldul
curiozității învinse teama: înde sându-și, din nou, pălăria, începu
cobo-  râșul.

Spre surprinderea sa, odată ce soclul de deasupra culisă la loc,
scara fu luminată. Nu avu prea mult de coborât sau, cel puțin, așa i
se păru, ajungând într-un fel de vestibul. Pereții aceștia, ca și scara,
erau alcătuiți din plăci de metal, în multe părți ruginite sau
coșcovite. O exclamație plină de uluială îi scăpă de pe buze când,
în mijlocul vestibulului, văzu același înger de bronz, care ar fi trebuit
să se afle pe soclul său, la suprafață. Fără să-și dea seama, exclamă:
,,Ei na, dar statuia era afară!“

- Eu sunt Zoharetul.
,,Asta era prea de tot! Mult, mult prea de tot! O statuie nu mișcă,

nu ajunge de ici colo, nu vorbește! Nu, nicicum!“ Și totuși... cu
chipu-i mânjit de lacrimi negre și aripile lăsate-n jos, Zoharetul
stătea acolo, în fața sa.

- Urmează-mă, unitate biologică Geor ge Smith.
Fără a putea rosti ceva, bărbatul îl urmă, târșâindu-și picioarele.

Oare totul era un vis, toată acea zi de coșmar, cu bilețelul, rătăcirea
prin parc și această statuie vorbitoare? Toate, erau, desigur,
plăsmuirea minții sale, mult prea obosite și-ncrâncenate; doar așa
se putea explica.

- Te afli în fabrica ,,Destin“, unitate bio logică George Smith.
Privește cu atenție la cele ce-ți vor fi înfățișate.

Un glas ce părea a veni de nicăieri și de pretutindeni, fără vreo
inflexiune, fără vreo simțire, acesta era glasul Zoharetului. Trăgând
aer în piept, bărbatul decise să-ncerce un dialog cu acest... lucru,
sau ce-o fi fost, poate ar fi reușit să deslușească ceva.

- Ți-am aflat numele, dar ești cumva o invenție din aceasta,
modernă, un auto... automaton?

- Eu sunt Zoharetul.
N-avea rost să stăruiască; alte întrebări i se-nghesuiau acum în

minte și trebuiau rostite.
- Ai spus că suntem într-o... fabrică? Ce fel?
- Cea în care se fabrică destinul unită ților biologice, asemeni lui

George Smith.
- Absurd, absurd, nu există așa ceva! Zoharetule, mă crezi copil

fără minte?!
George Smith se înecă în propriu-i glas, atât de tare se mâniase.

Ce sminteală era aceasta, în care căzuse, pe de-a ‘ntregul neștiutor?!
Fără a-i lua în seamă răbufnirea, Zoha retul înainta pe coridorul

care se des chi- dea în fața lor; un zgomot, tot mai pro nunțat, se
făcea auzit, o cacofonie de buf nituri, șuierături și scârțâieli învăl -
mășite. Dacă până acum, aerul de-aici, din tainița subpământeană,
păruse la fel de curat ca cel de-afară, acum se schimbă: un fum
înecăcios începu să-nțepe nările băr batului, pe măsură ce înainta.

Zoharetul se opri din mers, în fața unui perete; bombănind,
George Smith îl ajunse din urmă. Partea de sus a peretelui uriaș,
metalic, culisă în spate, lăsând ve derii un mecanism alcătuit dintr-
o mulțime de roți zimțate, țevi, benzi și manete. Șuierând și pufăind,
se mișcau întruna, fiecare culegând mișcarea celei din urma sa și
transmițând-o celei din față. Timp de-o clipă, lui George Smith i se
păru că privește intestinele unei mașinării mons truoase, aflate-n

plin proces de digestie. Gândul îi produse o greață profundă, însă,
oricât ar fi dorit, nu-și putea desprinde privirea din încâlceala
mișcătoare.

Cu un ultim șuierat, ca de locomotivă, mașinăria se opri, brusc;
ceva apăru scris, pe un cadran aflat în perete, lângă me canismul
cel complicat. Apropiindu-se, băr batul citi cu voce tare, glasul deve -
nindu-i tot mai gâtuit, pe măsura rostirii:

- Unitate biologică: George Smith. Data nașterii: 24 aprilie 1849.
Data decesului: 7 octombrie 1911...

Tremurând din toate încheieturile, George Smith încercă să-și
adune gându rile. Dacă totul era o farsă sau o glumă, cu siguranță,
era foarte proastă; el era un cetățean al Imperiului, un bun supus
al Reginei, chiar dacă numai un simplu con tabil, care, nicicând în
viața sa nu stârnise necazuri și nu-și făcuse dușmani! Oricine era
în spatele acestei scenete absurde, va afla însă că nu era chiar atât
de ușor să batjocorești un cetățean, chiar și unul atât de simplu,
ca el!

- Prea bine, Zoharet. Mă lămurești, puțin, în privința celor
văzute?

- Tocmai ai privit lucrarea mașinăriei duratei și ai aflat întinderea
vieții tale.

- Întinderea vieții mele?! O mașinărie unsuroasă cunoaște
durata vieții mele?! Chiar vrei să cred asta?! Că o-ncâlceală de țevi
și roți știe când m-am născut și când o să mor?! Sau, mai rău, nu
știe, ci stabilește... decide ea, cu de la sine putere, când o să moară
George Smith?!

- Toate unitățile biologice au o durată de funcționare limitată;
ai aflat durata funcționării tale.

Orice ar fi rostit, chipul verzui nu-și schimba defel expresia, nici
măcar nu-și mișca buzele, când glăsuia. Probabil urma ploilor
nenumărate fusese cea care rosese metalul, întunecându-l; ce
batjocură la adresa simțirilor omenești, ca această fierătanie să pară
a jeli, cu lacrimi grele și-ntunecate! O lucrare lipsită de viață era
Zoharetul, dar care părea a avea-n stăpâ nire pe cel cu viață
adevărată. Cum era posibilă o asemenea abominație?

- Spune-mi, cum se face că mai de vreme, erai pe soclu,
îngenuncheat, iar acum ești aici, cu mine? Sunteți cumva doi la fel?

- Nicidecum; Zoharetul este.
- Bine, bine, asta-nseamnă că ești acolo unde dorești?
- Zoharetul nu dorește; Zoharetul este.
George Smith clătină din cap, exaspe rat; cu siguranță, Zoha -

retul era un auto-  maton, meșterit de vreun savant smintit! Iar într-o
zi ca aceasta, un prostănac cu mintea copleșită de necazuri, i-a
căzut în plasă, în cine știe ce experiment nebunesc!

Însă deja călăuza sa se-ndepărtase; orice ar fi fost acest loc, dacă
dorea să mai iasă de aici, trebuia să se țină aproape de îngerul de
bronz. Și, cel mai probabil, trebuia să joace această șaradă absurdă,
până la sfârșit. Grăbind pașii, bărbatul ajunse din urmă silueta
înaripată.

Fără a mai scoate vreun cuvânt, privi, o vreme, locurile prin
care se perindau. Mergeau acum pe un fel de punte meta lică largă,
aruncată peste hăuri neștiute, din care se ridica un abur dens.
Multe alte punți, susținute de piloni groși, se rami ficau și se-ntâl -
neau cu cea pe care se aflau; ici și colo, ivindu-se din abur,
mătăhăloase și lucioase, se-nvârteau roți colosale. Când treceau
pe lângă ele, zgomotul era de-a dreptul infernal, scrâșnetul
metalului ce strivea metal, străpungându-i mintea lui George
Smith.

Imediat ce lăsară-n urmă o astfel de zonă, bărbatul reîncepu
a-și împunge călăuza cu-ntrebări. La un moment dat, tot va afla
ceva folositor, cu siguranță!
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- Ai spus că aici se ,,fabrică“ destinul unităților biologice, da?
Absurd, desigur, dar tu nu înțelegi această noțiune... hm, mă rog.
Cum se poate ,,fabrica“ ceva care nu are o existență fizică, care nu
este un lucru pe care să-l pipăi, să-l guști, care e doar un... concept
abstract?! Căci destinul e doar un concept, desigur! Hm, ce zici?!

Zoharetul nu-i răspunse, mergând înainte, ca și cum nici n-ar fi
știut de existența ,,unității biologice“. Ajunseră într-o sală ce părea
o forjă uriașă: râuri de metal încins se revărsau din deschizături întu -
necoase, căscate-n pereți. Aerul se umplu de-o fierbințeală de
nesuportat, lui Geor ge Smith părându-i că respiră șuvoa iele
incandescente. Dacă nu se grăbea, avea, cu siguranță, să-și dea
duhul chiar acum, nu în 1911!

Însă, deși aflat în plină alergare pe puntea de metal, pașii i se
opriră, brusc. De-a stânga sa se vedea un bazin uriaș, în care
bolborosea un lichid sclipitor, mai degrabă un fel de magmă. Rând
pe rând, din vâscozitatea metalică ieșeau tot felul de forme, care,
timp de câteva clipe, pluteau la suprafață, parcă pentru a se lăsa
privite. George Smith percepu forma unui bebeluș, apoi pe cea a
unui băiat, al cărui chip i se păru teribil de familiar. 

Captivat de formele curgătoare, bărba tul înțepenise pe punte,
privind în jos: acum, din clipoceala incandescentă, o nouă formă,
mai trupeșă, se ridica la suprafață. Privind-o, amețeala-i cuprinse
simțurile iar urechile-i începură a țiui mai puternic decât zgomotul
mașinăriilor: chipul metalic, cu luciri aurii, căpătă păr ondulat, o
frunte înaltă și nas acvilin! Fascinația lui George Smith se prefăcu-n
disperare: chipul care se-nchega din licoarea de metal era al său,
până-n cel mai mic detaliu! Expresia gurii și cea a privirii, fiece rid și
mușchi de pe fața sa erau acolo, turnate-n acea formă metalică, ca
și cum un al doilea sine îl privea, de la câțiva pași distanță!

- Acum privești lucrătura mașinăriei închipuirii, iar aceasta este
forma tru pească a unității biologice George Smith.

Genunchii bărbatului se-nmuiară, simțind cum puterile îl pără -
sesc, cu totul. Căzu, moale, pe dușumeaua metalică, însă brațul de
bronz al Zoharetului îl înșfăcă pe dată, ridicându-l ca pe o pană.

- Drumul prin fabrica ,,Destin“ nu s-a încheiat, unitate biologică
George Smith; mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le afli. 

- Ce să aflu, Zoharetule? N-am aflat nimic, nu mi-ai deslușit
nimic! Am văzut doar o mașinărie infernală, fără sens și fără simțire,
ce produce tinichele! Doar prostii, prostii! Ăla nu sunt eu, să știi!
Păpușa aceea de metal nu sunt eu, nu e ,,forma tru pească a unității
biologice George Smith“! Ei, drăcia dracului!

Glasul pițigăiat al bărbatului se stinse într-o răbufnire de plâns,
pe care-ncercă, din răsputeri, să și-o ascundă. Dar ce rost avea s-o
ascundă, cine l-ar fi judecat, în fața cui s-ar fi făcut de râs? A
Zoharetului, acea matahală umblătoare, fără suflet și simțire? Cu
siguranță, nu! Sau exista cineva dincolo de el, cineva viu și
inteligent, care, cu adevărat, pusese la cale toate acestea și privea,
din umbră, întregul său chin?!

Adunându-și toate puterile, bărbatul reuși să se țină de unul
singur pe picioare; de data aceasta, n-avea să mai fie lăsat în urmă,
nici târât!

- Zoharet! Zici că asta este o fabrică, da? Orice fabrică are un
director, altfel nu poate funcționa! Pentru că cineva trebuie să
organizeze, să țină-n frâu toate lucrurile, să răsplătească munca
bună și să pedep sească trândăveala, nu-i așa? Ia spune, cine este
directorul acestei fabrici - ,,Destin“?

Nici un răspuns nu veni dinspre cel întrebat; cu pași grei, izbind
podeaua de metal, într-o cadență fără de greș, îngerul își continua
marșul, neabătut. Deși zgo motul utilajelor nu scăzu nicicum, pașii
Zoharetului se auzeau clar, asemeni ti că itului de ceas, în
adâncimea nopții. Mer gând alături de el, ca printr-un vis fără

sfârșit, inima lui George Smith bătea-n gol, în ritmul pașilor
îngerului de bronz.

- Cumva directorul este... Dumnezeu? Hm? Știi ce este... sau cine
este Dumnezeu, Atotputernicul? El este directorul? Hai, spune! Sau
acea chestie numită Providen ță? Ori cumva vreun mare savant sau
artist... un mare arhitect, cumva? Cine este directorul fabricii
,,Destin“, Zoharetule?

Desigur, n-avea să primească vreun răspuns; ,,în definitiv, ce
răspuns aș putea primi de la o mașinărie?“ Cu cât se adân ceau în
pântecele fabricii, cu atât zgo-  motul creștea, utilajele erau tot mai
masive, de-a dreptul înfricoșătoare. Într-un fel, bărbatul își dădu
seama că denumirea de ,,unitate biologică“ era potrivită pentru el
aici, în lumea mașinilor. Orice ființă, orice ,,unitate biologică“ ar fi
fost prinsă aici, ar fi fost zdrobită într-o clipită, nicio urmă a
existenței sale n-ar fi rămas în urmă.

Asaltat de bubuiturile, șuierăturile și coloanele de abur ce
se-năl țau întruna, cugetul bărbatului se zbătea, încercând să scape,
cumva, din mișcarea mecanismului monstruos. Roțile, bielele,
țevile, manetele și cadranele, într-o adevărată conjurație urlătoare,
păreau a se repezi asupra sa, a-l strivi sub greutatea lor, a-i zbiera în
minte că ,,bum, bum, unitatea biologică George Smith este o
plăsmuire, un vis al mașinii, o formă goală și frumoasă, intrată pe
linia de producție la 1949, ieșită din uz la 1911, dum, dum, dum!“

Din hăul asurzitor, glasul Zoharetului se auzi limpede și sec, la
fel ca mai-nainte:

- Aceasta este mașinăria viețuirii; pri vește pe-ndelete și vei afla
etapele de funcționare ale unității biologice George Smith.

Incapabil de-a mai opune rezistență sau de-a protesta în vreun
fel, bărbatul își întoarse privirea în direcția învălmășelii de mecanis -
me. Mașinăria aceasta era, cu siguranță, cea mai îngrozitoare din
câte văzuse: într-un duduit infernal, o-ncren gătură de roți și
manivele, mai mari decât fațada unei clădiri, trase pe biele scrâșni -
toare, punea-n mișcare pistoane uriașe. Întreaga îngrămădeală,
alimentată de clocotul unui cazan gigantic, se zguduia cu ase -
menea putere, încât lui George Smith i se păru că-n orice clipă,
întregul eșafodaj al fabricii avea să se surpe, într-un abis fără fund.
Izbind cu putere asurzi toare, pistoanele colosale ștanțau, rând pe
rând, o înșiruire de table negricioase. Ime diat ce erau terminate, un
braț mecanic le scotea cu repeziciune, distribuindu-le, una lângă
alta, pe o punte alăturată.

Clătinându-se pe picioare, bărbatul se apropie de una dintre
ele; de sus până jos, erau acoperite de o scriere pe care o citi cu
ușurință. Toate faptele și acțiunile vieții sale de până acum, chiar și
cele despre care credea că nu erau cunoscute de nici un alt suflet,
erau înșiruite-n amănunțime, cu o precizie înspăimântătoare.
Tremu rând spasmodic, își acoperi ochii - nu dorea să mai vadă așa
ceva, nu dorea să mai vadă lucruri pe care nu le-nțelegea, care nu
aveau nici un sens! Însă, sub acți unea brațului mecanic, o altă tablă
veni la rând; fără să vrea, brațele lui George Smith se lăsară-n jos, iar
privirea i se prinse, din nou, de scriere.

De data aceasta însă, cele înșiruite îi erau necunoscute: cu
stupoare, află că, dacă avea să joace numai o anumită com binație,
mâine, la curse, va avea parte de un câștig fabulos! Silabisi, cu voce
tare, de mai multe ori, până când fu convins că și-a întipărit-o în
minte. Însă nu-și putu reține dezamăgirea: era o altă combinație
decât cea imaginată de el, cu atâta trudă! Rândul următor îl înștiința
că, investind într-o anumită zi, la o anumită cotație, avea să câștige
la bursă. Cu fiecare rând citit, stu pefacția i se transforma într-o
bucurie frenetică:

- Zoharet, uite, uite ce scrie! Voi câștiga la curse, voi câștiga, în
sfârșit! Dac-ai ști câți ani am trudit, amestecând cifre și litere,
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căutând combinația perfectă, combinația câștigătoare! Oooh, unii
spun că astfel poți desluși chiar și tainele Universului! Ha, ha, dar
ce-mi trebuie mie așa ceva, că doar nu vreau să-mi pierd mințile!
Aaah, trebuie să... să țin minte, exact, formula, cum scrie acolo,
trebuie să...

Cu degetele tremurânde, George Smith își masa tâmplele,
bolborosind întruna:

- Da, da, uite aici, și partea aceasta trebuie s-o țin minte, trebuie
să fac... da, să particip la... și împreună cu... un mic titlu nobiliar
m-așteaptă, prietene, ai auzit? Iar asta, oooh, asta trebuie
NEAPĂRAT reținu tă, numai dacă-n ziua de 13, la ora 12.30, voi fi
acolo, da, acolo, am să cunosc marele amor al vieții mele, ce mai, o
zeiță, de-a dreptul!

Cuprins de frenezie, pipăind întreaga suprafață a tablei,
bărbatul părea a absorbi literele-nșiruite nu doar cu mintea, ci și cu
palmele, cu pielea, în dorința disperată de-a se umple de înțelesul
lor.

- Iar asta, da, da, trebuie să bag la cap, să evit, pe 24 iunie să mă
aflu-n Grosvenor Square, căci... ooh, Doamne, ce-nfiorător! Vai, vai,
tabla asta trebuie s-o învăț pe de rost, măiculiță, nu vreau... așa ceva,
în nici un caz să nu m-apropii de... vai ș-amar, dar las’ că țin eu minte,
așa ceva nu se poate uita! Nu, nicidecum!

Cu fața aproape lipită de tabla neagră, George Smith nu mai
auzea zgomotul mașinilor, nu se mai răstea la călăuza sa, nici măcar
nu-și mai ștergea sudoarea de pe frunte. Preocupat numai de cele-
nscrise, rând cu rând, devora conținutul tablelor profetice. Abia
acum, da, putea spune că se meritase toată această aven tură, tot

acest absurd coșmar mecanicist, zămislit, parcă, din fierbințeala
unei minți smintite!

Nu-și dădu seama câtă vreme trecuse, citind și recitind fiecare
tablă; părea și se simțea cu desăvârșire singur, căci Zoha retul, mut
și nemișcat, nu-l tulbură în nici un fel, de parcă se contopise cu
restul uti lajului. Într-un târziu, bărbatul se-ndreptă de spate,
trăgând aer în piept; dacă vreo altă făptură omenească s-ar fi aflat
prin preajmă, ar fi citit pe chipul său o satis facție fără de margini.
Triumfător, cu mâna sprijinită-n șold și un zâmbet în colțul gurii,
George Smith părea întruchiparea acelor gentlemeni de succes,
ale căror fotografii apăreau prin toate ziarele. Dre gându-și glasul
cu distincție, rosti către statuia de bronz:

- Dragul meu, îmi voi cere scuze, am fost puțin... pripit, în
aprecieri. Ai avut dreptate, în acest periplu, am aflat lucruri cu
adevărat folositoare. E drept, nu m-ai lămurit asupra unor chestiuni,
hm... să zicem abstracte, filosofice chiar, însă im por tanța lor nu
este... capitală. Chiar deloc!

Lui însuși îi plăcu să se audă pronun țând aceste cuvinte; glasul
părea chiar a i se fi-ngroșat nițel, pătruns de gravitatea celor rostite.
Cu o mișcare elegantă a mâinii, continuă:

- Poți să mă conduci mai departe, Zoharetule!
Îngerul de bronz se puse-n mișcare, înaintând, de data aceasta,

pe un coridor slab luminat; zgomotul utilajelor deveni tot mai
estompat, iar aerul părea a se fi dezbărat de aburul și fumăraia prin
care trecuseră. După câțiva pași, ajunseră într-un vestibul ce părea
a fi copia exactă a celui de la intrare. Privind la ușa masivă,
ghintuită-n fiare grele, George Smith intui că se afla în fața ieșirii.

- Ai ajuns la capătul călătoriei, unitate biologică George Smith.
Pentru a ieși din fabrica ,,Destin“, te rog să apeși unul dintre cele
două butoane.

Bărbatul se apropie de panoul pe care se aflau butoanele; aflat
în stânga ușii, era un simplu pătrat metalic, prevăzut cu două
butoane negre, plasate unul sub celălalt. În dreptul butonului de
deasupra stătea scris UITARE, iar lângă cel aflat dedesubt scria
MOARTE.

Timp de câteva clipe, George Smith înțepeni în loc, perplex;
cum adică, UITARE sau MOARTE? Ce ultimă farsă sinistră, ce ultimă
batjocură era aceasta?!

- Vrei să spui că, pentru a ieși afară, trebuie să apăs unul dintre
butoanele astea? Butoanele ASTEA?!

- Întocmai.
- Ești nebun, Zoharetule! Adică să uit tot ce-am văzut, tot ce-am

aflat aici sau să mor?! Asta e singura alegere pe care o am?!
- Întocmai.
Cu vocea gâtuită de indignare, George Smith începu să urle:
- Nu se poate așa ceva! Nu, nu, nu! Ce mecanism idiot e ăsta?!

Că de-aia am venit, de-aia am acceptat provocarea, ca să aflu ce-i
cu viața mea! Cu viața mea, cu nenorocita mea de viață! Nu ca să uit
sau să mor! Drăcia dracului!

Amorțit în trupu-i de bronz, îngerul nu părea să-nțeleagă sau
să-i pese de zbuciu mul bărbatului.

- Ce mama dracului e fabrica asta, până la urmă?! Nici acum n-o
să-mi răspunzi?! Bine, fierătanie, să zicem că-ți intru-n joc! UITARE
sau MOARTE, da? Ca stânga sau dreapta, ca lumină sau întuneric,
nu-i așa?! Astea sunt singurele alegeri pe care le avem noi, unitățile
biologice?! Ha?! Acesta să fie singurul nostru drum, mereu sfâșiat
între una sau alta, niciodată întreg, nicio dată împlinit?! Spune
CEVA!!!

Tăcerea statuii era la fel de grea pre cum aripile-i încovoiate.
- Nu știi, nu-i așa? Că ești doar o ma șinărie, până la urmă... ce

pretenții să am, de la fiare vechi...
���
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Învârtindu-se pe loc, George Smith părea a căuta ceva, o idee
salvatoare, în propria-i minte. O sclipire de bucurie îi lumină privirea,
când grăi din nou:

- Zoharetule, fiind călăuză în fabrica ,,Destin“, presupun că-i
cunoști istoria, așa este?

- O cunosc.
- Spune-mi atunci, au mai fost, de-a lungul vremii, alte unități

biologice pe care le-ai condus prin fabrică?
- Toate unitățile biologice trec prin fabrica ,,Destin“.
Timp de câteva clipe, George Smith amuți; nu se așteptase la

acest răspuns.
- Adică?
- Fabrica ,,Destin“ se află pretutindeni și fiecare unitate

biologică trece prin ea.
- Vrei să spui că, pretutindeni în lumea asta, există câte un

parc, cu câte un înger de bronz și o hală subpământeană, plină
de mașinării?!

- Aceasta este înfățișarea pentru unita tea biologică George
Smith. Fabrica ,,Destin“ are toate înfățișările, pentru toate
unitățile biologice.

Mintea bărbatului se repezi a calcula ce-nsemna asta, însă,
cu un efort de vo ință, reuși să regăsească firul ideii de mai
devreme, pe care o considera salvatoare:

- Bun, așa să fie. Spune-mi, te rog, toți cei care au trecut pe aici
au apăsat pe unul dintre cele două butoane?

Îngerul de bronz nu răspunse, însă George Smith n-avea să se
lase păgubaș. Se apropie de statuie, privind în sus, către chipul
brăzdat de lacrimi negre. 

- Caută temeinic în... arhiva ta, sau cum i-o zice. Caută și
spune-mi, dintre toate  unitățile biologice care au trecut prin fa -
brică, a existat vreuna care, într-un fel sau altul, a refuzat să
aleagă sau a... făcut o altă alegere?

Nimic nu se putea citi-n ochii întune cați ai statuii, nimic în
greoaia-i nemișcare. Orice fusese lucrul care-l pusese-n mișcare
și-i dăduse glas, până acum, acesta rămâ nea cu totul străin și de
neînțeles.

Fără să mai stea pe gânduri, George Smith se repezi înapoi,
pe coridorul par curs. Dibui o vreme, pipăind și cercetând utilajele
cele mai apropiate, până când găsi o țeavă mai subțire.
Încordându-și întreaga putere, o smulse de la locul ei.

Aruncând o privire statuii nemișcate, se repezi asupra
panoului, izbind, cu furie, cele două butoane. Șuierând, meca -
nismul cedă, placa de metal desprinzându-se sub puterea
loviturii. Însă lucrul cel mai uimitor fu faptul că, sub ochii săi,
Zoharetul începu să se topească: mai întâi chipul de bronz,
apoi aripile, trupul întreg, se prefăcură într-o masă amorfă, ce
se scurgea pe podeaua de metal. Astfel se terminase visul, atât
de straniu, încât lui George Smith îi părea de necrezut faptul că
mintea sa fusese cea care-l țesuse.

Însă toate acestea trebuiau lăsate-n urmă; dacă nu voia să-și
piardă și slujba, trebuia să se grăbească! Duduitul orașului deja se
auzea dinspre fereastră, semn că-ntârziase prea mult în reverie.
Începea o nouă zi în lumea reală, iar timpul pentru vise - pentru
orice fel de vise, se sfârșise.

Fără a-și mai căuta papucii, se dădu jos din pat, grăbindu-se
către baie. Își trecu mâna pe obraz, iar asprimea pe care o simți îl
deranjă teribil. Apucând briciul de pe policioară, își ridică ochii:
din oglindă, îl privi chipul de bronz verzui, cu urme ne gre, groase,
scurse asemeni unor lacrimi, pe obraz.

Ilustrațiile aparțin autoarei textului 

Avanpremir[ editorial[

Somnul tău va aprinde felinarele lumii 

Mi-aș fi dorit să mai stai.
Nu am nimic în afara fotografiei cu noi:
două umbre în bezna din Herăstrău,
blițul ce ne-a surprins 
de-aceeași parte a baricadei.
Știi și tu, singurul frig e acela
pe care l-am îndurat împreună,
ziua ta e ziua neîncepută,
ziua în care configurez
detalii simetrice. Și tu ai fost cândva
un corp roșu. Și pereții trupului tău
s-au atins.
Și inima ta s-a strâns foarte mult,
de parcă ți-ar fi rămas 
mică.
E-n regulă să poți pipăi frica. Și teama mea
e reală, și teama mea îmi acoperă vocea.
Dar știu: noaptea, 
plămânii tăi îi vor însoți pe ai mei,
respirațiile noastre vor umple
noi spații. Spre dimineață, somnul tău va aprinde
felinarele lumii. Și eu voi sta în lumina lor moale
ca în mireasma unui soare de vară,
ca-n liniștea unui lan de grâu copt, înainte
de seceriș.

Abel’s Wine Bar

Lună plină deasupra Centrului Vechi,
o femeie în rochie neagră, ochii tăi
măsurând-o.
Stăm la terasă, ne bem în liniște vinul –
fragmente mici de dantelă
ne subțiază vederea.
Atât de supli și totuși reușim să alegem
mișcările ce ne mențin în viață:
bucuria și ploaia, artificiile ce fac 
din orice-ntuneric o sărbătoare.
În fața ta îmi arunc spaima:
când tu te ridici,
am senzația că și eu mă ridic.
Când tu mă acoperi, strigătul meu despică
orice incertitudini. 
Pe-aceeași mare călătorim, nu există
variante de-ntoarcere. Cine pleacă,
va rămâne un timp. Fiindcă
că noi plecăm numai când toamna
e-aproape, 
numai când păsări de argint și de aur
ni se arată în somn.
Fiindcă noi cântăm numai când frica 
e mai înaltă decât lumina,
numai când corpurile se apropie periculos,
ca două gloanțe trase unul spre celălalt, 
în aceeași secundă.

Flavia Adam
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Lost (Fumul negru)

eu, cadavrul negru, uscăţiv,
afumat cu iz de petrol,
Stau întins în iarba verde crudă
ce-mi promite că va fi totul bine.
Şi dau fumul negru pe-o gură
de aer curat şi parfumat,
Şi dau pielea-mi de funingine
pe-un strai de iarbă şi de flori.
Şi dau păcatul ce m-apasă
pe-o clipă veşnică de inocenţă.
Şi-mi răsar muguri dulci
de inocenţă,
pe piept, pe braţe şi pe creştet,
unul parc-ar vrea să plesnească 
în zeci petale albe, moi,
Pe fruntea-mi arsă de dorinţă,
dar ştie că nu-i cale de întors
Când ţi-ai jertfit întreaga fiinţă
fumului rău cu chip schimonosit.

PTSD

Mitraliera tuşeşte cartuşe cu duiumul,
împroşcând aşchii de metal
în stânga şi-n dreapta,
în mic şi mare;
a răguşit.
Ostenită îşi trage piedica
şi îşi lasă capul plecat.

războiul e doar amintire,
iar ea a sfârşit într-un muzeu,
recondiţionată şi oblojită,
(o soartă fericită)
alături de alte surate care
ţin şi ele capul plecat
de ruşine.

Sexy-genar

Ca un sexagenar cu lehamite de drum lung
Îmi întind picioarele stoarse de reumatism
Şi mângâi chingile invizibile, brăţările de aer
Ce-mi strâng şi ultima venă într-un urlet sec.

autocarul tremură din toate-ncheieturile;
Când suspensiile, când gropile, când ce?
a prins sub roată o sticlă de plastic şi-a sărit
Şi am sărit şi eu cu capul în tavanul plasticat.

Perdeaua prăfuită, trasă cu tactul a şaizeci 
De ani de experienţă, te rog, nu de demenţă,
Tot fâşâie şi se mută singură - parcă e vie! -
Lumină din lumină, văd, nu mai văd, sictir!

Şi rock fM-ul cântă, dar postul local de radio
(trecem printr-o comună) interferează strategic.
Soloul de chitară electrică e împănat cu pasaje
De „şai diri diram“, la fel ca friptanele de la han.

So 80’s…

Să merg pe stradă,
să gândesc,
să simt,
să scriu.
Să ascult A flock of seagulls 
în căşti, să mă transpun 
într-un deceniu 
în care 
nu mă plimbam,
nu gândeam,
nu simţeam,
nu scriam.
Vremuri pompoase,

pline de neoane 
ce luminează 
în zeci de culori
de la Alfa 
până la Omega,
de la Coca-Cola
până la McDonald’s.
Totuşi, vremuri 
simple şi umile,
dacă le pui în oglindă
cu  anevrismul spiritual
al zilelor noastre
în care 
ne înmuiem trupurile
(iniţial) pure.
Vreau un reflector

cu lumină albă rece
şi un perete negru mat
pentru a crea
cel mai călduros
şi intens 
apus de soare.
Vreau simplitate 
în alb, roşu şi negru,
vreau frumuseţe 
fără contur,
pe care Warhol,
sprijinindu-şi bărbia
cu două degete,
ar numi-o simplu
artă.

G.G.P. Volceanov
Licențiat în litere (specializarea română-engleză) și absolvent al școlii de

gastronomie Horeca School (specializarea bucătar), cu scurte stagii la inter-
continental, Trattoria buongiorno și Hanul lui Manuc, G. G. P. Volceanov (adică
George-Paul Volceanov) este coautor al Dicționarului de argou englez-
român (editura Niculescu, 2015) și al Noului dicționar de argou al limbii
române (editura Litera). Ca poet, a debutat în revista românia literară nr. 31
/ 2019. aflat la început de drum, speră ca într-o bună zi să pășească pe urmele
iluștrilor săi înaintași literați-gastronomi Mircea Dinescu și radu anton roman.

Întind picioarele, trag perdeaua, reglez muzica,
„Drum bun, sexagenare!“ îmi spun zâmbind
Satisfăcut. „Sexy-genare, da, încă mai pot!“ îmi zic,
Privind pe geam la gardurile ce nu se mai termină.

Deodată autocarul se opreşte; coborâm în câmp.
Spre surprinderea mea, un grup de oameni
Îmi cântă „Cine-i născut în ianuarie, hai, sus!“
fusese accident. Nu cântau oameni, ci îngeri.

Terminus

a fost odată ca-n poveşti,
a fost ca niciodată,
(formula nu îmi aparţine,
e furată toată)
un moment de cumpănă
în existenţa noastră
Când vagoane negre şi lucioase
rulau disciplinate pe şine lungi către furnale
Ticsite cu beletristică, tablouri şi-alte cele,
păzite straşnic, parcă să nu fugă,
De năluci în echipamente de protecţie – 
salopete negre, lucioase cu cizme de plumb,
mănuşi grele de cauciuc şi măşti de gaze.
iar mecanicul de locomotivă,
nimeni altul decât Omul, rânjea sinistru,

iar focul din furnale i se reflecta
în ochii negri şi adânci.
Neobosit fredona cu glasul croncănit,
ca un ciob de sticlă care zgârie asfaltul:

Cărţi aruncate pe foc dau din aripi de hârtie,
arde, arde, foc năprasnic,
Cuvinte desfigurate se topesc în agonie.
arde, arde, foc năprasnic!

Un Pegas desfrânat

un cal de cristal cu gâtul şi capul de forma unui falus
taie maiestuos cerul în zbor, ca un Pegas pe amfetamine,
dând din aripi scheletice de fildeş când, deodată,
scalpul i se decalotează, formându-i-se astfel un guler gros,
lucios, din piele de cristal – un nechezat strident răsună;
loveşte turbat norii cu copitele de cristal potcovite-n carbon pur
şi eliberează prin esofagul ce-i serveşte drept uretră – 
sămânţa sa neagră, lucioasă şi densă precum smoala,
care pluteşte în văzduh până ce împroaşcă solul
şi de-ndată ce îl atinge se preschimbă în soldaţi,
sute, aliniaţi în fomaţiuni simetrice care mărşăluie
ameninţătoare, către palatul de lumină al raţiunii;
pământul trepidează sub paşii lor în ritm de tobă,
ţărâna se ridică-n zare, acoperind lumina cerului,
iar calul de cristal veghează, suflând în goarna milenară.
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Pe Gelu Negrea l-am cunoscut relativ recent. 
După ce am scris prima frază, mi-am dat seama că, la o adică, asta

a fost acum vreo 20 de ani, pe holul întunecos al Casei Monteoru,
pe-atunci sediul Uniunii Scriitorilor. De-atunci am avut cu autorul lui
Anti-Caragiale, întâlniri mai multe și mai intense decât cu mulți alți
autori de literatură, începând cu anii petrecuți în redacția revistei
Luceafărul și continuând cu partidele de șah de la Casa Scriitorilor de
la Neptun, pierdute în proporție covârșitoare de mine înainte de a fi
câștigate de domnia-sa.

Din mulțimea de observații și comentarii pe care le implică lectura
operei sale, voi da doar un semnal din câteva gânduri „răzlețe“ (vorba
e chiar a lui Gelu Negrea).

Sărbătoritul de azi este cunoscut în lumea literară pentru
volumele sale de critică, non-conformiste dar cât se poate de serioase.
A publicat și un roman, la o vârstă şi o experienţă literară care sunt
ale maturităţii depline. A scris și a publicat multe aforisme, înainte și
după ce a devenit titularul unei rubrici de gen la revista Neuma.
Criticul ştie multe despre literatură, îi cunoaşte ispitele şi limitele.
Când scrie ficțiune, Gelu Negrea nu îşi face iluzii prea mari despre
puterea iluziei şi înţelege perfect să manevreze farmecul misterului şi
al erudiţiei. Când scrie critică și istorie literară, provoacă bucurie
cititorilor care pot gusta cartea din perspectivele ei parodică, ludică,
și felul în care Gelu Negrea potriveşte mărgelele de sticlă ale
presupunerilor. 

Gelu Negrea e unul dintre puținii scriitori care a rămas fidel
cronicii cultural-sportive, în care au strălucit atâți înaintași cu care nu
trebuie să ezite a se compara. Domeniul său de predilecție rămâne
însă critica literară. Puțini critici au scris atât de multe volume, nu doar
articole, despre un singur autor fie și ilustru - anume I. L. Caragiale -
așa cum a făcut-o Gelu Negrea. 

Gelu Negrea a fost întotdeauna un combatant temerar pe frontul
lui Caragiale-tatăl, aducând în dezbatere numeroase puncte, unele
aflate la baza unor contraziceri și polemici între experți. Pentru Gelu
Negrea cazul lui Caragiale nu a fost niciodată închis, clasat, tranșat.
Volumul recent apărut (2019) la Editura Tracus Arte, Doamnele
domnului Caragiale, îi dă o ocazie în plus de a se pronunța asupra
operei și a vieții marelui ploieștean. 

În calitate de cititor asiduu al lui Caragiale, mă simt în stare să
vorbesc cu Gelu Negrea, câteva ore, numai în replici din opera lui I. L.
Caragiale. Ca atare, îi admir și-i respect pasiunea care ne aduce mereu
puncte de vedere inedite despre cel mai straniu și abisal autor „ce l-a
ivit și-l va ivi, poate, vreodată pământul românesc“. Ca și obiectul său
de studiu, Gelu Negrea are capacitatea de a intui enorm și de a detalia
monstruos. Scrisul său e plin de surprize și admirabil de dens. 

Doresc așadar ca și în anii care au mai rămas până la centenarul
nașterii sale, Gelu Negrea să ne uimească tot mai des cu verva și
sagacitatea sa. Îi urez sănătate fizică și pariez pe veșnica-i tinerețe a
spiritului. Țin foarte mult să fiu prezent, nu doar cu un text, ci în
persoană, la momentul când îl vom sărbători la împlinirea veacului. 

La Mulți Ani! (H.G.)

La Muzeul Național al Literaturii Române a avut
loc, la data de 12 noiembrie 2019 o lansare de carte a
Editurii Neuma. Mulțumim celor care au fost alături de
cei trei autori: Mihaela Stanciu, Emil Lun geanu și  Horia
Gârbea. Au fost prezentate patru volume și nr. 9-10 al
revistei Neuma. Autorii prezenți au adresat cuvinte de
recunoștință doamnei director a editurii, poeta Andrea
H. Hedeș, maestrului Mircia Dumitrescu care a con-
tribuit cu lucrările sale la ilustrarea volumelor, artis tului
DTP Gelu Iordache, doamnei Gabriela Andrei, doam-
nei Loretta Popa și întregii echipe MNLR pentru orga-
nizarea strălucită. Publicul a fost numeros și entuziast,
format în mare parte din autori de literatură.

*
Editura Neuma a fost prezentă la Târgul de Cate

Gaudeamus 2019 la standul Asociației APLER. Joi, 21
noiembrie 2019, în standul Editurii Tracus Arte, căruia
îi mulțumim din nou pentru găzduire, a avut loc
lansarea a șapte volume recente semnate de cinci au-
tori, toate apărute la Editura Neuma. Au lansat volume
și au oferit autografe: Carmen Tania Grigore, Mihaela
Stanciu, Florin Burtan, Emil Lungeanu și Horia Gârbea.
Au fost prezenți numeroși scriitori, dintre care un
număr semnificativ de autori ai Editurii Neuma și co-
laboratori ai revistei omonime. A fost un prilej fericit
pentru un schimb de idei dar și de volume recente
între autori, o întâlnire informală plină de optimism.

GELU NEGREA

75
Lansări NEUMA 

la Muzeul Naţional al
Literaturii Române și
la Târgul Gaudeamus
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Juriul revistei România literară,
compus din Nicolae Manolescu (preșe di-
nte), Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache,
Sorin Lavric, Angelo Mitchievici, Cristian
Pătrășconiu, Răzvan Voncu, a decernat
miercuri 4 decembrie 2019 premiul Car -
tea Anului al revistei. A fost a 18-a ediție a
prestigiosului premiu. Au fost nouă nomi-
nalizări, din care juriul a ales două, lau reate
ex-aequo: Adrian Popescu, Poezii 1971-
2018, Editura Școala Ardeleană și Alex Ște-
fănescu Eminescu Poem cu poem. Pos- 
tu mele, Editura All. 

Consiliul Uniunii Scriitorilor din România s-a întrunit în ziua de 4 decembrie 2019
la sediul organizației pentru ședința sa ordinară, a doua din an. Lucrările au fost con-
duse de președintele uniunii, dl. Nicolae Manolescu. 

La cele mai importante puncte ale ordinii de zi, Consiliul a aprobat execuția buge-
tară pe anul 2019 și a primit raportul Comisiei de Validare, votând primirea de noi mem-
bri. Lista acestora se află mai jos. 

Comunicat al Uniunii Scriitorilor

Uniunea Scriitorilor din România informează publicul asupra faptului că, prin
încheierea din 08.01.2020, Judecătoria Sectorului 1 București a respins ca neînte-
meiată cererea formulată de diverse persoane privind înregistrarea în funcția de
președinte a unei alte persoane decât președintele ales legal și statutar, Nicolae
Manolescu.

Instanța a reținut totodată faptul că dl Cipariu Dan Mircea, care își arogă funcții
de conducere a Uniunii Scriitorilor din România, nu are nicio calitate de reprezentant.

Reiterăm în acest context că, prin două hotărâri judecătorești definitive, instanțele
au stabilit legalitatea alegerilor din anii 2009 și 2013 și, respectiv, calitatea de preșe -
dinte al Uniunii Scriitorilor din România a dlui Nicolae Manolescu.

De asemenea, prin alte două hotărâri judecătorești definitive, instanțele au sta-
bilit nelegalitatea și au constatat nulitatea absolută a unor pretinse alegeri paralele,
organizate de un grup de persoane, motiv pentru care aceste persoane nu-și pot
aroga vreo funcție de conducere în cadrul Uniunii Scriitorilor din România.

Filiala Alba – Hunedoara
Daniel Marian

Filiala Arad
Horia Al. Căbuți

Dan Horațiu Popescu

Filiala Bacău
Ticu Leontescu
Adrian Lungu

Octavian Nestor
Petrache Plopeanu
Elena P. Simionovici

Filiala Brașov
Carmen Gheorghe

Dumitru Manolache
Alex Maroiu

Filiala București – 
Critică, Eseistică 
și Istorie Literară

Gheorghe Lăzărescu
Marian Nencescu

Filiala București – 
Literatură pentru Copii 

și Tineret
Elena Bolânu
Maria Bonea

Fevronia Spirescu

Filiala București – Poezie
Mihaela Aionesei

Lazăr Avram
Evelyne Maria Croitoru

Iordache (Ignatie) Grecu
Maria Baconschi (Dumitrescu)

Costinel Petrache

Filiala București – Proză
Petre Barbu

Ileana Bâldea Popescu
Simona Preda
Toma Roman

Filiala București – 
Traduceri Literare

Roxana Alexandra Călinescu
Magdalena Ciubăncan

Anca Focșeneanu
Radu Viorel Săndulescu

Luan Topciu
Nadina Vișan

Filiala Cluj   
Ioana Baetica Morpurgo

Gabriel Bota
Dan Căilean
Terezia Filip
Nicolae Iuga

Alice-Valeria Micu

Teodor Moldovan
Daniel Moșoiu
Delia Muntean

Szilveszter Lászlό Szilárd
Maria Vaida

Filiala Craiova
Emanuela Bușoi

Aurora Nicoleta Ionescu
Eleanor Mircea

Florin-Gabriel Nedelea
Mihai Ștefan (Mihai Măceș)

Mihailo Vasilievici

Filiala Dobrogea  
Ottilia Ardeleanu

Bogdan Boeru

Filiala Iași  
Lucian Vasile Amarii
Constanța Apetroaie

Sergiu Brandea
Bică Nelu Căciuleanu

Lina Codreanu
Mihaela Grădinariu

Doina Guriță
Ioan Ouatu

Eduard Filip Palaghia

Rafila Radu
Cristina Scarlat
Viorica Șerban
Caliopia Tocală

Nina Viciriuc

Filiala Pitești
Carmen Georgeta Popescu
Octavian Mihail Sachelarie

Constantin Zaharia

Filiala Sibiu 
Ioana Heidel

Mihaela Miroiu
Ana Zegrean

Filiala Sud – Est
Claudiu Brăileanu
Adrian Buzdugan

Marieta Ion

Filiala Târgu Mureş
Nagy Nicolae-Cund 
Szabό Rόbert Csaba

Szenkovics Enikő

Filiala Timișoara
Coriolan Babeți
Adriana Cârcu

Daniel Luca

Primiri în Uniunea Scriitorilor
În urma ședinței Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 4 decembrie 2019, 

au fost validați ca membri ai U.S.R. următorii candidați:
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Antropologii disting între societăți post-
figurative (orientate spre trecut, tradiționa -
liste), de genul celor orientale, configurative
(construite în prezent prin cooperarea tu-
turor membrilor societății) și prefigurative
sau orientate către viitor, cum este socie -
tatea americană. 

Literatura americană excelează în uto pii,
de la Edward Bellamy la Walden Two de B.F.
Skinner, care rescrie pentru secolul XX idea -
lul arcadic al transcendentalistului Tho reau,
sau în scenarii de basm cu înfruntări ale
binelui și răului în decoruri futuriste și cu
final fericit, ca în Regele pescar, unde trium-
ful eroului din romanul cavaleresc se înso -
țește cu optimismul naiv al unui pasto- 
ralism urbanizat din muzica lui Gerschwin.
În Europa occidentală, ascensiunea disto piei
în locul utopiei s-a produs în contextul în-
grijorărilor legate de declinului Occidentu-

lui, cum se intitulează cartea lui Oswald
Spengler apărută în anul încheierii primului
Război Mondial, 1918. Utopia este genul li -
terar care propune un proiect global - nu in-
divizii, ci comunitatea ca atare este prota- 
gonistul narațiunii - iar asocierea proiectului
utopic al modenității cu nașterea imperiilor
era cât se poate de firească. Istoria care a îm-
părțit popoarele în mari și mici, în metropole
și margini, nu ridică aceleași probleme pen-
tru unele și altele, acestea fiind amplificate
în cazul națiunilor mici sau impunând alte
moduri de rezolvare. Aceas ta nu înseamnă
că suntem de acord cu condamnarea fără
menajamente pronunțată de Edward Hal-
lett Carr într-un eseu din 1987 intitulat
„What is History?“ unde acesta emite specu-
lații în jurul polarității popoare mari - acei
agenți ai istoriei care fac regula jocului -, și
popoare mici gravitând în jurul lor:

O mulțime de oameni care au suferit di-
rect sau indirect de pe urma victoriei bolșe-
vice ...doresc să-și manifeste protestul îm- 
potriva acesteia; iar acest lucru, atunci când
interpretează istoria, îi face să-și lase imagi-
nația să inventeze tot soiul de de alternative
mai agreabile pe care cursul acesteia le-ar fi
putut lua.

Aceasta e o reacție pur emoțională și
anistorică din partea unui grup sau unei
națiuni care merge prin șan țul nu pe
creasta evenimentelor istorice, teoriile lor
accentuând rolul întâmplării sau al acci-
dentalului în istorie. Părerea că rezultatele
examinărilor sunt o loterie va fi întot-
deauna populară printre cei din clasa a
treia. Istoria este ... răbojul a ceea ce au
făcut oamenii, nu a ceea ce nu au reușit să
facă. Istoricul este preocupat de cei care ...
au rea lizat ceva.*

În ziua de 9 noiembrie 2019, la sediul Institutului Cultural
Român, a avut loc a 10-a ediție a Colocviului Național de Lite -
ratură SF și Fantasy „Ion Hobana“. Colocviul a fost organizat, ca
în fiecare an, de Societatea Română de SF și Fantasy și de Filiala
București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, cu sprijinul
Institutului Cultural Român. Tema aleasă pentru comunicările
din acest an a fost Un singur Pământ, o singură umanitate, un
singur viitor. Au fost prezentate zece comunicări pe care revista
noastră la va publica în numărul de față și în cel următor. S-au
decernat Premiile Ion Hobana pentru anul 2019. Acestea au fost
atribuite unor merituoși autori din domeniu astfel: 

Colocviul și Premiile „Ion Hobana“ 
la a zecea ediţie

Marele Premiu: „Expurgo“ de George Cornilă (Editura Crux)
Premiul pentru debut în volum: „Tunelul de la capătul lumii“ de Diana Alzner (Editura Pavcon)

Premiul pentru cel mai bună culegere de povestiri: „12 povestiri fantastice“ 
de Dănuț Ungureanu și Marian Truță (Editura Tritonic)

Societăţi pre/postfigurative, 
sau utopii versus distopii

MAriA-AnA TuPAn

* Plenty of people who have suffered directly or vicariously from the results of the Bolshevik victory ... desire to register their protest against it; and this
takes the form, when they read history, of letting their imagination run riot on all the more agreeable things that might have happened This is a purely emo-
tional and unhistorical reaction In a group or a nation which is riding in the trough, not on the crest, of historical events, theories that stress the role of chance
or accident in history will be found to prevail. The view that examination results are a lottery will always be popular among those who have been placed in
the third class History is ... a record of what people did, not what they failed to do The historian is concerned with those who ... achieved something.
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Proiectele globale rezervă statelor mici
un rol participativ – acestea nu sunt pre -
zente nici la originea nici la abandonarea lor
precum marile puteri (a se vedea decizia re-
centă a administrației americane de a se re-
trage din Acordul de la Paris privind schim- 
bările climatice). Diferențele de dezvoltare
economică și de autonomie politică vor sta
la baza unor agende diferite cât timp vor
mai exista. Pentru anul 2020 sunt dejà în
pregătire  conferințe pe tema bicentenaru-
lui revoluțiilor liberale mai ales de la mar-
ginile Europei cu substanțiala contribuție a
intelectualilor. În vreme ce revoluționarii din
Italia, Spania și Portugalia urmăreau de-
mocratizarea vieții politice, instaurarea unui
regim contituțional, în Grecia și România
aniulor 1820-21 se punea abia problema
decolonizării, a emancipării de sub stăpâ -
nirea turcească. Chiar și în amurgul secolu-
lui al XIX-lea, românii nu imaginau ci tra- 
duceau o utopie socialistă – aceea a ameri-
canului Edward Bellamy, Retrospectivă
200—1987, prin strădaniile Sofiei Nădejde. 

De această prezență mediată pe scena
istoriei este convins și Liviu Radu care, în ro-
manul Constanța 1918, imaginează trei al-
ternative ale acestui annus mirabilis, dar nu
din poziția unui jucător care mută piesele
pe harta lumii ci a unui actor de rol secun-
dar care îl ântreabă pe Pantocrator: Pe
mâinile cui ne-ai mai dat acum? 

Într-una din variante, Principatele Unite
au fost înglobate într-un imperiu austro-
român, care a pierdut războiul, la sfârșitul
căruia teritoriile românești sunt ocupate de
trupele franceze comandate de generalii
Sarrail şi Berthelot. Aceștia vor purta trata-
tive cu ofițeri locali a căror identitate nu e
însă aborigenă ci una hibridă generată de
ocupația germană după cum indică nume -
le corupte: Mareşalul Alexander von Awer-
essku şi maiorul Johann von Antonessku.
Autorul rezervă românilor rolul de slujitori
ai unor Porți mai mari, cei doi oferindu-se

aici să servească Occidentului ca pavăză
contra bolșevismului. Istoria reală nu în-
dreptățește această imagine defavorabilă,
caragialescă a românilor despre ei înșiși, dar
ea face parte dintr-o colecție de stereo -
tipuri. Juan Goytisolo, un celebru postmo -
dernist spaniol, scrie că Germania a fost
înfrântă din cauza revoluției din România,
dar la noi se pare că nu e crezut. În ce îl
privește pe Averescu, învingătorul lui Ma -
ckenzie și demnitarul care a refuzat înche -
ierea pactului cu Puterile Centrale nu a fost
un filogerman, iar teama de bolșevism a in-
terbelicilor s-a dovedit a fi fost prea mică în
comparație cu ororile regimului instalat la
mijloc de secol, de ar fi să amintim doar
cazul lui Iuliu Maniu – unul din eroii Unirii
care au sfârșit în închisoare și cel care a oprit
prima ofensivă a bolșevismuluui în ipostaza
scurtei republici maghiare insaturate în
1919. Un Maniu, fost Prim Ministru, priponit
în întuneric într-o celulă la capătul unui lanț
de cinci ori mai mic decât al câinelui meu,
fixat cu un cârlig în pardoseala de ciment
nu este emblema unui popor psihologic
aservit ci a unui popor sub vremi și puteri.

Liviu Radu însă adaugă medalionului
germanizat alte două care întăresc impre-
sia de popor cameleonic, incapabil de rezis-
tență în relație cu centre străine de putere.
„Konstanţia şi Hamlet“ îl transportă pe
Dimtrie Cantemir în perioada de după
Primul Război Mondial în persoana prințu-
lui Dimitri Antiohovici Cantemirov, care ar fi
domnit peste o Românie înglobată în Im-
periul Țarist și care rămâne un hamletian
idealist și degustător de artă într-o vreme a
confruntărilor politice dintre diverși ex-
tremiști și agenți secreți. A treia putere care
alienează instituțional pe români asimi -
lându-le numele sunt turcii. Când Imperiul
otoman se prăbușește la sfârșitul războiu-
lui, românii oscilează între două extreme: fie
întoracerea bruscă a armelor măcelărind
turcii pentru a fi pe placul Puterilor occi-

dentale care i-au învins, fie refugiul în Ana-
tolia la turcii cu care se înrudiseră când ges-
tul fusese unul opotunist. Istoria reală e
total diferită, armeanul Nicolae Batzaria,
parlamentar romîn, făcând parte din Gu-
vernul Tinerilor Turci care au reformat și
prăbușit Imperiul Otoman, ca și din dele-
gația care în 2013 a semnat la Londra actul
de deces al Imperiului, spre satisfacția lui
Iorga deoarece vedea în otomani puterea
care întârziase progresul românilor.

Desprins de sordidul vieții politice, un
Nastratin Hogea închis în propria sferă, ase-
meni personajului lui Ion Barbu la Isarlâc,
încearcă să-și interpreteze un vis. În vreme
ce autorul Jocului secund se identifică în
persoana unui predecesor al creației, Liviu
Radu dă de înțeles că istoria românilor e
emanația unui spirit levantin mai curând
decât european. 

În Imagimary Homelands (Patrii imagi -
nare), Salman Rushdie publică eseuri de-
spre cealaltă planetă Terra, a imaginației, în
care scriitori din Lumea a Treia pot concura
cu confrați din marile culturi și uneori chiar
să le impună un model, cum s-a întâmplat
cu realismul magic. În Cifrele sunt reci, nu-
merele-s calde, povestire publicată în 2012
și inclusă un an mai târziu într-o antologie a
SF-ului European (Anthology of European
SF), editată de Cristian Tamas și Rober -
to Mendes, cu titlul „Digits Are Cold, Num-
bers Are Warm“, Liviu Radu împrumută din
H. P. Lovecraft referința la o carte, Necro-
nomicon, scrisă de un arab, Abdul Alhazred,
și tradusă în latină de Olaus Wormius. Prima
dată cartea e menționată în povestirea
Ogarul din 1922 – adică aproximativ timpul
în care sunt plasate istoriile imaginare din
Constanța 1919. Titlul este numele unui
univers paralel populat de monștri pericu-
loși care pătrund uneori în universal nostru
producând catastrofe umanitare. Cartea
arabului îngăduie calcularea precisă a aces-
tor vizite, al căror efect poate fi diminuat
aruncându-se monștrilor câteva jertfe uma -
ne pentru a-I îmbuna și a-I întoarce în lumea
lor mai înainte de a devora milioane. Cei
sacrficați sunt nefericiți marginalizați – bol-
navi în fază terminală, prizonieri destinați
execuției sau prostituate. Naratoarea asistă
la înmormântarea soțului ei, Theodore Mi -
che ner, un pastor care află despre carte în
jurnalul predecesorului, Reverendul Knock-
 smith, Acesta comisese astfel de sacrificii
umane împreună cu un anume Waine -
wright, descedent al unei familii din lumea
bună. De ce ajung oameni inteligenți și culți
să comită atrocități e întrebarea care s-a
impus umanității după cele două catastrofe
mondiale. Povestirea conduce din revelație
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în revelație, de la substituirea lui Jack Rip-
per prin acest cuplu de psihopați și sfârșind
cu mărturia finală că soția pastorului fusese
adevăratul criminal.

Dacă proiectele globale depind de po -
ziționarea geopolitică, în schimb utopiile și
distopiile aparțin unei ordini universale,
unde doar forța imaginației contează în
captarea atenției unui auditoriu interna -
țional. Despre români se poate spune că
s-au ținut aproape, Mihail Grămescu fiind
chiar un antemergător al Noului Istorism cu
Aporisticon, Glosar de civilizații imaginare
(1981). Nu mai era o reprezentare mediată
ci o prezență personală și personalizată pe
scena internațională (sigur, în măsura în
care românii se vor hotărâ să-și popu -
larizeze valorile în internet).

În anii ’80 s-a produs o internațion-
alizare a stilului care a făcut să dispară dis-
tincția dintre centru și margine creată ante- 
rior de prioritatea Parisului în materie de
poststructuralism. A avut loc și o revoluție
transdisciplinară. Întoarcerea la istorie după
trei decenii de narcisism auto-reflexiv, tex-
tualist și semiotic nu a avut loc în perimetrul
isatoriografiei trandiționale ci al unei meta -
ficțiunii istoriografice, dacă e să folosim ter-
menul propus de Linda Hutcheon. Intr-o
epocă dominată de incertitudine cuantică
și teorii despre amestecul de haos și deter-
minism din istoria universului, istoricii au
procedat ei înșiși la o deconstrucție a isto-
riei determinste care pretindea să fie un ra-
port științific despre trecut, deoarece se
putea preciza care eveniment /X/ a produs
evenimentul /Y/ și cu ce consecință /ɣ/. Ei
au recunoscut că accesul la trecut e mediat
de documentația accesată și de ideologia
autorului, că scrierile lor sunt narațiuni care
folosesc o anume focalizare, un anumit
punct de vedere, o anume organizare re-
torică – întru nimic așadar diferită de lite -
ratura de inspirație istorică. Așa cum se
adresa imaginarului un istoric prestigious
precum Nial Ferguson care examinează re -
levanța istoriilor alternative pentru înțele -
gerea trecutului (Virtual History, antologie
de eseuri cu introducere de Ferguson din
1997), apelau și scriitori la folclor, mit sau
imaginație în raportările la trecut. Roma -
nele Noului Isrtorism sunt alloistorii, meta -
ficținiune istoriografică sau realism magic,
unde realitatea istorică se interferează în
scenarii transistorice cu un plan imaginar în
care evoluează personaje inventate sau se
petrec scene fantastice sau legendare. Mar-
ques, Isabel Allende, Salman Rushdie, Peter
Ackroyd au avut corespondenți români în
Ștefan Bănulescu, Baconsky, Culianu, DR
Popescu, Alexandru Ecovoiu, Octavian So-

viany, Nichita Danilov, Florin Manolescu,
Victoria Comnea .și alții.

Varianta populară a acestei literaturi
mainstream au fost istoriile alternative în
care se realizează o altă variabilă din bifur-
carea timpului, ca în universurile paralele.
Steampunk, Dieselpunk sunt nume ale
unui Sf care încearcă să sară peste propria
umbră, plasând în trecut speculații despre
scenarii viitoare. Acestea sunt utopii sau
distopii, fie indicând alternative care ar fi
fost benefice pentru omenire, fiind acțio -
nând ca un avertisment în privința opresiu-
nii și injustiției venind din partea unuui stat
totalitar, a corporațiilor internaționale, a fa-
natismului religios etc. Ele par să fie o me -
ditație asupra erorilor trecute, un mod de a
învăța din istorie. În acelațși timp, abun-
dența lor nu ni se pare a trăda nostalgie –
după civilizația victoriană, de exemplu, a
Angliei la apogeu ci mai curând caracterul
de epocă de transit al prezentului către
altceva ce urmează să fie construit, ca în Re-
naștere când Montaigne mărturisea că
dorește să descrie trecerea. De fapt, Johan
Heuzinga spune chiar că atenția istoricului
trebuie să se îndrepte mai ales către mo-
mente când turnura evenimentelor era
neașteptată, când elementele de care dis-
pouneau factorii de decizie puteau con-
duce la rezultate opuse și se punea pro- 
blema alegerii. În această situație părem să
ne aflăm acum, când și autori români scriu
istorii contrafactuale cu scopul deslușirii
erorilor trecutului și reformei caracterului
națiuni: Ioan Groșan, O sută de ani de zile la
Porțile Orientului; Răzvan Rădulescu, Teo-
dosie cel Mic, Ovidiu Pecican, Lumea care
n-a fost. O odisee în scrisori și documente
moldovenești din prima parte a secolului al
XVII-lea.

Istoriile alternative sunt un bun prilej de
examinare a subconștientului colectiv al
popoarelor în relația cu jocurile mondiale
ale puterii. În 1931, John Collings Squire al-
cătuia o antologie de eseuri pe tema isto -
riilor imaginare intitulată It Happened Other- 
wise (S-a întâmplat altfel) în care cei un-
sprezece romancieri și publiciști propuneau
variante ale unei istorii din care lipsea cata-
strofa mondială a războiului încheiat în
1918. Winston Churchill imaginează, cum
era de așteptat, redobândirea controlului
asupra Americii cu ocazia Războiului dintre
Nordul industrial și Sudul plantatorilor
stăpâni de sclavi. Cetățean britanic dar năs-
cut în Franța, Hilaire Belloc imaginează o al-
ternativă în care Anglia pierde în cel de la
doilea război mondial, devenind o provin-
cie a unui Commonwealth European, o fe -
derație de state. Această antologie e recu- 

noscută ca predecesor de autorii unui gen
nou, steampunk, apărut în anii ’80, un gen
hibrid aliat Noului Istorism în literatura
mainstream, definit  ca un paradoxal retro-
futurism, deoarece se întoarce în trecut, re-
constituit muzeistic, pentru a explora pro- 
iecte ale acelor timpuri care au rămas nere-
alizate. Un exercițiu critic sau un studiu
antropologic al generațiilor precedente din
punctul de vedere al apetitului lor, al sub-
conștientului lor boulomaic. Ceea ce s-a în-
tâmplat cu adevărat este mai bine înțeles
din perspectiva variantelor abandonate.
Acestea au propriul potențial de realitate
care se poate realiza ulterior. Nu se poate
spune că proiectul de decident politic al lui
Churchill sau proiectul de federalizare a Eu-
ropei propus și de un politician româm din
zilele noastre cu poziția marginală a fostu-
lui cel mai mare imperiu din  istorie nu pot
fi parțial identificate în istoria ultimului
secol ... 

Dimpotrivă, occidentalii se tem de de -
gra darea regimului democratic de care s-au
bucurat de secole, de alienarea omului în
societatea digitalizată, rătăcind în spațiile
hibride real-viurtuale, privind nostalgic îna -
poi la vremea când progresul tehnologic –
cu abur și diesel ca modus operandi – mai
părea să să fie controlat de un om conside -
rat complet diferit de mașină.

Eroul meu, George Orwell, îi spune Mar-
garett Attwood creatorului lui Big Brother,
ea dorind să marcheze anul 1984 prin scri -
erea propriei distopii, The Handmaid s Tale,
(Povestea slujnicei), publicată un an mai
târziu. 

În această distopie, Statul totalitar Gi -
lead a luat locul primului stat de drept con-
stituțional conceput de Jefefrson, fanatis- 
mul religios, exploatarea indivizilor dez-
abilitați social, felurite atrocități alcătuind
un scenari entropic asemănător celui din
Planeta Maimuțelor. Attwood avertizează
asupra pericolului pe care îl prezintă igno-
rarea schimbărilor graduale în rău, deoa -
rece, spune un personaj, într-un cazan cu
apă încălzită treptat, te pomenști murind în
apă clocotită.

În Frankisstan, Jeanette Winterson îm-
pletește două scenarii – al primului roman
SF scris de Mary Shelley și cel imaginat de
ea în Anglia Brexitului, scriind pentru a
comemora bicentenarul personajului Fran -
kenstein - creatorului artificial  de ființe mai
mult sau mai puțin umane. Inteligența Ar-
tificială denaturează umanitatea, tehnolo-
gizînu-i nu doar trupul, sexualitatea, ci și
gândirea manipulată cibernetic. Prin evo-
carea unor precedente, comemorate ase-
meni evenimentelor și personalităților re a le,
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Salutări (Ní háo) din Chongqing, de unde ne zâmbesc veseli
32 de milioane de locuitori, un oraș mamut cu blocuri de fildeș
de 30–40–80 de etaje, totul respira bunăstare și (mă repet) bună
dispoziție. Cel mai important oraș actual al Chinei ca populație,
ambiționându-se ca în curând să depășească aglomerarea aso-
ciată capitalei Japoniei. Orașul chiar arată precum planșele real-
izate în anii 1960–1970 la Palatul Pionierilor din București cu
tema Secolul XXI. Multe blocuri se transformă seara în ecrane gi-
gant, pe care rulează filme cu soldați, pompieri și pionieri.

Asta, văzut de la etajul 30 al hotelului. De jos, e cam pâclă în-
tretăiată de fascicule laser și reclame colorate, cu boxe scandând
fel și fel de mantre comerciale într-un limbaj cam cibernetic. O at-
mosferă de Blade Runner, însă veselă. Nu li se plimbă pe dea-
supra reclame aeropurtate pentru alte locuri sau alte lumi
paradisiace. Nu, comrades. Paradisul este acesta. Serviți cu mult
curry.

Locuitorii din Chongqing se hrănesc cu mândrie națională și
cu multiple specialități culinare, toate extrem de condimentate.
Cancerul gastro-esofagian este principala cauză de morbiditate.
Mândria națională nu are efecte averse asupra organismului.
Lipsa ei, probabil că da.

Un singur Pământ, o singură umanitate, un singur viitor...
Chongqing a fost capitala Chinei în timpul îndelungatului

război civil, suprapus cumva cu al doilea război mondial, care aici
se numește războiul sino-japonez. A fost multă vreme principala
bază a Guomindang-ului, un partid inițial democratic, apoi din ce
în ce mai de dreapta, evoluând spre fascism, pentru a sfârși
sfâșiat de corupție, dezamăgindu-i chiar și pe anglo-americanii
care-și puseseră speranțe în el. Aceștia se repliază în a investi cu
încredere mișcarea lui Mao, care cucerește Chogqing-ul în 1949,
unde în 1950 s-a ridicat în piața centrală un măreț monument,
acum minuscul printre zgârie-norii din jur.

În fața acestui monument, ni se spune că a fost ridicat în cin-
stea eliberării Chinei. De cine? De japonezi. Păi japonezii au fost

învinși în 1945... Nu contează, atunci s-a eliberat China de ei, în
1949. Concluzia unu: la scara a aproape cinci milenii de istorie, ce
mai contează 4 ani în sus sau în jos? Concluzia doi: băgați-vă bine
în cap: chinezii nu s-au luptat niciodată între ei.

În China, țară comunistă, totul se plătește. Toate nivelurile de
școlarizare, plus sănătatea. Cea mai socialistă țară rămasă pe ma-
pamond (exceptând Coreea de Nord) are asistența socială redusă
la minimum. De vreo 2–3 ani, familiile de chinezi au voie să aducă
pe lume doi copii. De la al treilea prunc încolo, se plătește o taxă
absolut modică pentru un chinez din clasa medie spre supe-
rioară, de neconceput pentru o familie din China rurală. 
Marxism-leninism-darwinism.

Chiar începusem să ne întrebăm ce se întâmplă dacă a doua
sarcină se nimerește să fie gemeni? Faci un copil moca și unul cu
taxă? Dar dacă n-ai bani să plătești?

Un singur Pământ, o singură umanitate, un singur viitor...
Tovarășul Xi Jinping, cel mai puternic om de pe planetă, este

destul de discret. Mai discret decât Putin sau Erdogan, aproape
ca Iohannis al nostru după ce a demis-o pe Laura Codruța Kövesi.
De pe toate bancnotele ne privește cu înțelepciune transceden-
tală numai tovarășul Mao. Yuan-ul nu este complet convertibil,
dar nimeni nu se sinchisește de aceasta. Maoismul va fi tot-
deauna convertibil în fericire.

După cum nimeni nu se sinchisește de faptul că nu votează
niciodată. Nu prea înțeleg localnicii de aici ce mare scofală este
să votezi. Și-ți explică faptul că sistemul lor este mult mai eficace.
Dacă „de sus“ se decide să se facă un pod, o autostradă sau să se
lanseze o rachetă, aceste lucruri se întâmplă și gata. Fără discuții
interminabile, fără procese, contestații, corupție, șpăgi sau
schimbări de macaz.

Un singur Pământ, o singură umanitate, un singur viitor...
În Chongqing blocurile acestea semețe nu au căldură, deși

iarna temperatura medie este în jur de zero grade și mai este și
foarte umed. Radet-ul lor nu va da faliment niciodată. Poporul

sau chiar prin crearea de intertexte, autorii
contemporani par să celebreze statutul
scrii torului ca martor și profet în sensul unui
„V-am spus noi … „

Pentru a menține trează vgilența audi-
toriului, acești autori folosesc tropi distopici
ai reversului care poate interveni cu spon-
taneitatea schimbării spinului unei parti -
cule. În Schlachthof V (Abatorul 5), compo- 
zitorul Hans-Jürgen von Bose se referă la un
abator din Wiesbaden transformat în cen-
tru cultural ca alternatrivă realistă la soluția
evadării într-un univers parallel pentru a
scăpa de memoria traumatizantă a bom-

bardamentului Dresdei la care a participat
imaginată de prozatorul american Kurt
Von negut în romanul cu același titlu. Mar-
garet Attwood folosește imaginea unui zid,
despre care spune că a aparținut Univer-
sității din Cambridge Massachusetts și care
servește acum fanaticilor ca loc de ex-
punere a cadavrelor celor executați, în ace-
leași scopuri alegorice.

Convergența mai multor discipline pen-
tru a genera o matrice epistemologică a
meditației asupra lumii contemporane ca o
funcție de undă ale cărei stări realizate prin
interferența cu paxisul omenirii impune cla-

sei poilitice ca și societății civile meditație și
responsabilititate poate fi într-adevăr pri -
vită ca un context global la care autorii
noștri de discurs se pot simți inter pares. În
ciuda autorilor de ficțiuni speculative care
continuă să se revendice culturii populare
invocând periferia punk, SF-ul istoriilor al-
ternative reprezintă o emancipare ire-
versibilă, deoarece se adugă discursului
politic, istoric, antropologic, filosofic pre-
cum și literaturii înalte a metaficțiunii istori-
ografice.

Un singur Pământ, o singură
umanitate, un singur viitor... 

CrisTiAn-MiHAil TeodoresCu
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chinez se călește și dansează tematic în fața blocului. Dansuri cu
eșarfe. Roșii. Am crezut inițial că făceau exerciții pentru vreo de-
filare sau manifestare populară – nu, mi s-a spus că este plăcerea
lor să execute aceste dansuri. Oricum, combinate cu mândria pa-
triotică și hrana picantă, încălzesc binișor.

În Rusia, după câteva zile de plimbare prin Sankt Petersburg
am găsit totuși un tânăr șofer de taxi care să vitupereze îm-
potriva putinismului, împotriva corupției, falimentului industri-
ilor cu valoare adăugată mare, economiei bazate numai pe
export de resurse brute. În Chongqing nu cred că vom vedea așa
ceva. Sunt atât de mulțumiți de ce li se întâmplă, încât nici nu-ți
prea vine să-i contrazici.

Chongqing-ul este un oraș plin de turiști. Nimeni nu vorbește
vreo limbă străină, cu toate acestea. Ați ghicit, turiștii sunt
chinezi. De la cuplurile provinciale aflate în călătorie de nuntă la
autocare de sindicaliști cu fețe și palme bine bătătorite de con-
struirea socialismului, copii în treninguri încolonate, câte un
țăran nevoiaș în papuci din plastic, pe viitor probabil companii
întregi de clone perfecte. Să vadă și ei. Autostrăzile suprapuse
pe 11 niveluri, confluența dintre Jialing Jang și Yangtze (Fluviul
Galben) străjuită de complexul Raffles City și de zgârie-norii-
televizoare de vizavi, vaporașele multicolore, lumea fericită, o
vizită în Paradis... Noi îi ducem pe țăranii nevoiași în excursie la
moaște. 

Un singur Pământ, o singură umanitate, un singur viitor...
Multe chestiuni de pe net nu funcționează aici: Google,

Wikipedia, Facebook, o sumedenie de canale sau sit-uri de știri.
Iarăși, aceasta nu prea deranjează pe nimeni. Ciudat, toate apli-
cațiile Apple merg strună. Am aflat și că Apple își stochează

datele într-un enorm Data Center chiar lângă Chongqing. Iar
chinezii îți spun zâmbind că ei știu clar că Apple și Huawei joacă
aceeași partidă. Să fie starea de exuberanță de pe stradă urmare
a acestor tranzacții?

Dar atunci când vor semna cu tehnocrații lui Xi și Google, și
Facebook? Copiii noștri au migrat de ceva vreme pe Tik Tok, plat-
formă online chinezească. Pregătiți-vă să zâmbiți pe stradă, orice
vi s-ar întâmpla. Și cumpărați-vă eșarfe roșii.

Poți să nu le dai dreptate? Am plecat din România lui Dăncilă
și a pesedeului, cu o escală de două zile în Doha lui Tamim bin
Hamad Al Thani, unde am avut parte de zgârie-nori frumos lu-
minați ca în Chongqing, însă de o lume posacă, marea majori-
tate imigranți de pe subcontinentul indian, o masă amorfă,
hăituită și prost-dispusă printre care navigau localnicii ca niște
semețe corăbii albe, apretate, scoase din cutie, învîrtind mătănii
pe degetele de la o mână și milioanele de petrodolari pe tele-
fonul din cealaltă.

Am plecat așadar din statul eșuat, trecând prin statul de tip
moșie, până am ajuns în statul neocomunist pe care tovarășul Xi
l-a teoretizat ca „visul chinezesc“. De la fiecare după capacități,
fiecăruia după cât plătește.

Un singur Pământ, o singură umanitate, un singur viitor...
Uitam. Criminalitatea este aproape zero în Chongqing. La 12

noaptea, blocurile frumos luminate, televizoarele gigant și
reclamele sau îndemnurile mobilizatoare se sting, orașul lunecă
într-un abis străjuit de formele gigantice, abia perceptibile dar
omniprezente, ale perfecțiunii socialismului chinez. Noapte
bună, măreț popor! Mâine iar avem de lucru. Stăpânim un singur
Pământ, o singură umanitate, un singur viitor...

Are omenirea viitor?
sorin CAMner

Să discutăm despre o singură umani -
tate, un singur Pământ și un singur viitor,
privind în jurul nostru, pare un pic exa -
gerat. Îmi este atât de greu să privesc spre
viitor cu seninătate în condițiile în care în
jurul nostru pare că factorii decidenți au
hotărât că trebuie să ne demonstreze că
suntem tribali, că puțin le pasă de uni -
citatea fragilei noastre planete și că avem
un singur viitor.

Câteva evenimente care s-au petrecut/
se petrec în ultimul timp ne duc cu gândul
la asta.

În primul rând avem tribalizarea brita -
nică cu Brexit-ul care, din nou, s-a amânat și
care, devenit un balet nesfârșit și subiect de
glume, ar putea produce, după ce Scoția a
tot menționat că, în cazul în care va avea
loc, intenționează să se desprindă de Marea
Britanie, Irlanda de Nord s-ar putea alipi
Irlandei iar Țara Galilor, se zice, ar avea ceva

intenții de desprindere, dispariția Marei Bri -
tanii și apariția, pe scena lumii, unei Anglii
mici, după 300 de ani. 

Apoi un lucru teribil și de o gravitate
excepțională care pune Statele Unite în
situația de a-și pierde credibilitatea pe care-
a construit-o, cu greu, timp de mai multe
decenii. În nordul Siriei poporul kurd, acest
popor nefericit care nu posedă o țară, care-
a luptat cu atâta eroism contra ISIS, a fost
aruncat, de absurditatea unui președinte
american irațional, dar eu am mari nedu -
meriri cu privire la ce face întreg establish- 
ment-ul politic american în fața deciziilor
total urechistice ale lui Potus, în ghearele și
sub bombele turcești. Ba mai mult, ame -
ricanii își părăsesc bazele pe care, acum, le
ocupă rușii. Cred că și Putin este nedumerit
de acțiunile americane.

Nu în ultimul rând, probabil chiar dim -
potrivă, avem problema poluării care-a

ajuns la faza pe copii ș-adolescenți și
manipularea acestora, chiar dacă ceea ce
spun ei este adevărat. Problema există,
încălzirea globală există, creșterea emisiilor
de CO2 există. N-o putem nega. Numai că,
folosind copiii, cum de-atâtea ori s-a în -
tâmplat în istoria omenirii, n-o să rezolvăm
această problemă. De ce? Astăzi populația
Terrei este de 7,8 miliarde, după ce-a nu -
mărat, la începutul secolului XX, 1,6 miliarde
și se preconizează a fi de 10 miliarde la
mijlocul acestui secol. Populația tot crește.
Și crește în continuare, în timp ce Pământul
rămâne la fel. Adică ai o cameră de 10 mp în
care ai 25 de grade și 2 oameni. Apoi tot
aduci - încă unul, și-ncă unul, și-n curând
ajung la 8. Păi numai din chestia asta crește
poluarea și temperatura. (Să-mi ziceți dacă
spun prostii, că eu chiar întreb pe bune.) Pe
urmă, alea 5+ miliarde de oameni în plus
față de acum 100 de ani au nevoie de mân -
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care, de haine, de medicamente, de case, de
mobilă, de încălzire, de transport, de tele -
foane, de aer condiționat. Și toate astea se
fac cu poluare, nu? Așa că întreb: mate -
matic, științific, sau cum vreți voi, e posibil
pe bune să scazi poluarea în condițiile în
care populația crește cu câte un miliard la
12 ani? Iar utilizarea copiiilor, pe motive
propagandistice, nu va face ca acest lucru
să se schimbe în mod miraculos.

O lume care-ncepe să ridice ziduri, la
propriu, în Catalonia, sau în Ungaria sau în
SUA. O lume în plină revoltă - în Hong Kong
sau Chile. O lume în care comunismul
chinez e-n plină ofensivă prin Africa sau
Europa, în care panslavismul rusesc se înto -
vărășește cu slavismul sârbesc peste capul
românilor, în care Europa refuză accederea
țărilor din Balcanii vestici în UE. O lume în
care naționalismul renaște, fascismul reîn -
vie, străinul devine dușmanul, președintele
american ne îngrozește prin compor ta -
ment și fapte. O lume în care temperatura
globală crește, ghețarii de la poli se topesc
și-o iau spre Ecuator amenințându-ne cu
creșterea nivelului oceanelor și acoperirea
multor orașe de coastă de ape.

În aceste condiții ne punem, pe drept,
întrebarea dacă mai are omenirea un viitor.
În această lume în care viitorul pare incert,
dar, oare, când n-a fost, unde este Româ -
nia? De trei ani se luptă cu partenerii noștri,
politicienii țipă ca cei alături de care ne
aflăm în Uniunea Europeană și NATO ne
vor răul, amenință sau bat pe cei care cer o
justiție independentă sau o mai mare apro -
piere de partenerii noștri, se plâng ca
ma rile companii care au investit în Româ -
nia ar veni aici să ne fure, cu toate că
acestea formează o mare parte din Pro -
dusul Intern Brut al țării. Asta în timp ce o
mare parte dintre cetățeni se manifestă cu
putere pentru o Românie modernă, euro -
peană, o mulțime de oameni părăsesc țara,
se nasc din ce în ce mai puțini copii, viitorul
devine incert. În timp ce politicienii urlă
împotriva corporațiilor străine, pădurile

sunt exploatate sălbatec, prin acordul lor
tacit, de către compania austriacă Holzin -
dustrie Schweighofer. Motocicliști Enduro,
tot din Austria, vin si ara cele mai neatinse
luminișuri și văi montane. OMV, tot din
Austria, a cumpărat, pe nimic, tot petrolul
românesc, a descoperit, de curând, alte
terenuri petrolifere în Oltenia și, de unde
erau o biată companie necunoscută, a
ajuns să-și întindă proprietățile până-n
Noua Zeelandă.

Nu-i așa că pare c-am avea un viitor
trist? În aceste condiții toată lumea strigă
„Lupul!“ Dar, oare, e prima dată când omul
este înspăimântat de viitor? Să ne reamin -
tim de Thomas Malthus și al său „Eseu
asupra principiului populației“. Publi cat în
1798 el prevedea imposibilitatea de a hrăni
o populație în creștere ceea ce s-a dovedit
fals prin creșterea productivității în culturile
agricole. Sau despre Luddiți care, înspăi -
mân tați de apariția mașinilor pentru pro- 
ducția textilelor și considerând că acestea
le vor lua locul, au inceput să le distrugă,
din nou fals pentru că oamenii au gasit alte
activități care să le dea de munca și să-I
ajute să-și castige traiul. În anii ‘70 ai
secolului trecut eram îngroziți de gaura din
stratul de ozon de la poli iar aceasta pro -
blema s-a rezolvat. Sau de înarmarea
nucleară care ne mai înspăimântă dar, iată,
40 de ani mai târziu, nu ne-a ucis încă.
Acum schimbarile climatice, noul nume
pentru încălzirea globală, ne bântuie gân -
durile. Nu cred că omenirea va pieri. Nu
cred că nu se vor găsi modalități de a
rezolva aceste probleme care ne preocupă,
așa cum am gasit căi de rezolvare întot -
deauna și, din aceasta cauza, am să încerc,
în continuare, să fac cateva recomandări de
lectură sau de filme având ca subiect
schimbarile climatice.

Voi începe cu „Fata modificată“, a lui
Paolo Bagigalupi, care se petrece peste
cateva secole, într-o lume în care oceanele
au crescut, combustibilii fosili s-au epuizat,
epidemiile fac ravagii, specii mutante de

plante atacă culturile și provoacă foamete
în intreaga lume. Apoi romanul lui J. G.
Ballard „The Drowned World“, calotele
polare s-au topit, oceanele s-u înalțat si-au
înghțit orașele pe care le-au transformat în
mlaștini. „New York 2140“, a lui Kim Stanley
Robinson, este cartea care pictează cel mai
realist scenariu de schimbare climatică. În
viitor, peste un secol, locuitorii din Turnul
MetLife din New York, își croiesc viața în
mijlocul valurilor crescânde. Deși este un
roman optimist și chiar amuzant, Robinson
folosește cartea pentru a stabili legăturile
dintre capitalismul nelimitat și un climat în
continuă încălzire și avertizează că, dacă nu
se vor rezolva schimbările din societate,
vom trăi cu consecințe dramatice. „Gold
Fame Citrus“, de Claire Vaye Watkins, des -
crie sud-vestul American răvășit de secetă
și ai carui locuitori sunt împiedicați să-l
părăsească de către guvernul nemilos și de
armate de vigilanti. 

Am să trec la filme. Și am să-ncep cu
doua filme excelente din anii 70. Primul se
numește „Soylent Green – Hrana Verde“,
bazat pe romanul „Make Room Make
Room“ al lui Harry Harrison și care poves -
teste despre o lume devastată de efectul
de seră și suprapopulare în care hrana se
obține prin mijloace puțin ortodoxe pe
care vă las, pe cei care n-ați văzut, încă,
filmul, să le descoperiți singuri. Apoi, tot
cam de pe atunci, „Silent Running“, care
povesteste că într-un viitor în care toată
flora este dispărută pe Pământ, un astro -
naut este trimis să distrugă ultima vestigii
botanice ale Pământului, vestigii care se
află păstrate într-o seră la bordul unei nave
spațiale. Seria „Mad Max“, în care lumea
trebuie să înfrunte consecințele epuizării
combustibililor fosili, sau a apei. 

Apoi „Waterworld“ în care omenirea a
fost în ghițită de ape. „Snowpiercer“ în care
oa menii de știință, încercând să rezolve
problema încălzirii globale, reușesc să
provoace o epocă de gheață. „The Colony“,
film care are ca perioada în care se petrece
anul 2045, an în care schimbarile climatice
sunt o realitate incontestabilă care-i for -
țează pe oameni să construiască mașini de
control ale climatului doar pentru a putea
supraviețui. „Beasts of the Southern Wild“,
un film în care consecințele schimbărilor
climatice reînvie animale preistorice. Nu în
ultimul rând „The Day After Tomorrow“, un
film care vorbește despre consecințele
încălzirii globale. 

Acestea sunt simple avertismente. Și,
așa cum spun mai sus, sunt convins că
omul va găsi cai prin care să treacă peste
aceste probleme și să creeze altele noi.
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O estimare prudentă a numărului de planete asemănătoare
Pământului din Universul observabil avansează cifra de 100 de
cvintilioane, adică 100 urmat de optsprezece zerouri. Un număr cu
adevărat impresionant. Și înfricoșător, deoptrivă.

Înfricoșător din pricină că 100 de cvintilioane de ipotetice civi-
lizații ar putea, într-o zi oarecare, să dea buzna peste noi și să ne
întrebe cum o mai ducem.

Pe de altă parte e un număr înfricoșător pentru că nimeni, până
acum, nu ne-a bătut la ușă. În Universul observabil sunt mai multe
planete asemănătoare Pământului decât firele de nisip din întreaga
lume. Cu toate acestea, nimeni nu ne-a contactat, și nici noi n-am
decelat urmele unei alte civilizații. E foarte posibil să fim singuri în
Univers.

Totuși, în secret, în visele noastre cele mai profunde, așteptăm
cu emoție să descoperim că undeva în Cosmos mai există și alte fi-
ințe raționale. Că nu suntem singuri. Desigur, am prefera să des -
coperim noi primii pe eventualii parteneri rațional decât să ne
descopere ei pe nepusă masă. Și, dacă se poate, ar fi bine ca ex-
tratereștrii să stea cât mai departe de noi. Așa, preventiv, pentru că
habar n-avem care le-ar putea fi intențiile. Filmele furnizate de Hol-
lywood ne-au prezentat extratereștrii ca fiind ori fundamental buni
și altruiști, ori fundamental răi și agresivi. Dar la fel de bine ar putea
să fie total indiferenți față de noi, dar cât se poate de pragmatici în
ceea ce privește necesarul lor de resurse.

Deocamdată, nimic nou „pe lungimea de undă a cosmosului“.
Ascultăm răbdători liniștea deplină care ne înconjoară și cam atât.
Nu știu dacă e bine sau rău că, aparent, suntem unici. Dar înclin să-i
dau dreptate lui Stephen Hawking care afirma prin 2010 că dacă
am fi vizitați de emisarii unei alte civilizații capabile să străbate dis-
tanțe enorme, aceștia ar putea fi mai degrabă agresivi față de noi
decât benevolenți.

Chiar dacă planeta noastră nu este unică, viața care o acoperă,
civilizația umană, acestea sunt unice și singulare.

Umanitatea ar putea popula la un moment dat alte lumi, alte
planete alte Pământuri. Dar orizontul de timp în care s-ar petrece
aceste lucruri minunate este tare depărtat. Poate niciodată.

Până în acest moment, cele mai depărtate artefacte umane
care se deplasează prin Univers sunt sondele automate Voyager 1

și Voyager 2. Lansate în 1977, profitând de o distribuție planetară
fericită, acestea au ieșit recent din sistemul nostru solar. Voyager 1
în 2012, iar Voyager 2 în 2018. Ambele sonde poartă asupra lor câte
un disc metalic aurit, fiecare dintre ele conținând informații amă-
nunțite despre Pământ: imagini, sunete, voci umane care salută
într-o mulțime de graiuri pe ipoteticii omologi raționali din Univers.
Chiar și adresa noastră poștală e trecută pe aceste discuri. Sondele
Voyager vor călători mii, zeci și sute de mii de ani, milioane de ani.
Ar putea umbla în derivă chiar miliarde de ani fără ca să fie des -
coperite de cineva din simplul motiv că n-ar avea cine să le des -
copere. Suntem unici și singulari. Dar dacă vor fi totuși remarcate și
capturate de ipotetici și improbabili extratereștri, tot n-ar fi mare
lucru. Noi nu vom afla niciodată. Pentru că, probabil, nu vom mai fi.

Va dispărea vreodată specia umană? Cu siguranță că da. Se va
putea întâmpla în următoarele cinci minute sau până la sfârșitul
zilei, după ce minunatul auditoriu care citește/ascultă aceste gân-
duri se va fi întors deja acasă. La fel de bine se va putea petrece
peste zece ani sau peste o mie de ani sau peste zece mii de ani. Este
inevitabil. Și nu neapărat prin autodistrugere. Am putea evolua în
altceva. Am putea deveni conștiințe virtual nemuritoare, populând
structuri cristaline. Dar atunci n-am mai fi oameni.

Solitudinea noastră n-ar trebui să ne dezamăgească sau să ne
descurajeze. Dimpotrivă. Unicitatea noastră în Univers ar trebui să
ne dea de înțeles că beneficiem de cel mai privilegiat loc din Cos-
mos: suntem observatorii și conștiința sa. Suntem în bună măsură
chiar centrul Universului.

E drept, o supernovă aprinsă la câteva sute de ani lumină de
noi ar putea să ne trimită pentru eoni la loc în regnul mineral. Poate
chiar pentru totdeauna. Un asemenea eveniment nu este deloc im-
probabil. 

Dar, chiar dacă azi sau peste un milion de ani Pământul va fi
pârjolit de o supernovă, ceva tot va rămâne în urma noastră. Vor
rămâne cele două sonde Voyager care vor umbla fără țintă și ne-
tulburate de nimeni multă vreme după ce lumea noastră nu va mai
fi. Și vor purta cu ele cântecele depărtatului și unicului Pământ, vor
purta imagini, sunete și saluturi adresate unui Univers deja orb și
mut.   

Un singur Pământ 
MAriAn Truță
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Avem nevoie de o utopie 
pentru a evita o distopie ?

euGen CAdAru

Criza globală
Trăim într-o lume în care, pe toate

canalele mass-media ni se spune că mai
este foarte puțin timp  până ce ecosistemul
planetar se va prăbuși ca urmare a acțiu-
nilor nesăbuite ale civilizației umane. Ghe -
țarii se topesc, nivelul mării se ridică ame- 
 nințând să înghită orașele, furtuni, inun-
dații și incendii devastatoare distrug zone
întregi lăsând în urma lor pagube uriașe,
seceta ne aduce spectrul foametei, apa
potabilă devine din ce în ce mai greu de
găsit, specii întregi de animale sunt dis-
părute ca și cum nu ar fi existat niciodată,
pădurile dispar și ele, dimpreună cu aerul
de respirat. Tabloul Apocalipsei pare per-
fect desenat. Însă, cu toate astea, nimic
semnificativ nu se întâmplă. Nevoia de con-
sum a speciei noastre pare dincolo de orice
teamă și de orice avertisment. Statele Unite
tocmai s-au retras din Acordul de la Paris
(care părea să mai aducă un licăr de sper-
anță privind reducerea poluării și ținerea
sub control a schimbărilor climatice), țări
mari emergente precum China, India,  Bra -
zilia, etc. nici nu concep să-și reducă ritmul
de dezvoltare în sensul unei protecții spo -
rite a mediului, iar noi toți cei șapte miliarde
și ceva de lacomi care trăim pe Terra nu
dorim altceva decât o felie cât mai consis-
tentă din tortul mai degrabă imaginar al tu-
turor beneficiilor posibile. Așadar, nicio
spe ranță la orizont, cum s-ar spune. Cu -
rând, mama tuturor distopiilor, apocalipsa
climatică globală, ne va nimici pe toți în
malaxorul extincției totale. 

Oare ne-ar mai putea salva ceva? O
utopie poate ? Avem nevoie de o utopie
pentru a evita o distopie ? 

Utopia
Ca un posibil răspuns la întrebarea de

mai sus, de câțiva ani buni, pe piața ideilor
care își propun să asigure perpetuarea vieții
umane pe această planetă, s-a făcut auzită
o teorie nouă, care multora dintre noi
poate ar putea să ni se pară ciudată. 

Este o teoriei holistică, numită a ecolo-
giei profunde (deep ecology), potrivit căreia,
dintr-o perspectivă ontologică, oamenii nu

sunt mai presus de natură, ci mai degrabă
constituie parte integrantă din ea. De-aici
derivă o nouă perspectivă asupra Univer-
sului, o perspectivă care ne învață că natura
are valoare intrinsecă, scopul existenței ei
nefiind acela de a să sluji intereselor omu-
lui, ci acela de a exista în sine. În termeni
academici, această teorie își propune să în-
locuiască viziunea antropocentrică asupra
Universului, cu una eco-centrică, conse -
cința imediată fiind aceea că, astfel, Natura
devine o entitate ce deține o demnitate
egală cu cea a ființei umane, fiind astfel în-
dreptățită de a avea un statut egal cu al
acesteia. Statut ontologic și juridic, de-
opotrivă. Natura capătă astfel personalitate
juridică, devenind deținătoare de drepturi
pe care oamenii au obligația să le respecte.
Să le respecte nu pentru a prezerva niște
resurse economice, ci pentru a nu aduce
atingere unei ființe aflate pe același nivel
de egalitate cu ei, Natura. 

Un pic de istorie
Începând cu mitologia grecilor, a ro-

manilor și a celților, trecând prin folclorul
medieval și prin tradițiile  culturilor non-eu-
ropene (tribale, amerindiene, asiatice ș.a.)
și ajungând în epocile modernă și contem-
porană, ficțiunea speculativă a susținut
mereu că Natura e vie și are un Spirit. Ființe
precum nimfele, driadele, hamadriadele,
nereidele, oceanidele, satirii, Gaia (la greci)
personifică râurile, arborii, mările, alte ele-
mente naturale, și planeta în sine, sau unor
entități („genius loci“ în latină) precum Sil-
vanus, Faunus, Flora – la romani – le-au
urmat în Evul Mediu alte personaje ce
reprezentau divinități ale naturii, de pildă
Omul Verde, Puck, piticii, Leshi, nixi, rusalca,
vodyanoi ș.a., ce pot fi găsite pe tot cuprin-
sul Europei, la toate popoarele (anglo-sa -
xone, germanice, slave sau latine) din
Scan dinavia în Balcani și din Oceanul At-
lantic în Munții Ural. Evident, legendele și
poveștile despre spirite ale naturii pot fi
găsite în toate culturile non-europene. În-
cepând cu credințele tuturor popoarelor
tribale (africane, amerindiene, microne -
ziene, Maori), pentru care adorarea zeită -

ților naturii este cea mai importantă mani-
festare spirituală, continuând cu vechile
civilizații aztece, incașe și mayașe, trecând
prin toate culturile Orientului Mijlociu și asi-
atic (mesopotamiană, arabă, chineză, hin-
dusă, niponă etc.) constatăm că oriunde a
înflorit societatea umană a existat și un fol-
clor al divinităților naturii.

Mai surprinzător însă este faptul că, în
ultimul secol, dar și în prezent, anumite
abordări științifice explorează și aparent
confirmă, cel puțin în  parte, ciudata teorie
a animismului. Cercetători din toată lumea
susțin cu tărie că plantele au un simț al per-
cepției, că simt emoțiile altora, că posedă
intuiție, că pot reacționa la varii stimuli,
că-și pot adapta comportamentul, că pot
emi te semnale, că pot comunica și se pot
chiar coordona cu celelalte plante, acțio -
nând ca un grup, că au mecanisme de
apărare chi mică împotriva unor atacuri
anunțate. Toate aceste însușiri, la care se
adaugă și altele, i-au determinat pe unii
cercetători să concluzioneze că, deși nu au
rețele neuronale și creier, plantele sunt ca-
pabile să analizeze, să calculeze, să eva -
lueze, să rezolve probleme. Dar oare au
conștiință? Răspunsul la această întrebare
ar putea schimba totul. O abordare pozitivă
a acestei dileme o întâlnim în cartea Bril-
liant Green: the Surprising History and Sci-
ence of Plant Intelligence (Verde strălucitor:
surprinzătoarea istorie și știință a inteli -
genței plantelor) a neurobiologuuil Stefano
Mancuso, scrisă în colaborare cu jurnalista
Alessandra Viola. Dar firește, cum e adesea
cazul cu teoriile controversate, aceasta
opinie nu a fost adoptată încă de întreaga
comunitate științifică. Cu toate acestea, în-
tâlnim o abordare similară în celebra car -
te Inteligența Materiei a renumitului doctor
neurolog și psihiatru român, Dumitru Con-
stantin Dulcan, specializat în filosofia ști-
inței, potrivit căruia tot universul este cau- 
zat și acționat de o Inteligență ce poate fi
găsită la toate nivelurile sale, în fundalul
fiecărui element constitutiv. Această idee
(cunoscută și sub denumirea de „panpsi-
hism“) e susținută și de teoria „animismului
cuantic“ propusă de Nick Herbert (doctor
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în fizică), potrivit căruia „mintea pătrunde
în toate straturile lumii“ și „fiecare sistem
natural are o viață lăuntrică, un centru de
conștiință, de unde își dirijează și observă
acțiunile“. Rămâne de văzut dacă știința ofi-
cială va valida (sau nu) această teorie în anii
următori. Până atunci însă, ar mai fi de
menționat că ea și-a găsit deja locul în
conștiința publicului contemporan și vom
exemplifica doar cu două filme importante
din două registre complet diferite: filmul
clasic de autor, Solaris a lui Andrei Tar kovski
(1972) și binecunoscutul block-buster
Avatar (2009) regizat de James Cameron. 

Unde ne aflăm
Dar mai important decât faptul că o așa

idee a ajuns să stea la baza unor hituri cul-
turale, este faptul (care celor care nu-l
cunosc poate părea și mai bizar) că ea deja
a produs efecte în realitatea juridică inter-
națională. Oricât ar părea de improbabil,
este un deja fapt, acela că acest concept de
ficțiune speculativă a avut deja capacitatea
de a influența un domeniu de activitate
atât de riguros, rațional și conservator pre-
cum este dreptul.

Dat fiind spațiul limitat al acestei pre -
zentări nu voi face aici o descriere amă-
nunțită a acestui fenomen, ci doar mă voi
limita la arăta că, până în present, o serie de
state precum Noua Zeelandă, Elveția sau
Ecuador, etcetera au creat un cadru legal în
care se afirmă dreptul la demnitate sau
personalitatea juridică a unor elemente ale
naturii. Cel mai recent progres făcut în
această direcție, este dezbaterea lansată în
cadrul instituțiilor Uniunii Europene, prin
care se dorește emiterea unei Directive
dedicate Drepturilor Naturii. Potrivit filo -
sofiei ce stă în spatele proiectului, oamenii
sunt parte din mediul natural și, astfel, în-
trutotul dependenți de existența și bună -
starea lui. Dat fiind că actualul cadru legal,
potrivit căruia Natura este considerată ca
fiind un obiect, nu a reușit să asigure pro-
tecția mediului natural se consideră a fi

necesară o schimbare fundamentală în re-
lația dintre omenire și restul biosferei, anu -
me recunoașterea oficială a naturii ca ființă
vie, schimbare care, dată fiind interdepen-
dența om-natură, ar putea asigura supra -
viețuirea speciei umane pe termen lung.

Scurtă privire critică
Evident, cum era și de așteptat, faptul

că această idee stă deja la baza unor legi în
vigoare nu a făcut-o imună la critici. Sunt
voci care susțin că asemenea preocupări
dovedesc faptul că omenirea și-a pierdut
capacitatea de a raționa, nefiind capabilă
să facă distincția între preocupări etice
reale și absurde, acest principiu fiind un
atac la temelia civilizației occidentale, fun-
damentată pe știință, argumente și rațiune,
nicidecum pe filosofia holistică, ce se
aseamănă mai degrabă cu cea religioasă.
De asemenea criticii arată că, până în
prezent, acest principiu suscită întrebări
care nu și-au găsit răspuns. De aceste drep-
turi ar trebui să beneficieze Natura ca un
tot unitar, sau ar fi recomandabil să se pro-
cedeze astfel doar cu anumite părți ale ei?
Dar care părți? Animalele, plantele, amân-
două? Cum rămâne cu elementele funda-
mentale, aerul, solul, apa? Ar trebui ca toate
elementele naturale să fie tratate egal, sau
ar fi mai convenabilă o abordare selectivă?
În al doilea caz, care vor fi criteriile de se-
lecție? Cât de departe ar trebui să mergem
cu aceste drepturi? Cât de mult ar trebui să
ne limităm noi, oamenii, pentru a respecta
mediul înconjurător? Ar trebui să devenim
vegetarieni? Dar cum rămâne cu consumul
plantelor? Și ele sunt ființe vii, nu? Ar tre-
bui să punem capăt experimentelor pe
animale? Dar cum rămâne cu progresul ști-
ințific și medical? În cele din urmă, există
posibilitatea ca această abordare filosofică
și legală să aibă consecințe negative asupra
oamenilor?

Totuși, în ciuda acestor critici, pentru
majoritatea oamenilor pare limpede că a
conferi naturii anumite drepturi nu în -

seam nă o întoarcere la venerarea păgână
a naturii, ci doar schimbarea statutului ac-
tual de obiect (bun de consum) în cel de
partener ce trebuie respectat și tratat cu
grijă. Dacă un element din natură ar fi în-
suflețit, el nu ar fi o zeitate ce trebuie ado-
rată, ci un frate ce trebuie iubit. Nu mai
puțin însă, mulți oameni găsesc încă aceas -
tă idee ca fiind bizară.

Concluzie
După cum am văzut, răspunsul la între-

barea „este natura înzestrată cu conști-
ință?“ reprezintă piatra de temelie a două
tipuri diferite de civilizație. În funcție de
răspunsul pe care îl vom da acesteia, vom
merge înainte sau vom rămâne unde sun-
tem acum. Dacă răspunsul științei va fi ne -
gativ, cel mai probabil natura va rămâne
pentru noi ceea ce este și astăzi: un obiect.
Un obiect special, delicat, ce ar trebui tratat
în orice circumstanță (teoretic cel puțin) cu
grijă… dar nimic mai mult. Dacă, pe de altă
parte, răspunsul va fi pozitiv, vom trece ho-
tarul către un univers civilizațional inedit.
Asta pentru că, etic vorbind, dacă natura
are conștiință, suntem obligați să îi con-
ferim drepturi. Astfel vom pune bazele unei
lumi noi. Frontierele posibilului în privința
acestui subiect sunt incerte în momentul
de față. Dacă ficțiunea speculativă a des -
chis dezbaterea, doar o abordare științifică
riguroasă poate să ofere un răspuns final,
demn de încredere. Este limpede însă că
asistăm la un fenomen cultural complex,
unde speculația trasează un hotar, apoi
des chide noi orizonturi pentru modul de
funcționare al civilizației umane. Revenind
însă la chestiunea de la care am pornit,
res pectiv criza climatică globală și perspec -
tivei de extincție a speciei umane asociată
acesteia, readuc în discuție întrebarea cu
care am început: avem nevoie de o utopie
pentru a evita o distopie? Poate că fiecare
dintre noi va trebui să dea, într-o zi, un
răspuns la această întrebare.
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Părintele lui Sherlock Holmes, celebrul scriitor de romane
polițiste Sir Arthur Conan Doyle a scris și literatură SF. O astfel de
povestire este și Când a răcnit Pământul scrisă în 1928. În această
povestire un grup de cercetători sapă un puț adânc în pământ, mai
adânc decât tot ce a săpat vreo-dată omul, și ajung la o materie
moale și pulsatorie amintind de țesuturile organice. O sondă este
aruncată în această materie vâscoasă și... deodată se aude un urlet
cosmic de durere. Evident ideea era că Terra este o ființă vie în sine,
iar acei cercetători ar fi săpat o groapă care a străpuns epiderma,
sonda înțepând țesutul viu provocând astfel reacția de durere a
planetei. Dar dacă Pământul este un organism viu atunci înseamnă
că noi oamenii suntem un fel de paraziți care trăim pe pielea lui. Și
uneori paraziții își mai și ucid gazda după care ori mor și ei ori mi-
grează spre o altă gazdă. La fel și umanitatea a luat în calcul terafor-
marea și colonizarea planetei Marte, eventual și a lui Venus pe
principiul că să nu ținem toate ouăle în același coș. Acum, ideea că
trăim pe o planetă care e ea însăși un organism viu poate fi luată ca
atare sau ca metaforă. În primul caz este un concept SF care poate
ar fi meritat mai mult dezvoltat, iar în cel de-al doilea caz este o
metaforă, trebuie să recunoaștem foarte frumoasă. Ideea de bază
care se desprinde de aici este să nu ne ucidem planeta pe care trăim,
fie că e vie cu adevărat, fie că e doar o metaforă.

Noi oamenii nu suntem singurii paraziți de pe spinarea Terrei
dar este știut că omul este singurul animal care își devorează mediul.
Există și viețuitoare care sunt benefice mediului cum există și bac-
terii sau acarieni care fac bine gazdei, dacă e să continuăm această
analogie. La urma urmei există și oameni care plantează copaci,
strâng gunoaiele sau cercetează modul cum poate fi stopată polu-
area. Dar hai să vedem mai îndeaproape modul cum oamenii al-
terează mediul și în ce măsură. Să pornim de la omul simplu care se
duce la plajă și fumează și el o țigară ca să se simtă bine. Pe urmă se
gândește că nu ar fi frumos să arunce pur și simplu mucul de țigară
pe plajă și atunci conștiincios, sapă cu călcâiul o gropiță în nisip,
aruncă acolo chiștocul și pe urmă astupă la loc gropița. Și crede că
a făcut bine. Pe urmă când copiii noștri se joacă pe plajă și constru-
iesc castele dezgroapă chiștoace de parcă sar juca într-o scrumieră
nu pe plajă. Că tot suntem pe litoral, sunt unii care fac pipi în mare.
Dar la urma urmei și peștii fac pipi tot în mare. Dacă ne gândim bine,
balenele urinează tone de pipi tot în mare sau în ocean. Dar oceanul
poate să suporte fără probleme toată această cantitate de urină deci
oamenii nu produc un impact ecologic atât de negativ când fac pipi
în mare. Dar când se avariază un petrolier și apare o pată mare și
neagră de petrol oceanul suportă mai greu. E ca o rană care se vin-
decă mai greu. Până la urmă nu se moare dintr-o simplă rană.
Durează până se vindecă și atâta tot. Sau rămân și urme perma-
nente. Dar de la mai multe răni se poate muri. Oare cât petrol ar tre-
bui să vărsăm în ocean pentru ca oceanul chiar să nu mai poată
suporta? Nu cred că vrem să aflăm. Dar să revenim pe uscat. 

Oare cât de mult poluează aerul o țeavă de eșapament? E destul
aer încât chiar dacă orașul e plin de mașini tot putem respira, nu
avem nevoie de mască de gaze. Dar trebuie să recunoaștem că aerul

din oraș nu e la fel de curat și de plăcut de respirat ca aerul din
creierul munților. Și asta se constată cu nasul liber fără măsurători și
analize chimice. Oare nu ar fi mai bine să fie și în oraș ca pe munte?
O soluție ar fi să înlocuim toate mașinile cu mașini electrice. Poate
nu chiar acum dar în viitorul apropiat așa ceva ar fi posibil. Doar că
electricitatea necesară mașinilor se produce în mare parte în ter-
mocentrale unde se arde cărbune deci tot poluare. Doar că polu-
area nu se produce acolo unde merge mașina ci s-a produs mai de
mult și în altă parte. Și dacă tot am ajuns la termocentrale să vedem
un pic cum stă treaba cu faimoasa încălzire globală. Se știe că în de-
cursul existenței planetei noastre au avut loc mari variații de climă
și temperatură, au avut loc glaciații intercalate cu perioade mult mai
calde. La scară globală încălzirea produsă de activitatea umană, din
punct de vedere cantitativ, nu reprezintă un procent prea mare. E
greu să rivalizezi cu variațiile climatice la nivel planetar sau poate
chiar cosmic. Deci nu e niciun motiv de îngrijorare? Mai există însă
o teorie care spune cam așa: Clima planetei este un fenomen ex-
trem de complex guvernat de legi încă necunoscute omului și vari-
ază între anumite limite de la glaciații până la încălziri globale astfel
încât viața să fie posibilă. Este un sistem de reglare misterios și ne-
cunoscut omului la fel ca și modul prin care după războaie foarte
mari se nasc mai mulți băieți decât fete. Astfel dacă se produce o
încălzire sau o răcire globală naturală asta face parte din sistem. Dar
încălzirea globală datorată industriilor oamenilor nu face parte din
acest sistem. E adevărat că încălzirea datorată oamenilor e foarte
mică comparativ cu variațiile naturale de climă dar dacă depășește
un anumit prag poate să ajungă ca o picătură prin comparație cu un
pahar plin cu apă. Și totuși o singură picătură poate să facă să se re-
verse un pahar cu apă. Tot astfel încălzirea globală artificială ar putea
să deregleze acel sistem complicat despre care spuneam mai sus
făcând să avem în viitor ori un pârjol devastator ori o iarnă nucleară.
E paradoxal și contraintuitiv modul cum încălzirea globală gene rată
de noi ne-ar putea duce la un îngheț total care să ducă la dispariția
vieții de pe Terra. Dacă noi încălzim, cum de se face mai rece? Totuși
un astfel de paradox ne-ar fi fatal.

În concluzie trebuie să fim atenți la impactul nostru asupra
mediului. Acesta este un mesaj pozitiv care îndeamnă la un țel nobil,
anume păstrarea planetei în bune condiții pentru urmașii noștri. Dar
atenție! De multe ori în spatele unor scopuri nobile s-au ascuns acți-
uni josnice. Sub fațada discursului înflăcărat al Gretei se ascund in-
terese financiare. Și se poate chiar și mai rău. Să ne amintim cum
frica de Hitler și de nemți i-a consolidat poziția lui Stalin în Rusia. Tot
astfel frica de a nu distruge clima planetei poate să genereze un soi
de fascism ecologic în care cei care poluează vor fi linșați iar noi toți
să ajungem să plătim taxe pentru că expirăm dioxid de carbon.
Frica, la fel ca somnul rațiunii, poate naște și ea monștri. 

În concluzie ar trebui să păstrăm un balans. Trebuie să ne
păstrăm planeta curată căci de acest aspect depinde însăși supra -
viețuirea noastră ca specie. Dar pe de altă parte nu vrem doar să
supraviețuim cu orice preț ci vrem să trăim o viață frumoasă, fără
poluare dar și fără frici și dictaturi, aici pe mărgica noastră albastră. 

Mărgica albastră
boGdAn MiHăilesCu
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Unicitatea planetei pe care trăim

În momentul de faţă ştim cu certitu-
dine două lucruri despre Sistemul Solar:
singura planetă pe care trăiesc fiinţe in-
teligente este Pământul, în timp ce Marte
este singura planetă pe care există exclusiv
roboţi. Dar dincolo de Sistemul Solar? 

Suntem încă în zorii perioadei de ex-
plorare a spaţiului cosmic, ne bazăm pe in-
formaţiile obţinute exclusiv cu ajutorul
telescoapelor din ce în ce mai performate.
În anul 1988 a fost descoperită prima exo-
planetă, situată în zona de atracţie a stelei
duble Gamma Cephei, la 45 de ani-lumină
distanţă de noi. 

De atunci şi până în prezent au fost de-
scoperite multe altele, într-un ritm care
urmează regula  progresiei geometrice. La
începutul lunii octombrie 2019 existau
peste 4000 de înregistrări în catalogul ofi-
cial al exoplanetelor (1).

Unele îşi au amplasamentul în zona
locuibilă circumstelară (CHZ). Cea mai
apropiată de noi este Proxima Centauri b la
4,2 ani-lumină. Altele se află la distanţe mai
mari, dar prezintă similitudini remarcabile
cu planeta noastră. Nu vom şti niciodată
dacă o exoplanetă situată la zeci de ani lu-
mină este locuită de fiinţe inteligente, dar
nu putem exclude această posibilitate.

Prin urmare, unicitatea Pământului este
plauzibilă doar dintr-o perspectivă lirică,
privind Planeta Albastră ca unic leagăn al
civilizaţiei din care facem parte. 

O singură Umanitate?

Să ne întoarcem la ecuaţia astronomu-
lui Frank Drake, enunţată în 1961. Cu aju-
torul unor parametri, putem estima numă- 
rul probabil de civilizaţii extraterestre din
galaxia noastră. Evident, nu putem calcula

un număr exact, dar putem aplica scenarii.
Pentru ca civilizaţia noastră să fie singura
din Univers, ar trebui ca majoritatea para-
metrilor să ia valori improbabile: ponderea
stelelor care au sisteme asemănătoare cu
Sistemul Solar să fie de 10% (fals, acesta e
peste 50%), iar timpul în care o civilizație
atinge stadiul tehnologic avansat necesar
comunicării cu alte civilizații stelare să fie
de 100 ani, urmat de autodistrugerea aces-
tuia. Cât de supăraţi pe viaţă trebuie să fim
ca să credem aşa ceva?

Conferinţa de la Green Bank – locul
unde a fost enunţată această ecuaţie – s-a
încheiat cu o propunere de valori interme-
diare – acceptabile pentru un scenariu me -
diu – rezultând un număr de 50.000 civi- 
lizaţii pe un interval de 100.000 ani. Mult?
Puţin? Categoric, mai mult de o singură
umanitate...

O altă perspectivă din care putem privi
lucrurile este cea paleoastronautică. E plin
Pământul de construcţii megalitice ale
căror finisaje sunt greu accesibile din punct
de vedere tehnologic chiar şi civilizaţiei ac-
tuale. Fără să mai vorbim de transportul
blocurilor de piatră cântărind greutăţi im-
presionante, sau de alinierea piramidelor
egiptene la punctele cardinale. Nu putem
exclude existenţa unei alte Umanităţi în
proximitatea celei din care facem parte,
una capabilă să fi jucat un rol determinant
în devenirea noastră ca civilizaţie actuală. 

Singurul viitor?

Când vorbim de viitor ne aflăm în teri-
toriul familiar al ficţiunii. Ştim că poluăm,
consumăm resurse neregenerabile într-un
ritm galopant, trăim nesănătos şi ne în-
văţăm copiii să procedeze la fel. Asistăm
însă la o creştere vizibilă a numărului de
maşini electrice şi hibrid, la micşorarea

găurilor din stratul de ozon, extinderea
colectării selective a deşeurilor şamd.

Are rost să ne temem că vom fi prea
mulţi pe planetă? Nu. Vom fi o populaţie
îmbătrânită, dar nu una care să exploateze
la limită resursele vitale ale planetei.

Să ne gândim la efectul fluturelui. Cu -
noaşteţi enunţul: „Mișcarea aripilor unui
fluture azi poate produce o mică schim-
bare a atmosferei. Din această cauză și de-a
lungul unei anumite perioade de timp, at-
mosfera se va schimba. Peste o lună poate,
o tornadă care trebuia să lovească coasta
Indoneziei nu va mai apărea. Sau din con-
tră, tocmai din această cauză va apărea“ (2).

Putem spune că viitorul este în con-
tinuă mişcare. Nu există un singur viitor, ci
o infinitate, din care este selectată varianta
care succede în mod logic evenimentelor
care l-au precedat.

Fiecare lucru pe care îl facem, chiar
dacă aparent lipsit de importanţă, poate
produce efecte mari în viitor. Prin urmare,
soluţia unui viitor optim poate fi gândirea
eficientă a acţiunilor pe termen scurt.

Dacă aplicăm teoria probabilităţilor la
scară cosmică, putem spune că omenirea
a avut mult mai mici şanse să apară şi să se
dezvolte pe această planetă decât şansele
de a ajunge ameninţată cu dispariţia în -
tr-un viitor apropiat.

Pledoarie pentru speranţă
niC dobre

Ipoteză de lucru: unicitatea Pământului este improbabilă, 
a Umanităţii este relativă, iar viitorul singular reprezintă o himeră. 

Bibliografie: http://exoplanet.eu/catalog/  - catalogul online al exoplanetelor descoperite şi confirmate.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Efectul_fluturelui - efectul fluturelui.
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D
eși pare neobișnuit, faptul că Nicolae
Manolescu editează ediția a doua a
operei sale fundamentale și monu -
mentale, Istoria critică a literaturii

române – 5 secole de literatură (Editura Cartea
Românească), acesta este un lucru pe care l-a
făcut și G. Călinescu cu „compendiul“ Istoriei sale.
Și Nicolae Manolescu a făcut un fel de compendiu,
publicînd Istoria literaturii române pe înțelesul celor
care citesc între cele două ediții ale istoriei com -
plete. 

Cititorilor pasionați de literatura noastră (atîția
cîți mai sînt!) le revine acum plăcerea să ia la citit
ambele ediții și să se delecteze cu diferențele, să le
caute și să le comenteze, după modelul jocului
recreativ al găsirii celor n deosebiri între două
imagini aparent identice. Nu sînt deloc ironic
scriind asta, operațiunea este chiar o voluptate
pentru un cunoscător și mai ales pentru un autor
dintre cei încă în viață. Cu excepția celor eliminați
la revizuire dar cu un deliciu aparte pentru cei
adăugați.

Între prima ediție și a doua au trecut mai bine
de zece ani, mai exact unsprezece, în care canonul
nu s-a schimbat radical, însă autorii vii au mai scris,
ridicîndu-și sau coborîndu-și cota. Nume noi spec -
taculoase nu au prea apărut și nici dintre autorii
lăsați pe margine la ediția I nu au reintrat mulți în
joc prin niscai modificări majore ale operei lor. Cu
toate acestea, revizuirile mai însemnate ale tex tului
se referă la contemporanii ambelor ediții, așa cum
e și firesc, avînd în vedere că opera celorlalți,
încheiată în 2008, tot finită rămîne și în 2019. Unele
schimbări de accent țin de scrupulul înalt al
autorului, perfecționist în totul.

Necesitatea unei noi ediții și dorința autorului
său de a o edifica par date însă - mai ales - de
modul neglijent în care a fost editată (și corectată)
cea dintîi. E sigur că autorul a ținut să înlăture
îndeosebi micile inexactități pe care redactorii pri -
mei apariții au fost prea grăbiți sau prea neștiutori
ca să le observe. Unele dintre detalii, fără mare
importanță, au rămas necorectate. De pildă, anul
nașterii lui Calistrat Hogaș, adoptat în prima ediție
ca 1848, rămîne același, deși se pare că anul real
este 1847. 

Pe măsură ce ne apropiem de zilele noastre,
modificările de componență ale capitolelor sînt
mai însemnate, mai ales prin adaosuri, mai puțin
prin eliminări. La poeții generației 60 intră Miron
Cordun și Mihai Ursachi, dintre critici apar Adrian
Marino și Al. Piru, Dan Cristea (cu un articol foarte
elogios) și Dan Horia Mazilu. 

Articolele despre autorii în viață se extind, nu
totdeauna în favoarea celui comentat. Totuși,
Ștefan Agopian este iertat de „condamnarea la

minorat“, prin lipsa mizei importanate, din ultima
frază a articolului ediției precedente. 

La optzeciști spațiul crește cel mai mult. Intră
pe teren Vasile Dan, Viorel Padina, Ioan Moldovan.
La Gabriel Chifu se schimbă poza dar și proza (ca
pondere și judecată, mai binevoitoare despre
romanele recente). Florin Iaru primește rînduri în
plus, dar severe. Martei Petreu, devenită între timp
prozatoare, i se recunosc calitățile de romancieră.
Și Ion Simuț beneficiază de comentariu supli men -
tar, dar cartea discutată, din 2017, nu e validată. La
fel se întîmplă cu Petru Cimpoeșu. Intră Aurel
Dumitrașcu și Vasile Popovici, dar iese Magda
Cârneci. Mircea Mihăieș capătă o poză la matu -
ritate în locul celei juvenile.

Introducerea la perioada de după 89 crește, a
mai trecut un deceniu. Memorialiști „vechi și noi“
sînt plasați la începutul etapei, nu la sfîrșit, dar
capitolul nu diferă mult de cel anterior. La „Opt -
zeciști întîrziați. Generația 2000“, apare în plus
Adriana Babeți și dispare Andrei Bodiu. La sfîrșit de
tot, Nicolae Manolescu îi adaugă pe mai tinerii
Răzvan Voncu și Daniel Cristea-Enache, operînd o
simbolică transmitere de ștafetă spre cei cu 30-35
de ani mai tineri. 

O schimbare fără importanță funcțională, dar
complet ne fericită în eventuala ei semnificație,
este aceea că, pe pagina a treia, de gardă, a noii
ediții „revăzute și revizuite“ numele autorului e
cules mărunt în colțul din dreapta jos și nu plasat
deasupra titlului, cum se cuvenea pentru realiza -
torul unei opere monu mentale. Noroc că pe co- 
perta întîi (mai urîtă însă decît a primei ediții) i se dă
locul de onoare meritat.

Deși are text mai mult, ediția a doua este ceva
mai mică în număr de pagini: 1506 față de 1526. 

Apariția Istoriei critice a literaturii române este
un eveniment editorial dar și unul literar. Prima
ediție și-a epuizat tirajul, practic e de negăsit acum
în librăriile virtuale, dar nu și efectele. Unul dintre
ele este chiar apariția acestei ediții a doua într-un
moment în care autorul ei a intrat în al nouălea
deceniu de viață, sărbătorit cum se cuvinede
lumea literară. Cînd volumul a fost lansat la Tîrgul
de Carte, odată cu noile colecții de la Cartea româ -
nească, mereu luată de la capăt, o mulțime de
literați au asaltat standul. Popularitatea și auto -
ritatea lui Nicolae Manolescu au rămas la nivelul
cel mai înalt. Istoria critică este un best seller și la
ediția a doua. Este greu de crezut că peste 10 sau
chiar 20 de ani un autor va avea timpul, răbdarea
și chiar motivația de a reface drumul de cinci
secole (și ceva) al literaturii noastre. Cei care au
avut ocazia să fie de față la apariția Istoriei și cu atît
mai mult să facă parte din ea au trăit un moment
de vîrf și irepetabil al existenței lor. 

Cinci secole și încă un pic
HoriA GârbeA
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Î n drum spre Ikaria, (Editura Art, 2019, 454 p.), noul roman al
lui Gabriel Chifu,  este romanul unei călătorii spre mântuire. 

Când cele de sus se ating cu cele de jos, când cele din înalt
coboară spre cele de dedesubt are loc o întâlnire între subtil și con-
cret, între idee și materie, între divin și uman, între sublim și întreg
evantaiul de manifestări omenești, de la înălțător și pur la abject și
animalic. Această idee, concentrată într-un singur punct, insula,
desenează de asemenea, în filigran, diferitele grade ale depărtării
dintre cele două tărâmuri, de la cel mai înalt și mai învăluit în lu-
mina absolutului la cele mai îndepărtate de acest punct de refe -
rință, îmbrăcând forma lumii, a vieții, a oamenilor ce își croiesc
soarta mânați de credințe, vise, idealuri. Dacă pentru o anumită
generație o viață împlinită înseamnă rigorile stabilității, normele
concrete, cunatificabile ale unui statut, bifarea tuturor elementelor
care fac omul om, toate pragmatice și palpabile, ușor de etalat și
de înțeles, pentru omul noii generații viața, împlinirea ei, succesul
se desemnează printr-un sistem de valori cu totul
străin chiar celui al generației imediat anterioare. 

Pământul fuge de sub picioare și lucruri pen-
tru care părinții au muncit din greu o viață în-
treagă devin ușor dispensabile pentru copiii care
aleg o viață nomadă care merge însă de minune
cu un job în domeniul virtual și cu reîntoarcerea
la origini, oricât de tarate ar fi acestea. Totul
devine fluid, sau, mai rău, eteric. Lucrurile palpa-
bile, concrete, importante pentru o generație:
casa, mașina, un serviciu sigur rămân dezideratele
desuete ale unei generații în care cei tineri nu se
recunosc, preferând un stil de viață mai puțin
legat, mai puțin teluric și mai axat pe necesitățile
interioare, pe introspecție, pe cultivarea ființei, pe
respectarea vieții, pe atingerea unui țel superior.
Aparent dezrădăcinați, cei tineri se află pe o
treaptă mai sus, nelipsită, aceasta, de greutățile,
capcanele și abisul ei. Acest joc al contrariilor dar și dans între cele
două forma mentis, între cele două lumi îl vedem și în interacți-
unea dintre Andrei și părinții săi ori între Andrei și părinții Nornei,
tatăl, comandat de vas de pescuit neputând înțelege cum ar putea
un blogger să susțină o familie. Accentul de pe exterior, de pe ma-
terial, migrează spre interior, spre subtil, iar romanul tocmai acest
moment de tranziție, în care energiile, mentalitățile sunt încă
amestecate, îl surprinde, anticipând tacit decantarea. Acest joc al
contrastelor ce se desfășoară la nivel micro, al destinului perso -
najului principal, poate fi văzut în desfășurare și la nivelul macro al
romanului. Dacă în urmă cu sute de ani, în Decameronul, o teribilă
epidemie de ciumă a făcut ca un grup restrâns de oameni ce cău-
tau salvarea să se autoizoleze și, în speranța unei minuni, să își pe-
treacă timpul spunând povești, scopul urmărit de narator fiind
unul didactic, (moravurile fiind pedepsite prin râs), dar și terapeu-
tic și de curaj, (încercarea de a-i râde morții în față, de a lăsa un
semn din viață, din povestea vieții, în memoria celor rămași), din-
colo de rolul alegoric urmărit de către autor, astăzi, după sute de
ani, un alt context istoric, social, politic, impune o altă soluție, una
dusă la o altă octavă, la un alt nivel de rafinament. Boala, ciuma
care a cotropit totul nu este una concretă, împotriva căreia se
poate lupta prin mijloace sanitare și speranța îndurării divine, ci

un flagel mai perfid, cu nenumărate mutații, forme de manifestare
ce corodează o întreagă societate, în toate aspectele ei, iar vinde-
carea nu mai poate fi una fizică, deși repercursiunile sale sunt ex-
trem de concrete. Binecuvântarea divină, pentru a se împlini,
așteaptă și ajutorul omului, lucrarea sa interioară. Veniți pentru a
scăpa de de rezultatele flagelului, eroii lui Gabriel Chifu nu știu că
sunt parte a acestuia. Ei sunt izolați în cadrul mirific ce îi decon-
textualizează, ridicând în jurul lor paravane de frumusețe și liniște,
invitându-i să spună povești. Dar, și aici vedem încă o dată romanul
modern: poveștile, tot cu scop terapeutic, sunt poveștile propriei
vieți, nu poveștile altora, devenite istorioare, anecdote sau pilde.
Cauza nu este una exterioară, nu este supusă alterității ci este una
interioară și poartă povara propriului sine, a propriei, subtilei lumi
interioare.

Tratamentul prin izolarea față de lumea exterioară a unui mic
grup de persoane alese, într-un mediu de mare frumusețe și pace,

prielnic introspecției, precum și îndemnul explicit
spre sondajul interior, spre notarea poveștii, iată
un alt tip de exerciții spirituale pe care Gabrile
Chifu le propune, rafinându-le și împletind parcă
îndemnul oracolului din Delphi cu crezul lui Igna-
cio de Loyola.

Poate că numai la Răsărit poate exista o (p)re-
figurare a grădinii paradisiace. Situată geografic
în Grecia, loc ce revelează continuu timpul de aur
al vechii Elade, această insulă a fericiților este situ-
ată, în fapt, simbolic, între Athos și Olimp, o poziție
ce sugerează o nouă geografie, mundană și ce-
lestă, prin care, din nou, vechiul și noul, materialul
și spiritualul, exteriorul și interiorul sunt chemate
la un exercițiu de chiaroscuro prin care se re-
liefează soluția acestui extrem de complex și rafi-
nat univers pe care ni-l propune Gabriel Chifu în
romanul său. Și iată, în acest punct, ombilic, insulă

ce există și nu există în același timp, în acest centru se revelează un
alt munte. Muntele vrăjit? Departe de a deplânge situația scrii -
torului, creatorului postmodern, care poate spune cu mai multă
apăsare decât înaintașii săi nihil novi sub sole, considerăm că ope -
rele intrate în canonul și chiar în imaginarul universal, mitologizate,
departe de a fi piscuri intangibile și intimidante până la disoluția
oricărei posibilități de a crea o operă viabilă, sunt nu doar pietre de
încercare, ci și elemente care modelează o geografie vie, fertilă și
nu una încremenită, permițând și susținând înălțarea de noi vâr-
furi, evident, cu frecvența cu care acest lucru se poate întâmpla,
adică, extrem de rar, așa cum e și firesc. De aceea e o bucurie lec-
tura acestui roman, pentru că se poate observa coloana vertebrală
a unor cunoștințe fundamentale de cultură, civilizație și literatură
universale care permit, însoțite de un talent și o știință a scrierii
exemplare, nașterea unei astfel de opere, cum este În drum spre
Ikaria, deoarece ea duce mai departe, în spiritul și cu tot ce are mai
bun la nivel de achiziții culturale acest secol, idei formulate de
marii maeștri. 

Complexitatea romanului impune o reflecție mai adâncă și un
spațiu mai larg. De aceea cronica va continua în numărul viitor al
revistei. 

(va urma)

Călătoria sau Cartea mântuirii (I)
AndreA H. Hedeș



C
ritica literară a consacrat în ul-
timii ani numeroase cronici
sau chiar studii romanelor lui
Gabriel Chifu. Toate remarcă

trendul ascendent al valorii acestora. În 
Istoria critică..., în ambele ediții, Nicolae
Manolescu exprimă aceeași opinie. Dacă
este sever cu primele romane ale lui
Gabriel Chifu, cunoscutul critic fiind chiar
nedrept în opinia mea față de unul, Re-
latare despre moartea mea, cele mai noi se
bucură de aprecieri superlative. Desigur,
vîrsta romanului e aceea a maturității au-
torului. Poet precoce, foarte elogiat încă
de la debut, viitorul romancier a deprins
în timp și a adîncit treptat arta prozei, una
dificilă, care cere parcurgerea și a unor ex-
periențe individuale complexe, mai multă
reflecție și mai puțin elan juvenil. 

Cel mai recent roman al lui Gabriel
Chifu, În drum spre Ikaria (Editura Art), con-
firmă cele de mai sus și judecata criticilor,
fiind cel mai important roman al autoru-
lui, mai imprevizibil, mai palpitant, mai
profund, mai „frumos“ chiar decît cel an-
terior, Ploaia de trei sute de zile, care s-a bu-
curat de o primire foarte favorabilă.

Principala calitate a romanului este
construcția lui prin care, la final, cititorul
este obligat să-și reconsidere „călătoria“
prin episoadele și printre personajele
cărții, să vadă semne pe alături de care a
trecut poate indiferent, să recupereze sen-
suri. Povestea se parcurge așa cum se des-
fășoară, rapid și pasionant, cititorul fiind

sigur că va găsi la final o cheie fără să-și
imagineze care va fi aceea, întrebîndu-se
permanent „ce e cu ăștia?“. Cu cei zece
adică (de fapt nouă plus unu), pacienți și
translatorul lor, din așezămîntul cam mis-
terios de pe o mică insulă care nu are o
denumire fixată. 

Ceea ce incitatul cititor află în ultimul
capitol, repune în discuție totul, cum
spuneam, el e obligat să refacă întreaga
experiență, a personajelor și a lui, iluminat
de revelația finală. Pe care, desigur, nu o
voi dezvălui. E cu totul imprevizibilă. Deși
semne au fost la tot pasul, cititorul, chiar
dacă a descifrat cîte ceva, nu a avut cum
să le interpreteze din perspectiva unui
final la care nu se putea gîndi. Personajele
trec printr-un  exercițiu de rememorare și
același lucru trebuie să-l facă și lectorul
cărții cu experiența lui de călător prin
roman.

În paralel cu acțiunea  - cu ritm susți -
nut și care duce la mari așteptări, la antic-
iparea unei mari surprize care chiar va
veni - Gabriel Chifu dezvoltă o imensă
rețea de aluzii și repere livrești, față de
care se situează în consonanță sau la care
se raportează polemic, ironic, chiar ireve -
rențios. Cartea este una multi-strat. Există
nivelul poveștii, relatarea șederii lui Andrei
G. pe insula Noima, Ombilicos etc., ade-
vărata Ikaria. Este apoi nivelul de obser-
vație socială, politică și culturtală, cu co- 
mentariile și perrspectivele personajelor
asupra a ceea ce este lumea de azi și mai

ales țara de unde vin, România. Apare
apoi stratul psihologic, felul în care Andrei
G. se raportează la cele petrecute și se
modifică în funcție de ele. În sfîrșit e
nivelul simbolic/livresc, modul de comu-
nicare directă al autorului cu cititorul prin
experiența culturală comună, peste capul
personajelor. 

La acest nivel trimiterile, „cîrligele“,
unele voit înșelătoare, sînt numeroase și
complexe. Numele insulei e cel mai vechi:
îndreaptă spre mitul lui Icar, un îndrăzneț,
unul care riscă, dar se va prăbuși. Asta dă
cititorului ideea că și Andrei, cel care riscă
să facă binele și chiar să rămînă pe o in-
sulă, într-o postură modestă, va eșua. Fi-
nalul îl va contrazice însă. 

E atins tangențial și mitul lui Ulise. An-
drei este deturnat din drumul spre Ikaria,
ajunge pe altă insulă decît destinația sa.
Iar acolo află cu uimire că este pe Ikaria
cea adevărată, dar care și-a transferat nu-
mele altei insule, pentru ca turiștii amatori
de terapii miraculoase să se ducă la aceea
și s-o populeze, lăsînd-o pe cea adevărată
pură și rezervată inițiaților. 

Vine la rînd mitologia creștină. Nu-
mele lui Andrei trimite clar la apostol și la
crucea lui atipică, pe care va fi martirizat.
Cel care îl convinge pe Andrei să rămînă
pe insulă este un misterios centenar, care
arată ca de 60 de ani, și e primarul insulei
(astfel se confirmă că Ikaria este un loc
benefic, al longevității și sănătății). Nu-
mele său este Stavros și înseamnă „cruce“.
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urcuș

HoriA GârbeA
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În ortodoxie, stavrofor este un preot cu
mari merite și îndreptățit să poarte crucea
pectorală. Orașul care se confundă cu in-
sula s-a dezvoltat în jurul unei biserici care
este înconjurată de străzi paralele două
cîte două, astfel că ne imaginăm cele
patru cruci formate la intersecții. Medicul
șef al pavilionului unde va fi găzduit An-
drei se numește Papadopulos, numele cel
mai frecvent în Grecia, e adevărat, dar
care, ca și Popescu al nostru vine de la
popă, deci fiul popii. 

Evident, un mit important este cel al in-
sulei fericite, o Utopie în stare pură: pe
Noima sau Ombilicos, sănătatea e abso-
lută, și cei bolnavi se înzdrăvenesc, iar unii
„uită să moară“. Casa de sănătate, care are
și un pavilion românesc, unde Andrei
rămîne la rugămintea lui Stavros, ca trans-
lator, este pe un munte. Andrei însuși se
gîndește la Muntele vrăjit (are și un mas-
terat în lite ratură). 

Ikaria geografică, reală, este în Marea
Egee, în apropiere de Samos, mai aproape
de Kușadasî decît de Atena și Pireu. Ea are
vreo opt mii de locuitori care probabil își
dublează numărul în sezonul turistic. Pe-
acolo ar fi căzut în mare Icar. Iar Ikaria
utopică, Noima, e tot pe acolo, e de presu-
pus că e mai mică și mai puțin populată,
parțial e inaccesibilă, fiind un munte pe
care se află sanatoriul. Trimiterea la Divina
Comedie, respectiv Purgatoriu, este evi-
dentă. Ca și Dante, după ce s-a rătăcit - nu
în pădure, ci pe mare, ca Ulise, cum ziceam
- Andrei urcă de la nivelul mării, care îi oferă
de atlfel o aventură erotică, dar nu de tipul
Calypso, ci una mult mai succintă. Dante,
după ce a pogorît în Infern, face o călăto-
rie ascensională. Purgatoriul, în imaginarul
creștin, este (pie)montan. Ne amintim și de
Scara dumnezeiescului urcuș a lui Ioan
Scărarul. Mîntuirea se dobîndește pe verti-
cală! În chip de Cicerone, dar mai discret ca
prezență, Andrei îl are la început pe Sta -
vros, apoi pe Papadopulos și pe asistenta
lui Maria. Nume banal în Grecia, dar care și
el ne va spune ceva la final.

Acesta este paradoxul bine construit al
romanului semnat de Gabriel Chifu. El
oferă o lectură palpitantă, un ritm alert, în-
tîmplări clare, dar dezvăluie, abia după ce
s-a terminat, cît de complicat este. Lectura
trebuie reluată, din perspectiva finalului.
Aceasta e „trucul“ de romancier, unul foarte
original, al autorului: romanul e făcut în așa
fel încît obligă cititorul la o lectură dublă. 

Parcă-l vedem (dar abia după prima
parcurgere a romanului) pe autor mergînd
pe teren și plantînd indicii și capcane. Din
acest punct de vedere, scrierea romanului

trebuie să fi fost extrem de distractivă pen-
tru cel care l-a compus. Ca și iluștrii săi pre-
decesori, Sir Thomas More, Dante, Kafka
(din Castelul), Thomas Mann, Hermann
Hesse (cu Castalia și jocul ei mărgelat), pînă
la Stanislav Lem (cu Solaris), Gabriel Chifu
inventează o lume, restrînsă, un univers
finit cu regulile lui. Această lume, care e
limitată la o insulă, apoi doar la un pavilion
(cel românesc) al unei case de sănătate, e
construită minuțios. Dar ea se deschide,
miraculos aș zice, prin poveștile și destinele
celor nouă pacienți, cu Andrei zece, care nu
neapărat îi întrece, în fața unei aparent ba-
nale, dar destul de misterioase, comisii
medicale formate din numai doi medici. Ei
cer și prescriu pacienților - ca unic trata-
ment pînă la urmă - cîte o confesiune. O
poveste a vieții lor. La care aceștia mar -
șează, chiar cu plăcere și mai ales cu sper-
anță, ca fiind o șansă la vindecare în
situațiile lor, mai degrabă disperate. 

Se spune - și chiar am avut ocazia să
aud de la persoane apropiate ce au avut
experiențe-limită - că în apropierea imi-
nentă a morții oamenii își revăd (pe repede
înainte) existența. Pacienții din Ikaria au
ocazia s-o refacă minuțios fără a ști, deși
cam bănuiesc, că se află nu departe de
pragul final. 

Mediul „închis“ în care se află person-
ajele se deschide uimitor spre o lume.
Poveștile sînt diverse, destul de bizare și re-
compun, din zece destine, o umanitate
vastă. Din nou referințele apar clare de la
Decameron la, să zicem, romanele Agathei
Christie. Cei zece pot fi negri și mititei și
chiar sînt așa la suflet, majoritatea. Ca în
Crima din Orient-Expres, toți au mobiluri și
sînt „suspecți“, cel puțin de o viață necon-
formă cu o etică general acceptată. Boala,
eventuala moarte, și confesiunea în fața
comisiei ar putea, eventual, să-i purifice, să-
i curarisească și să-i facă să trăiască fericiți
pînă la vîrsta lui Stavros, șeful cel mare al
Ikariei. Ca un bun cititor m-am gîndit la
asta, deși eram ca și sigur că deznodămîn-
tul va fi altul. O soluție dramatică alterna-
tivă, pe care nu am putut să n-o iau în
calcul, ar fi fost aceea ca efectiv să se pro-
ducă un omor. În acest caz, în condiții de
izolare, cercul suspecților ar fi fost perfect
definit. Dar paginile se parcurgeau cu
viteză și nimic de acest fel nu se întîmpla.

E destul de dificil pentru un cronicar să
scrie despre o construcție epică fără a
dezvălui miza ei. Fac asta din respect pen-
tru cititorul care are dreptul la surpriză. Pot
să spun doar că personajele lui Gabriel
Chifu sînt bine și interesant construite. Ele
sînt fiecare reprezentative pentru un anu-

mit segment social și psihologic. Bolile lor,
spre deosebire de cea din Muntele vrăjit,
sînt diferite și ele, așa cum ispășirile eroilor
lui Dante apar adecvate fiecare păcatului
comis. Dacă vorbim de păcate, într-o carte
pusă oricum, de la început, sub semnul re-
ligiei creștine și a simbolului ei central:
crucea, multe dintre cele atribuite person-
ajelor sînt mai degrabă benigne sau dis-
cutabile. Ikaria nu e un Infern, poate fi un
Purgatoriu – deși credința ortodoxă nu îl
acceptă. Și tocmai asta poate fi una dintre
cheile cărții. Dar nu vreau să intru în detalii
care ar putea „vinde“ prematur soluția,
pentru cei care nu au citit încă romanul. 

Este interesant că la un anumit nivel, un
supra-nivel, cartea lui Gabriel Chifu este
una mistică și este pusă clar sub semnul
creștinismului, chiar dacă personajele nu
acordă importanță trăirilor religioase. Ro-
manul e scris, nu uităm, din perspectiva lui
Andrei, un tînăr modern, de vreo 30 de ani
la data acțiunii, situate în 2017. Credința e
ultima lui preocupare, la Dante era prima,
alături de dragoste. Andrei este un fi-
lantrop, el țintește binele, e altruist din
convingere, are preocupări umanitare dar
nu e un mistic și nici nu vrea să adune co-
mori în ceruri. Nici pe pămînt acestea nu-l
prea interesează, răcind de aceea relația cu
un tată prea legat de posesiunile materiale
și chiar cu iubita lui, colecționară de mas -
terate și doctorate într-un mod aproape vi-
cios.

Un alt aspect demn de relevat este că,
spre deosebire de Hans Castrop și alți eroi,
Andrei nu parcurge o inițiere. Sau, dacă e
să învețe ceva de la „colegii“ săi, învață că
nu e nimic de învățat din rătăcirile și pă-
catele altora. El e singurul, în afara comisiei
de medici, care are șansa de a asculta toate
poveștile celorlalți, dar revelația se va ivi
din altă parte. Urcușul spre divin are va -
loare numai pe un anumit versant.

Gabriel Chifu a scris un roman intere-
sant și antrenant, care își dezvăluie impor-
tanța treptat și cel mai mult după ultima sa
pagină. În drum spre Ikaria este o insulă
fericită în arhipelagul romanelor autorului.
Ar fi de scris cu atenție despre modul în
care temele și obsesiile poeziei lui Gabriel
Chifu se regăsesc în această proză com-
plexă. Și măsura în care personajul central,
care spune Eu, are trăsături ori poate aspi-
rații ale creatorului său. Sînt chestiuni inci-
tante care merită adîncite. Autorul se do- 
vedește inspirat, abil constructor de epică
și caractere, demn, la fiecare carte, de con-
siderația cititorilor și a criticii. Urcușul său,
mai norocos decît al personajelor lui, con-
tinuă.

���
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F
iecare dintre volumele pe care le
publică Daniel Cristea-Enache
este impunător prin dimensiuni
și prin proiectul asumat. Cele

mai multe dintre ele au luat naștere prin
adițiune. Scriind mult și mai ales constant
critică de întîmpinare, publicistică literară și
fiind în apropierea și în dialog cu persona -
lități de anvergură (Nicolae Manolescu,
Ileana Mălăncioiu, Octavian Paler, Paul Cor -
nea), tînărul critic, acum ajuns la maturitate
și autoritate, și-a umplut constant folderele
cu texte pe teme diferite și le-a adunat pe-
riodic în cărți care jaloneazăo carieră edito-
rială de aproape două decenii: debut în
2001 cu Concert de deschidere, un volum
la fel de masiv de cronici literare. Daniel
Cristea-Enache este și un editor priceput de
a cărui competență am beneficiat și eu în
două rînduri, poartă de grijă cărților sale, e
un scriitor care se respectă. 

A cincea culegere de cronici literare i-a
apărut recent la editura Spandugino într-o
înfățișare de invidiat. Ea se numește Linia de
contur cuprinde vreo 750 de pagini despre
volume de proză de ficțiune și memorialis-
tică (ultimele au o pondere importantă). Ele
au fost scrise și publicate în zece periodice
de bun renume între 2006 și 2018. Sînt cam
120 de articole care conturează, vorba ti-
tlului, o istorie a domeniului în apariții rela-
tiv recente, chiar dacă, evident, volumele de
memorii cuprind pagini scrise mult înaintea
epocii strict contemporane. Ordinea este
cea a anului nașterii autorului așa că volu-
mul merge de la corespondența Ecaterinei
Bălăcioiu-Lovinescu, născută în 1887, pînă
la un roman al lui Flaviu George Predescu
(născut aproape un secol mai tîrziu, în 1981)
despre incendiul de la clubul Colectiv. 

În locul criticului, eu aș fi separat în două
părți ale cărții, zona de ficțiune de cea me -
morialistică și epistolară, mobilurile auto-
rilor fiind diferite ca și epocile viețuirii lor,
dar și ca publicul acestora. Cunosc destui
cititori de memorii și jurnale care au o
aderență foarte slabă la ficțiunea contem-
porană, probabil există și categoria cealaltă. 

Primul act critic, care dă seama despre
gustul doctorului în litere (summa cum lau-
dae!) este însăși alegerea volumelor. Pre-
cum se întîmpla cu modelul său recunoscut
și predecesorul său în magistratura de cro -
nicar principal al României literare, Nicolae
Manolescu, simpul fapt de a fi aleasă de
Daniel Cristea-Enache, scoate cartea din
grămadă. Dacă mai vine și o laudă, autorul
poate fi fericit: Petre Barbu e un maestru al
schiței, Viața începe vineri de Ioana Pârvu -
lescu e una dintre cele mai frumoase cărți
citite în ultima vreme, prin 2011 adică, ro-
manul apărînd în 2009. Culmea – ca să fiu
un pic ironic - este că Daniel Cristea-Enache
chiar le nimerește. Petre Barbu e tare la
schițe iar Ioana Pârvlescu a dat o lovitură cu
Viața începe vineri, neegalată ulterior.

Așadar aserțiunea - des vînturată pe in-
ternet și de diverși cîrcotași - că directorul
de imagine al Uniunii Scriitorilor habar nu
are de literatură nu se susține. Mai mult
încă, nici ideea că numitul critic este rău și
nemilos nu prea găsește argumente, cel
puțin în această carte dedicată prozei. Cred
că se vor găsi mai multe asemenea temeiuri
cînd o să-și adune cronicie despre poezie.
Citind, la rînd, pentru că Dumnezeu i-a fău-
rit unul după altul pe romancieri, cronicile la
Gabriel Chifu, Radu Aldulescu, Marta Pe-
treu, Dan Stanca, Ioan T. Morar și chiar Mir -
cea Cărtărescu, observăm că toți primesc
nu notă de trecere sau un calificativ bun, ci
superlative (Solenoid este un roman ex-
cepțional). Am zis „chiar“ Mircea Cărtărescu
pentru că, înainte de a se entuziasma de So-
lenoid în 2017, Daniel Cristea-Enache a ară-
tat rezerve la jurnalul acestuia, intitulat Zen,
în 2011. 

Ce-i drept, cum spuneam, criticul își
alege subiectele cu grijă, nu trage cu mi-
traliera după muște. Cei șase citați mai sus
intră ca și următorii din sumar (Răzvan Pe-
trescu, cunoscutul CTP, Varujan Vosganian,
Ioana Pârvulescu) într-un posibil Top 10 al
născuților în deceniul 6 al secolului XX (sau
Top 12 cu Crăciun și Cimpoeșu) pe care opi -
niile lui Daniel Cristea-Enache îl consoli -
dează. 

Mie mi se pare meritoriu că un critic
dotat cu seriozitate și forță analitică, așa
cum e Daniel Cristea-Enache, scoate la
rampă autori și cărți valoroase, cărora eva -
luarea lui încă le mai sporește prețul, într-o
etalare de exemple pozitive. Ar fi con-

traproductiv să piardă vremea, ca alții, ca să
întocmească niște cronici în care să arate
modele de tipul „așa nu!“. Și apoi tempera-
mentul său e unul potolit, cronicarul nu are
veleități de pamfletar și nici nu „omoară fără
județ“. Pe cei care nu-i convin îi lasă în afara
liniei de contur și gata. Despre destui proza-
tori a scris cîte două sau trei cronici, veri-
ficîndu-și impresiile cu atenție. 

Despre romane nu e ușor să scrii, pen-
tru că trebuie să le citești. Cu altă glumă, nici
despre volumele lui Daniel nu e ușor să scrii,
pentru că nu prea au sub 700 de pagini. Că
avem în față un om răbdător se vede și din
volumele sale de convorbiri cu... în care îi
descoase cu grijă pe interlocutori. Lui
Nicolae Manolescu i-a pus 88 de întrebări
cu care l-a stors pe mentorul său, lui Paul
Cornea și mai multe. 

Deși trece drept „urmaș“ al lui N. Mano -
lescu, Daniel Cristea-Enache este un tip
uman și literar, căci asta interesează, cu totul
diferit. Maestrul e coleric, îi place muntele,
relieful accidentat, detestă marea, probabil
pentru că e plată și udă, preferă să scrie
scurt și divers (celebrele Teme), are cîine și
chiar telefonul domniei-sale latră la apeluri.
Discipolul e așezat, chibzuit cu metodă, ad-
miră „placele sure“ ale mării, e marital-sta-
tornic și îi place lenea indiferentă a pisicilor.
Manolescu e arghezian, excesiv, și ion-bar-
bian, în anumite înțelesuri. Daniel Cristea-
Enache este sadovenian și blagian, mai
degrabă mistic decît cartezian. Calm și
echilibrat, el este un excelent șofer, în timp
ce pe înaintașul său nu l-a văzut nimeni la
volan. 

Daniel Cristea-Enache se ia în serios în
calitate de cronicar, instituie o magistratură,
tinde să devină el însuși o instituție. Adu -
nate în volume, cronicile lui pun niște ja -
loane care se pot uni printr-o line de de- 
mar cație clară și dau seama de o perioadă
deja întinsă, peste două decenii, a literaturii
noastre contemporane. Un demers de ase -
menea anvergură e foarte rar chiar la gene -
rații mai vechi, de pe vremea cînd timpul
avea altă răbdare cu oamenii. 

Pentru scriitori, ca și pentru iubitorii de
literatură în sine, e confortabil că Daniel
Cristea-Enache există și rezistă, are un post
de veghe de unde supraveghează - cu de -
stulă bunăvoință și în mod sigur cu onesti-
tate - un teritoriu tot mai vast.

Urmașul și linia sa
HoriA GârbeA
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D
aniel Cristea-Enache este un
critic literar cu un palmares
impresionant și intimidant, cel
mai tânăr autor prezent în cea

de a doua ediție a Istoriei critice a literaturii
române a lui Nicolae Manolescu. Cea mai re-
centă carte a sa, Linia de contur, (Editura
Spandugino, București, 2019, 738 p.) este,
ca obiect, ireproșabilă, de o frumusețe și o
eleganță impozante și pe măsura conținu-
tului. Volumul de față, dedicat prozei (...) și li -
teraturii subiective (...) va avea același titlu ca
și următorul, care va fi consacrat poeziei și va
vedea lumina tiparului în 2020, aflăm din 
Argumentul autorului. 

Teritoriul celor peste șapte sute de pa -
gini este perfect articulat și toate cărțile
analizate, deși diverse ca temă, registru,
nivel, alcătuiesc o geografie armonioasă.
Volumul se citeșet cu interes, cu plăcere, cu-
riozitate, fără pericolul apatiei ori apariției
unor piscuri insurmontabile cititorului obiș-
nuit. Se poate remarca, odată în plus, din el-
eganța cu care este orchestrată această
lucrare, că, așa cum afirma Irina Petraș,
criticul literar este scriitor. Linia de contur, în
ciuda atâtor date, ale cărții și ale autorului
ei, care o fac intimidantă, este o carte care
nu se lasă din mână, odată lectura începută.
Autorii, cărțile, temele abordate, alcătuiesc
un portret pasionant, portretul unui dece-
niu de proză românească.

Daniel Cristea-Enache nu uită nici o
clipă calitatea de profesor, care îi este ima-
nentă. Nu o percepe ca pe un rol, o poziție
care îl separă de ceilalți, ridicându-l de-a -
supra lor. Profesorul este parte a corpului
social, îi stă în putere și chiar are datoria
civică de a cultiva, de a educa. Acest spirit
pedagogic profesat la un nivel elevat dar
discret, decent în același timp, impregnează
cronicile sale literare. Nu doar o frescă a li  te- 
raturii, întinsă pe parcursul unui deceniu,
descoperim în Linia de contur ci o frescă a
societății românești, iar fiecare cronică are
efectul unui stop cadru, al unei imagini ce
surprinde o secvență din evoluția societății
în întregul ei: probleme, dezbateri la zi, mi-
nusuri și plusuri, evoluții și involuții se aud,
în surdină, atât în textul analizat cât și în tex-
tul celui ce analizează, deoarece nici scri-
itorul, nici criticul literar și cu atât mai puțin
opera nu există în vid, ci conectați la la viață,
parte din textura ei. Astfel, privind, iată, re -
trospectiv, putem vedea viața în mișcare,

societatea și, prin urmare, literatura și scrii -
torii în evoluție. La fel ca Eadweard Muy-
bridge, inventatorul tehnicii fotografiei
mișcării și care a surprins corect galopul
unui cal, reprezentat până atunci în ictură
într-o manieră bazată pe impresie nu pe ob-
servație și analiză, la fel și Daniel Cristea-
Ena che, prin analiza profunzime, prin ale- 
gerea celor mai notabile titluri, prin perio -
dicitatea cronicilor reușește, din aceste felii
de viață și de muncă, prin aceste secvențe
alăturate în volum, filmul unui deceniu.
Linia de contur a unui portret sau a unei situ-
ații, a unei experiențe, devine sinonimă cu ex-
periențele și cu viașa însăși, comentează
criticul literar în cronica ce dă și titlul volu-
mului.

Unul din elementele care contribuie la
plăcerea lecturii este ritmul interior al frazei,
melodicitatea acesteia. E neașteptat acest
ele ment într-o carte de critică literară și to-
tuși există. Fraza are o rotunjime și o ele-
ganță de roman. Cuvintele sunt atent alese.
Nu pentru scânteieri diamantine, ci pentru
irizări de perle optează autorul, e o aristo -
crație a limbajului ce face încântătoare lec-
tura și chiar mai puțin amar verdictul, atunci
când e cazul. La această atentă folo sire a cu-
vintelor se adaugă impresionanta pregătire
teoretică, perfecta cunoaștere și stăpânire
a teritoriului istoriei, teoriei și cri ticii literare
de unde și siguranța demonstrației și argu-
mentării, constituite întotdeauna într-o de -
monstrație nu de forță, ci de măiestrie. Iată:
Este dificil pentru un prozator să dea cărți im-
portante și în genul epic-extensiv al romanu-
lui, și în cel intensiv al pove-  stirii și al nuvelei.
De obicei, viziunea scriitorului își selec tează
regimul și spațiul în care se poate manifesta
mai bine (Nicolae Breban pe cele ale romanu-
lui, Răzvan Petrescu pe cele ale nuvelei), în
acord cu unghiul său specific, dar și cu regulile
scrise și nescrise ale formei li te rare seectate. 

Daniel Cristea-Enache nu încearcă să
impresioneze cu nici unul din atuurile sale,
dar cronicile sale impresionează prin echili-
brul, precizia și frumusețea lor. O frumusețe
comparabilă cu cea a statuilor clasice, în
care marmura, cu eleganța ei reținută, fidelă
mo delului pe care artistul a dorit să-l repre -
zinte, se etalează, perfectă, doar puțini cu -
noscând volumul de studiu, exercițiu, efort
și sacrificiu din spatele mușchilor perfect
conturați sau al vălului subțire, drapat cu
delicatețe.

Cronicile cuprinse în Linia de contur ne
arată însă mai mult de atât. Lectura atentă a
cărții lui Daniel Cristea-Enache nu poate să
nu ne ducă cu gândul la prefața lui E.H.
Gombrich la monumentala sa lucrare, Isto-
ria Artei și, mai cu seamă, la două linii direc-
toare ce o structurează. Una este figurată în
afirmația tranșantă: s-o spunem clar, de la în-
ceput: „arta“ nu are existență proprie. Există
doar artiști. Cealaltă este prezentată în para-
lela dintre două portrete: portretul lui Nico-
las, fiul lui Rubens și portretul desenat de
Albrecht Dürer mamei sale. Acest lucru este
valabil și în literatură și vedem, și în acest
volum, faptul că Daniel Cristea-Enache nu
uită nici o clipă că scriitorii sunt nici mai
mult nici mai puțin decât oameni. Oameni
care se înâmplă să fie scriitori. Nu dezu-
manizează, nu abstractizează, nu ideali -
zează scriitorul, acesta nu este o noțiune cu
care criticul operează, căreia in se adresează
în neant. Subtil, delicat, fără a fi patetic sau
mai puțin profesional, Daniel Cristea-Ena -
che înțelege pur și simplu condiția umană.
Nu o face/spune explicit, dar înțelegerea și
răbdarea cu care se apleacă asupra con -
diției umane transpar din paginile cărților
sale și e uimitoare această putere de a
(re)găsi resurse sufletești pentru construirea
acestor punți diafane, paote de multe ori ră-
mase nesesizate, între sine și celălalt. O
tragedie high fidelity, cronica la Rădăcina de
bucsau ori Singuratica, cronica la Evadarea
tăcută a Lenei Constante sunt doar două
exemple. Din nou, dacă în artă E. H. Gom-
brich demonstra că frumusețea unui tablou
nu coincide cu latura agreabilă a unui subiect,
Daniel Cristea-Enache arată cititorilor fru-
musețea în literatură.

Linia de contur nu este o linie de demar -
cație iar Daniel Cristea-Enache este exem -
plul a ceea ce se poate realiza rămânând
conectat la literatura contemporană și la oa-
menii și lumea din care aceasta se naște.
Consecvența și munca, săptămână de săp-
tămână, din 1995 și până astăzi, fără a aler -
ga după miraje, așa cum remarca pe co- 
perta IV criticul Nicolae Manolescu, au ridi-
cat un edificiu impozant.

Viaţa în mișcare
AndreA H. Hedeș
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D
ebutul în proză al Andreei H.
Hedeş, cu volumul Povestiri
de pe malul celălalt (cu o pre-
faţă de Mircea Muthu, Edi-

tura Neuma, 2019) s-a bucurat de o
pri mire de excepţie, de vreme ce a fost în-
tâmpinat cu numeroase comentarii în
presa noastră literară de mare vizibilitate.
Printre comentatori, Irina Petraş (România
literară, nr. 43, 2019) remarcă personali-
tatea „polifonică“ a autoarei, a aceleia care
s-a afirmat mai întâi în poezie, mai apoi în
critica literară, observând că „nu-şi încurcă
niciodată partiturile“ şi că, probabil, încă
„nu şi-a epuizat vocile la purtător“. Tot în
România literară (nr. 51-52, 2019), Vasile
Spiridon, într-un comentariu intitulat
Delicii infantile, insistă asupra stranietăţii
celor zece povestiri, asupra ambiguizării
(„prozatoarea preferă să nu clarifice o ast-
fel de ambiguizare în evantai a sensu -
rilor“) şi a formulelor basmice utilizate,
considerând că avem de-a face cu „micro-
naraţiuni poetice cu turnură de basm“.
Prefaţatorul volumului, criticul Mircea
Muthu, este preocupat, pe bună dreptate,
să pună în evidenţă caracterul unitar al
volumului, cu perspectivă spre „ţinutul
dintre lumi“ unde simbolistica joacă un rol
definitoriu, cu „irizări de epos oriental“,
într-un subtil dialog cu marile poveşti ale
literaturii de totdeauna, izbutind să dea
nişte „superbe povestiri de excepţie“.
Printre numeroase alte voci critice care se
exprimă în raport cu Povestirile de pe malul
celălalt, înscrise cam în aceeaşi arie a
aprecierilor, vag schiţată de noi mai sus,
merită să menţionăm şi cronica Monicăi
Grosu din Viaţa Românească (nr. 10, 2019),
fie şi doar pentru faptul  că este atentă la
mottoul volumului: „De-atunci Neptun
nu-l pierde pe Ulise,/ Ci-l poartă-n veci de-
parte de-a lui ţară.“ (Homer), remarcând
că „îndeamnă la rându-i spre o călătorie
îndepărtată“ într-un „spaţiu de tranzit, pu-
rificator, iniţiatic“. În acelaşi timp, este de
părere că povestirile sunt marcate de fa -
bulos, imprevizibil, straniu şi mitic, „lec-
torul descurcând neîncetat iţele“ într-un
text parabolic, deseori fantastic şi melan-
colic, cu puternice amprente lirice.

Adevărat, Monica Grosu are dreptate
să fie atentă la cele două versuri din
Homer, versuri care nu se află întâmplător

în capul volumului. O privire mai atentă
ne-ar pune în faţa unui volum unitar, cu o
înţelegere pe cât de simplă, pe atât de
profundă, ţinând cont de faptul că ele-
mentele de paratext, cum este şi cazul
mottoului, nu sunt simple ornamente, ci o
cale spre textul propriu-zis, iar intenţia au-
toarei, în acest sens, este una fără dubii.
Ulise este un pedepsit şi un privilegiat în
acelaşi timp. Un pedepsit, pentru că este
un cutezător, un îndrăzneţ care îşi de-

păşeşte propria condiţie, este provocator
la adresa divinităţii, cade în păcatul numit
de grecii antici hybris, adică întrece mă-
sura statornicită fiinţelor omeneşti, prin
trufie nemărginită, fapt care atrage in-
evitabil pedeapsa zeilor. Este un privile-
giat totodată, pentru că lunga lui călătorie
spre casă, spre Ithaca, este o călătorie spre
sine, spre propria-i fiinţă, o călătorie a
cunoaşterii. Andrea H. Hedeş, prin citatul
din Homer, afirmă cât se poate de simplu
şi de clar că avem de-a face cu o călătorie
spre Casă/Acasă, spre sine, una de recu-
perare a propriei fiinţe prin cunoaştere.
Dacă acceptăm un asemenea mod de a
citi cele aproape 60 de pagini ale volu-
mului, nu va fi dificil să remarcăm că are
fluiditate, că ambiguizarea este doar
aparentă, că fantasticul şi stranietatea
sunt doar dimensiuni mai profunde, mai
generoase ale realităţii.

Cele mai multe dintre personajele din
volum poartă o vină, sunt căzute în hybris,
pentru că nu sunt mulţumite cu propria
lor condiţie şi ar vrea să fie altceva, alt -
cineva, să dobândească un alt statut.
Toate aceste identităţi, diferite în volum şi
evoluând diferit, călătoresc spre ceea ce
bănuesc ele că ar fi regăsirea sinelui în
acel spaţiu dintre lumi, despre care s-a
mai pomenit aici. Este un spaţiu ispititor
şi inevitabil pentru fiinţele atinse de
„blestemul“ cunoaşterii, al căutării, de la
Ghilgameş la Ulise şi Dante, mai apoi, în
alt chip, la Faust. În Ithaca lui Homer, ca şi
la revenirea Acasă a Andreei Hedeş, se
ajunge doar printr-un şir de încercări în
care lumile se intersectează pentru a se
sublinia reciproc, nu fără a pune în evi-
den ţă fragilitatea spiritului în faţa unor
rea lităţi mai puţin bănuite şi, paradoxal,
izbânda sa asupra timpului.

Există o notă comună a tuturor pove-
stirilor, de luat în seamă, conferind volu-
mului un grad sporit de originalitate. Este
vorba de un anumit spirit al copilăriei, al
jocului, al fabulosului văzut dinspre vârsta
inocenţei. Povestiri de pe malul celălalt
consolidează în cititor convingerea că,
pentru omul matur, copilăria nu este doar
o etapă a vieţii, una care a trecut şi spre
care te întorci deseori cu nostalgie, ci o
componentă durabilă a fiinţei, chiar dacă
e în stare latentă în profunzimile ei,

Drumul spre Ithaca
Andrei MoldoVAn
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Editura NEUMA

Adevărate parabole cu irizări de epos
oriental sunt aceste istorisiri doar în apa -
rență genuine pe care aproape că le şi
ascultăm  în timp ce le citim. Urechea şi
Ochiul receptorului relaţionează pen tru
că scrierea propriu-zisă este impreg nată
și se des fă şoară ca o prelungire a rostirii
despre întâmplările petrecute pe «malul
celălalt». Mai mult, naşterile ciudate,
fauna pestriță, picarescul vizio narilor şi
întâmplările nemai văzute se adresează
adulţilor dar poate și celorlalte vârste
fermecate de ingredientul fantastic. 

Mircea Muthu
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adulţilor dar poate și celorlalte vârste
fermecate de ingredientul fantastic. 

Mircea Muthu

COLECŢIAPROSPERO



www.revistaneuma.ro
Eveniment editorial 58

Nr. 1-2 (27-28) � iaNuarie-februarie  2020

cerându-şi uneori, cât se poate de firesc,
dreptul la a fi luată în seamă, indiferent de
ceea ce numim trecerea timpului. Andrea
H. Hedeş menţine în primul rând atmos-
fera de Poveste (cu majusculă!), fie prin
frecventele formule basmice („zilele tre-
ceau una câte una“, „Era odată o ţară a
păsărilor...“), prin utilizarea conjuncţiilor
narative, explorările oximoronice („în cen-
trul oraşului, în pădure“), preferinţa pen-
tru folosirea frecventă a imperfectului, a
fantasticului basmic în dialog cu poveşti
de altădată ale literaturii, ba chiar prin uti-
lizarea primului text din carte (Îngeri) pen-
tru a introduce cititorul, fără echivoc, în
lumea ficţiunii, convingându-l că omul
trăieşte precum într-o poveste. Să mai
adăugăm aici şi trimiterile la jocuri ale
copilăriei, la zămislirea unui univers din
joc (Planşeta cu plastilină). O lume cu legi
noi ia naştere printr-o revitalizare a per-
spectivelor copilăriei, mai generoasă
decât lumea omului matur. Stranietatea
se desenează doar dintr-o perspectivă su-
focată de convenţii, lucru de care prozele
Povestirilor... se eliberează. Astfel, nu e de
mirare să constaţi că timpul curge şi nu
curge, pentru că nu ar prea avea spre ce,
că natura se preface la gesturile omului,
că iubirea este un sentiment care arde
orice tipare ca să tulbure fiinţa şi lumea în
ceea ce au ele mai adânc şi mai pur, că
omenescul tinde mereu spre „ţinutul din-
tre lumi unde se pierde sufletul“, că între-
bările majore sunt puse cu faţa spre neant
şi, în sfârşit, că personajul principal al volu-
mului, creionat din toate meandrele prin
care trece un nou Odiseu, este fiinţa altfel.

Limbajul curgător al povestirilor este
susţinut printr-o gamă bogată de moda -
lităţi. Pe lângă cele deja amintite aici, am
mai adăuga infuziile unui lirism stăpânit,
subordonat narativului, o simbolistică
venind pe drumuri iniţiatice printr-un
livresc discret, cultivarea unei fascinaţii
pentru lucrurile interzise, pentru primej-
dia uneori candidă care curge spre în-
tâmpinarea personajelor. Rar, dar eficient,
intervine vocea naratorului în chip de co-
mentariu, de cor antic, ca o compasiune
pentru soarta personajelor („Ah, biet su-
flet! E strigător la cer ca cineva să ajungă
în halul ăsta!“). Să amintim că de o notă de
tristeţe sunt marcate cele mai multe din-
tre povestiri. Mai mult, narativul cu sigu-
ranţă se supune unui ritual al Poveştii, nici
ea scutită de o degradare prin repetitivi-
tate (Carnavalul).

Peripeţiile Ei, a celei care pleacă din
peşteră ca să se regăsească, să dobân-
dească Ithaca prin cunoaştere a lumii şi

mai ales prin cunoaştere de sine (nu sun-
tem departe aici nici de mitul luciferic, mai
cu seamă prin conotaţiile sale livreşti,
dacă avem în vedere La chute d’un Ange a
lui Lamartine) sunt în acelaşi timp şi cre-
ative, reinventând facerea, un univers nou
în care lucrurile trebuie mai întâi să
primească câte un nume: „Într-o zi, intră în
curtea casei mici şi sărăcăcioase o figurină
uriaşă, rotundă şi neagră, plină de măr -
gele violete şi albastre. Părinţii îi spuseseră
imediat curcan, iar curcanul se umflă în
pene şi începu să fluiere. Avea nevoie de
ceea ce se cheamă soţie şi, cum tuturor
fetelor trebuie să li se spună în cele din
urmă soţii, fata roşie fusese numită în acea
zi soţie roşie şi desigur că de atunci încolo
aşa îi vor spune toate figurinele de plastil-
ină şi ea înţelesese că trebuia să se poarte
ca o soţie şi, mai ales, ca o soţie de curcan.“
(Planşeta cu plasilină)

Cu toate că, aşa cum am mai amintit,
povestirile sunt marcate de un sentiment
de tristeţe  pentru condiţia fiinţei umane,
a creatului în genere, deasupra tuturor se
ridică puterea minţii, capabilă să prefacă
lumea (Visele). Pentru autor, ca şi pentru
narator, fiinţa, rod al creaţiei, este mai pre-
sus de aparenţe, mai presus de convenţi-
ile oricât de puternic statornicite în timp,
are partea sa de libertate şi de frumuseţe
în univers obligând de multe ori la o re-
vizuire a înţelegerii lumii: „Fără să ştie,
ajunse în ţara şerpilor. Şi era cea mai fru-
moasă ţară din lume. Era întotdeauna
vară, ierburile erau moi, iar drumurile net-
ede. Erau fructe, păsări, şoareci şi oameni
şi mulţi, mulţi şerpi, de toate soiurile şi
mărimile, şerpi de casă, şerpi de apă dulce
şi şerpi de apă sărată, şerpi de deşert şi
şerpi de pădure, şerpi de câmpie şi şerpi
de munte. Şi toată ţara era a lor, şi ţara era
plină de zornăit de clopoţei sub soarele
fierbinte, descântece de păsări şi de oa-
meni. Era bine să trăieşti acolo.“ (Frica)

În puţinele pagini ale cărţii există un
număr mare de personaje, de o mare di-
versitate, simbolizând tot atâtea probe de
depăşit în drumul regăsirii, fiecare trăin -
du-şi propria normalitate, oricât ar părea
ea de surprinzătoare. De pildă, ţiganul
călare pe o bivoliţă este proiectat în timp
asupra mai multor generaţii, rătăcitor prin
lume de unul singur, cântând la marginea
localităţilor o melodie ciudată, prin bătăi
cu palma în căldarea de alamă de care nu
se despărţea. Pentru locuitorii aşezărilor
pe unde poposea, era un fapt ieşit din
comun şi îl tratau în fel şi chip, ba cu
bunăvoinţă, ba cu asprime, ba cu interes,
privind la apariţia lui ca la o minune, mai

ales că bivoliţa părea să se hrănească din
căldarea în care nu era decât cântecul
acela ciudat şi, poate, mirarea oamenilor.
Sunt atitudini diferite despre o realitate
care se înfăţişa mai puţin obişnuit. În nota
tristă a povestirilor, pentru „binele ob -
ştesc“, la apariţia unei epidemii care
răreşte populaţia, mai marii obştei („ge ne-
ralul“) decid să îi vaccineze pe oameni cu
sângele ţiganului, în vreme ce bivoliţa dis-
pare (Drumul). 

O altă povestire, Lumină albă, este un
imn închinat iubirii, chiar dacă „cu irizări
orientale“, e povestea bătrânului în haine
ponosite, care cumpără pentru iubita lui,
la licitaţie, cele mai scumpe lucruri, la con-
curenţă cu prinţul, surprins să audă că
beneficiara acelor podoabe preţioase este
„femeia cu cele mai frumoase picioare din
lume“, „cu cea mai catifelată piele din
lume“, „cu cel mai frumos păr din lume“.
Când, cheltuind enorm, prinţul merge cu
daruri să o vadă pe acea femeie de care se
simţea îndrăgostit şi, într-o peşteră, de-
scoperă o bătrână fără picioare, cu piele
„roşie şi solzoasă de la trunchi până la gât“,
cu părul sur, din ea „picurând pelin“, are o
reacţie de o incredibilă brutalitate şi cru -
zime, înşelat în aşteptările sale, pentru că
îi este cu neputinţă să înţeleagă. Doar
bătrânul în haine ponosite continua să o
numească pe muribundă „iubita mea“.

Drumul Ei spre Acasă, precum cel al
lui Ulise, are şi el un preţ, ca orice în-
toarcere, ca orice regăsire într-un plan pu-
rificat, deasupra convulsiilor, a încercărilor,
a vremelniciilor aspre sau a ispitelor care
macină. Cutezanţa de a se ridica deasupra
lumii comune, de a pune spiritul în faţa
efemerului se plăteşte cu rostogolire de
capete (Visele), cu vânare nemiloasă
(Frica), dar există, cu toate jertfele şi sacri-
ficiile, şi o răsplată: „Penelopa“ este re-
dobândirea sinelui prin sufletul ase me-
 nea, precum o contemplare de sine, do -
bândit în spaţiul dintre lumi, nu neapărat
inundat de căldura pe care o dau senti-
mentele, dar durabil: „Îşi urmase visul, în
ţinutul dintre lumi. Şi nu îşi pierduse su-
fletul, ci câştigase un suflet. O mai privi o
dată în ochii aceia adânci. (...) Stătea pe
ţărm cu respiraţia întretăiată, privind-o în
ochii aceia adânci. Aveau nisipul sub tălpi,
iar stelele străluceau sus, sus şi departe,“
(Pescuitul)

S-ar putea spune că este multă poezie
în Povestiri de pe malul celălalt. Se prea
poate, dar este fără îndoială o fericită îm-
binare între genuri, într-o naraţiune curgă-
toare a unui autor înzestrat.
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C
unoscută pentru activitatea jurnalistică și literară,
Mălina Anițoaei publică felii de viață într-o sensibilă și
răscolitoare carte, metaforic intitulată, Când tata avea
tată (114 pag.), Editura „Ion Prelipcean“, Horodnic, 2018.

Adevăruri umane în alternanță cu  veridicitatea unor stări se-
lectiv preluate din amintiri și traspuse artistic deschid calea unei in-
dubitabile meniri literare.

Până acum, Mălina Anițoaei a mai publicat: Șerpii surâd și mușcă
(1996), Bijuteriile mele din ceară (2002), Inocența în stare de sclavie
(2015), Rădăuți – centrul lumii (2016).

Titlul cărții, Când tata avea tată, este o sintagmă (metaforică),
opțiunea estetică a autoarei, opțiune pe care o întâlnim în prima
frază a povestirii Bunicul: A fost o vreme în care și tata avea tată și pe
care o dezvoltă și o îmbogățește în planul evenimențial.

Cele 30 de proze scurte sunt precedate de un poem al autoarei,
Paznic la vite, urmat de prefața editorului Ion Prelipcean, Un îndemn
la cunoașterea aproapelui.

Paznic la vite, poem dedicat mamei, transmite direct cititorului
trăirile afective, comunicate printr-un tip de lirism subiectiv asumat
de eul liric: Nu mai am nimic de la tine, nimic, nici măcar balastul/ Iu-
birii tale rănite/ Dacă nu mi-ai fi lăsat în ochi albastrul/ Atât de singură
aș fi fost mamă, ca un paznic la vite.

Cartea este un salt din viață în literatură, este dialogul autoarei
cu sinele și cu cititorul, căruia i se mărturisește, dar nu la modul sim-
plu autobiografic, ci dându-le textelor conotații lirice. Trei dintre ele,
Marea de la Repedea, Cartea poștală, Pădurea Bârnova, sunt tablete
apologetice despre reușită, despre magia locului în care te-ai năs-
cut, despre atitudini comportamentale – subteme convertite în re-
flecții ale profunzimii și autenticității cunoașterii de sine. Această
modalitate acțională, aparent simplă, presupune înaintarea gra-
dată în procesul autocunoașterii, de la simplu la complex, de la as-
pectele exterioare, oarecum de suprafață, spre cele de profunzime,
autentice, de la aparență, la esență. Ea creează nu doar plăcerea in-
trospecției, dar conduce și la sporirea capacității de autodezvăluire:
Port în sângele meu o condamnare nedreaptă. (...) Există povești care
se cer spuse pentru că bunătatea, adevărul și omenia sunt deasupra
legilor scrise (Cortina)

Real și imaginar își dau întâlnire în semantica textelor constru-
ite pe repere spațio-temporale psihice (chiar și atunci când creează
exclusiv pe baza lecțiilor de viață), pe care le putem grupa în funcție
de anumite criterii: tipul comunicării, elemente de structură și de
compoziție, perspectiva narativă, perspective temporale, con-
strucția narațiunii, modalități/moduri narative etc.

Tematic, cititorul este plăcut surprins de modul în care sunt re-
ceptați bunicii (Acuzarea, Orfelinatul, Bunicul, Șefa mafiei, Un dar
sfânt, Iubire titanică, Bujorii bunicului, Răsadul de zambile, Mărgelele),
părinții (Paznic la vite, Mama mea purta batic, Mieluța, Omul fără
țintă, Gutui și toporași, Mândria,  Natalia), locurile natale ( Foaia tim-
pului, Nenea Rică, Secretul din pivniță, Noduri de mătase).

Autoarea iese din realitatea imediată pentru a intra deosebit de
ușor în imaginarul artistic cu o viziune originală despre lume și om:
Știu că stai într-un colț de încăpere, însingurat și confuz. Nu a fost drept
să fii înșelat din nou, nu a fost drept să pui toate visele la bătaie. E ger
în lume, dar caii albi nu-s ai tăi. Nu-s ai tăi. Nici pădurile, nici florile de
cristal din ferestre. (...) Știai de la început care e miza, știai că ești muri-
tor, că băiatul din tren e mut și surd.

Dialogul cu cititorul, prezent sau viitor, e o manifestare de re-
cunoaștere a propriei valori, în cunoștință de cauză că orice rostire
autentică transcende timpul, spre a-și împlini menirea. Este evident
elanul creator al unui altfel de metaforism, evocând simbolic inex-
orabila trecere într-un alt plan al prozei poetice. Seria emitențelor
se multiplică, îmbogățind universul ficțional pe baza unor idei și
reprezentări filosofice și a unor principii estetice: Ascultă-mă pe
mine, cititorule! Tu ești băiatul acela din tren, cu marfă pentru toți neb-
unii brătăciți prin trenuri obosite de noapte. Trebuia să-ți dai seama.
Luna de pe cer nu este a ta. Ești „Mutul“ care nu poate să spună
povestea ucigașilor de idealuri. Dar tu ești inventiv, știu că din coaja
cuvintelor ai să încropești o revoltă. Mă tem că răul a fost făcut. Ești
neam de slugă sau de războinic? Întreb.

Formula de adresare inițială, precum și interogația din partea fi-
nală a mesajului orientează discursul către cititor, care devine
prezență textualizată, prin indici ai persoanei a doua, activând
secvența-ramă a povestirii în cadru și exprimând, totodată, ati-
tudinea specifică a eului creator în raport cu universul și creația sa. 

Mălina Anițoaei, cu o artă deosebită, îmbină realitatea cu fan-
tezia imaginației, alternând două paliere temporale, timp real,
obiectiv și o durată interioară, subiectivă.

Un element ușor sesizabil în structura epică vizează reflexivi-
tatea autoarei, constând în juxtapunerea unor secvențe concen-
trate, care ne duc cu gândul la genul aforistic (în strânsă legătură cu
tematica propusă și logica textului): Viața este uneori un festin de la
care lipsim; A reuși înseamnă a înfrunta, a trece de răspântii, a trăi cu
demnitate; Reușești când te împaci cu tine, reușești când nu faci nici
un rău, nimănui. Când călăuza ta este conștiința; Când riști, poți să
pierzi sau să câștigi, dar neapărat trebuie să-ți asumi consecințele de
viață; Sărac e drumul fără capăt, omul fără țintă, omul care-și pierde
poezia; Cărțile sunt o durere frumoasă!

Când tata avea tată este reflectarea personală a experienței de
viață, cu urcușuri și coborâșuri, cu rătăciri și regăsiri, până la  împă-
carea cu destinul. Este cartea unei îndrăgostite de sensibilitatea și
profunzimea cuvântului, apropiată de Creație și de cucerirea ei prin
exerciții de descoperire a esențelor spiritului.

Ca tehnică de lucru, cea sincretică este evidentă, având în
vedere, în primul rând elemente care țin de memorialistica (subiec-
tivă), tableta literară, proza poetică, enunțuri moralizatoare, altele
care sunt simple rostiri emoționale, dar și rafinate tipuri de imagini,
succinte monologuri, dialoguri, extrapolări neașteptate. Distilând
mesajele verbale, identificăm, în diferite proporții, funcțiile refer-
ențiale, emotive, dar și estetice.

Scurte, dar dense, prozele poetice se remarcă prin prospețimea
și originalitatea limbajului autonom, în raport cu realitatea.

Depășind praguri zăvorâte, Mălina Anițoaiei deslușește un
tărâm bogat în semnificații, rodul harului căruia i se oferă toate posi-
bilitățile de limpezire.

niColeTA MileA

Când tata avea tată



N
iculina Oprea (poetă și tra-
ducătore) este o prezență dis-
cretă, dar distinctă în poezia
contemporană, exemplifi când

natura artistului care scoate la iveală esența
din zbaterile firii umane cu care se con-
fruntă. Întemeiază un univers cu legități
specifice, „după chipul și asemănarea“ pro-
priilor trăiri, într-o curgere a timpului pre-
vizibilă chiar și pentru fiecare dintre noi. 

S-a afirmat ca poetă prin cărțile: În apele
Akheronului, 1994; Trecerea, 1996; Sub tira-
nia tăcerii, 2000; Litanii la marginea memo-
riei, 2002; Aproape negru, 2004; …la vară, tot
tu vei fi aceea, 2004; Viețile noastre și viețile
altora, 2008; Rădăcini peste praguri, 2016;
Aproape negru, ediția a doua, 2017; Viețile
noastre și viețile altora, ediția a doua, 2017. 

Volumul Niculinei Oprea, Armura de
gală, Editura Neuma, este o culegere de
poezii alese publicate în reviste literare și în
volume, în perioada 2004-2008.

Fidelă înclinației sale, poeta își revelează
trăirile asupra interiorității prin însăși ex-
plorarea de sine a eului originar, așa cum o
face în toate volumele sale care stau la baza
acestei cărți, construită pe ideea cuvântului
„dătător de sens“, nu „primitor de sens“. 

Redând vieții ceea ce (re)creează prin
cuvânt, Niculina Oprea ni se dezvăluie pe
sine prin poezie. Ea  își supune conștiința li -
rică unei inefabile ispite, mărturisindu-și
crezul cu o franchețe indubitabilă: (…)Scriu
și uit de mine/ fără speranța de a mă regăsi/ în
cuvintele dincolo de rănile/ care mustesc,/
dincolo de complicitatea morții.// Scriu fi-
indcă scrisul/ nu doare mai mult ca tăcerea;/
îmbracă hainele pe care/ eu i le croiesc,// mă
poartă sub privirea ta așa cum sunt:/ un
peștișor dând târcoale/ aceleiași undițe/ în
care au fost prinși/ toți ai lui (Dincolo de com-
plicitatea morții).

Climatul specific este dominat de o sen-
sibilitate împrospătată și o excesivă lucidi-
tate, descompuse și recompuse într-un
uni vers care-i definesc propriul ideal artis-
tic. Tensiunea spiritului valorifică detaliul pe
care-l pune-n raport cu esențialul. Încreză-
toare în propriul destin liric, stimulând
potențialul creator, propune noi modalități
de acord între conștiință și realitatea obiec-
tivă, tot mai complexă.

Cu fiecare poem dezvăluie o nouă
ipostază a spiritului creator, rodul unor ex-
periențe fundamentale de viață. O aseme-
nea viziune semnifică un salt, o mutație în
conștiința de sine a omului, propunând o
con templație, asemenea iubirii prin/de
poe zie, cum, provocator, esențializa gândi-
torul Mircea Eliade: Iubind poezia, poți con-
templa poemele și ești calificat să judeci un
poet. 

Noi nu judecăm poetul, ci îi recunoaș -
tem autenticitatea valorii, a trecerii ei în cu-
vânt.

Niculina Oprea scrie despre sine, despre
legătura cu realitatea imediată și cu cei din
jurul său,  mărturisește și se mărturisește cu
dezinvoltura și franchețea stărilor asumate,
ca o jertfă de sine: Cu mâinile mele/ am mă-
surat căderea în gol,// rugina oaselor sclipea/
precum lama cuțitului în ajun,// cel care mă
trăgea în jos/ râvnea trupul meu,// încă o cină
bogată, spunea.// Globulele îmi pocneau/ ca
vreascurile. (Cina)

Dintre temele și motivele abordate de
Niculina Oprea, definitorii pentru cultivarea
metaforicului sunt: locul pe care îl ocupă
poetul și poemul în configurația liricii con-
temporane, însingurarea, spaima, angoasa,
timpul, iubirea, neliniștea și izolarea, viața și
moartea, lumina și întunericul etc., cele mai
multe lăsând urmele unor mușcături au-
toironice – trăsătură proprie libertății de ex-
presie, recunoscută de cititor în funcție și de
cheia de lectură.

Remarcăm în acest sens poemul care
inspiră titlul culegerii Armura de gală: În lu-
mina ochiului tău/ umilințele fac tumbe.// Tu
– stăpânul alcătuirilor tale,/ te boltești dea-
supra oglinzii;/ arcul de cerc nu acoperă/
toate regretele.// Sfarmă odată coaja neîm-
plinirilor!/ Această limită șchiopătează,/ ur-
mărește cum prin retină/ traversează timpul/
fără să-i pese. (În armura de gală)

Stăpână pe mecanismul intern al crea -
ției, Niculina Oprea sublimează tehnica po-
etică în imagine artistică, activând funcții
stilistice: evidențierea lirismului concentrat,
concizia discursului poetic, rostirea clară a

întâmplărilor ființei, a experiențelor ontice
sau cognitive, a stărilor emoționale asu-
mate de eul poetic.

Practic, fiecare poem ar trebui supus
discuției, pentru că fiecare se constituie
într-un filtru al timpului fără timp, creator de
înaltă tensiune lirică, așa cum numai logica
poeziei admite. Poetă a trăirilor cristalizate
în spirit, scoase din tiparele tradiționale și
convertite într-o puternică luptă cu des-
tinul, Niculina Oprea, fie că, între somn și
neîmplinire/ dansează pe marginea cercului/
de foc, fie că ascultă sângele învolburat/ cum
trece prin palme, fie că strigă pe nume o
amin tire, fie că și ea va rămâne fără umbră,/
strălucirea va deveni o pulbere/ despre care
nimeni/ nu-și va mai aminti, toate se recon-
figurează într-o nouă gamă de repere ale
maturității artistice.

Există în volum o singură creație care
conține o interogație poetică și aceasta este
chiar în deschiderea poemului, imprimând
stării pe care o exprimă certitudinea locu-
torului în raport cu obiectul enunțat, vali-
dat în universul ficțional: În numele cui s-a
ridicat zidul/ pe care se odihnește bufnița?

În mitologie, bufnița era reprezentată
de două noțiuni contradictorii, înțelepci-
unea și moartea. Aici, prin forma nearticu-
lată a substantivului, titlul Teritorii interzise
reunește repere ale unei viziuni bine articu-
late: zidul, bufnița, teritorii, limbă, frânghi-
ile, singurătatea, timpul, piele, lup, legănare,
lichid amniotic. Aria de semnificații pe care
o acoperă impresionează prin substanța
foarte densă, iar maniera este una  demiti-
zantă, care  plasează eul liric într-un raport
de cunoaștere: Amândoi doar cu gândul căl-
căm/ teritorii interzise,/ silabisim într-o limbă
plină de jenăm/ tragem frânghiile negre,/ ves-
tim singurătatea fiecăruia:/ una mai falnică
decât alta.// Timpul miroase/ a piele arsă de
lup,//bufnița ne cântă de legănare/ într-un
lichid amniotic/ necunoscut.

Acestea și încă multe alte semnificații și
simboluri, ce se așteaptă descoperite de
cititori, dau măsură și valoare poemelor Ni-
culinei Oprea, despre care criticul literar
Horia Gârbea scrie pe coperta a patra a
cărții Armura de gală:„Poeta, ca orice autor
liric demn de acest nume, vine în arenă fără
coif și scut, fără cămașă de zale, chiar și fără
arme – în afara propriei lucidități – înaintea
realului. Nici săgeți ori gloanțe nu are, cu ex-
cepția cuvintelor. Mărturisirea spaimei este în-
săși esența discursului poetic, angoasa pro- 
duce presiunea din care țâșnesc meta fore
izbutite.“ 

Creația Niculinei Oprea generează ima -
ginea unui spirit echilibrat, care își stator-
nicește destinul în eternitatea cărților.
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Cluj-Napoca, 2018
Editura NEUMA
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T
itlul ales de Niculina Oprea pentru
culegerea sa de poeme, Armura de
gală, este autoironic. Poeta, ca orice
autor liric demn de acest nume,

vine în arenă fără coif și scut, fără cămașă de
zale, chiar și fără arme - în afara propriei lu-
cidități – înaintea  realului. Nici săgeți ori
gloanțe nu are, cu excepția cuvintelor. La
Niculina Oprea lirismul este limpede, ne -
con trafăcut, vulnerabil ca un copil singur
care se teme de iarnă. Mărturisirea spaimei
este însăși esența discursului po etic, angoasa
produce presiunea din care țâșnesc meta -
forele izbutite: mâna păstorului tre mură/ în
faţa măcelarului iar/ sărbătorile se ţin lanţ.
Viziunile se comprimă iar pericolul devine o
certitudine: pereţii se strâng precum focile
în faţa primejdiei. Iar în fața lui, a pericolului,
poetul îndepărtează cortina. Poeta își asumă
așadar privirea catastrofei, a unui vii tor tsu -
nami nu-și ferește ochii și vulnerabilitatea
de priveliștile terifiante ca să poată descrie
în detaliile lor precise răsturnările univer -
sale. Niculina Oprea este o poetă a luptei cu-
rajoase, în lipsa pavezei. Armura de gală este
doar aura îndrăz nelii.

Horia Gârbea 

Colect, ia

Poezii alese, 2004 - 2008

Cluj-Napoca, 2018
Editura NEUMA

Armura de gală
niColeTA MileA



www.revistaneuma.ro
Volume Neuma

Nr. 1-2 (27-28) � iaNuarie-februarie  2020
61

���

R
omanul lui Sergiu Someșan, Comisarul și blestemul sân-
gelui, apărut la Editura Neuma  este un policier care,
dacă e să-i dăm crezare criticului Horia Gârbea, – și nu
avem niciun motiv să n-o facem – depășește granițele

consacrate ale genului. Autorul nu este la primul roman, astfel că
mâna sigură și exercițiul scriiturii fac ca narațiunea să curgă fără sin-
cope, digresiuni sau ocolișuri inutile în construirea subiectului.
Stăpân pe mijlocele proprii, romancierul izbutește să construiască
o lume insolită pe alocuri, urmând firul unei investigații criminalis-
tice atipice.

Ritmul alert al narațiunii (poate prea alert, pe alocuri) facilitează
lectura, cititorul urmărind pe nerăsuflate pățaniile echipei de cri -
minaliști în temerara lor încercare de a găsi criminalul. Există, fără ca
aspectul acesta să stânjenească lectura în vreun fel, o
doză de veracitate în povestea construită de autor.
Nu este întâmplător avertismentul auctorial care ne
întâmpină de la bun început: „Ceea ce urmează este
o operă de ficțiune. Toate personajele principale sunt
ima -ginare. Fiindcă acțiunea este plasată pe fundalul
istoric al zilelor noastre, cititorul s-ar putea să re- 
cunoască unele personalități care au jucat un rol im-
portant în ultimii ani. Speranța mea este că nici una
dintre aceste personalități n-a fost pusă într-o lumină
neconformă cu realitatea.“ Sigur, șansele ca cititorii
din alte zone decât cele apropiate Brașovului (acolo
unde se desfășoară mare parte a evenimentelor) sau
din regatul Bhutan (acolo unde vom întreprinde, ală-
turi de personajele noastre, o scurtă dar semnifica-
tivă călătorie) să nu recunoască mare parte din
personaje, fapt care, la drept vorbind, nici nu consti-
tuie vreo pro -blemă; în fond, vorbim aici despre o operă de ficți-
une.

Pățaniile comisarului Brumaru, căci despre el este vorba în ti-
tlul cărții, debutează cu vizita intempestivă a bulibașei din satul
Lăcele. Inițiala localității a fost schimbată în mod intenționat de
către autor, probabil. Conducătorul comunității de țigani (nu rromi,
după cum personajul însuși insistă, aceștia din urmă neavând „bu-
libașă și nici lege“...) cere ajutorul Brigăzii Omucideri, pe al cărui
comisar-șef – Vasile Câmpeanu – îl cunoștea încă de la Revoluție, în
legătură cu ceea ce pare a fi o crimă anunțată. Este vorba despre un
blestem aruncat asupra familiei bulibașei, conform căruia fiul cel
mare avea să moară în exact ziua nunții sale. Un blestem de sânge,
așadar. Premisele pentru o poveste plină de suspans sunt astfel abil
construite. Iar suspansul, tensiunea crimei (crimelor...) nerezolvate
este păstrat până spre finalul cărții.

Astfel că, romancierul își construiește narațiunea în principal în
jurul neputinței polițiștilor de a găsi cauza morții tinerilor miri, cu
atât mai puțin pe făptaș. Premisa, după cum spuneam este princi-
palul factor generator de suspans. Nu doar blestemul aruncat
asupra familiei, ci chiar faptul că acesta se îndeplinește cu precizie
constituie o intrigă suficientă pentru a ține în picioare orice roman
polițist. Dacă mai punem la socoteală faptul că tinerii mor sub
privirile neputincioase ale rudelor și chiar ale polițiștilor, avem
destule elemente să ne dorim să parcurgem cartea pentru a-i des -
coperi rezolvarea finală.

Lumea redată în carte este descrisă cu o acuitate schematică,
dar suficientă și elocventă în același timp. Fără a se scufunda în de-
talii lipsite poate de semnificație, naratorul punctează acele detalii
care îi vor servi lectorului în revină asupra întâmplărilor, în urma
elucidărilor din final. Grăitoare, în acest sens, mi se par pasajele în
care este menționată dispariția miresei în preajma momentelor în
care mirii aveau să moară sau cele în care sunt redate scenele,
scurte, dar percutante, în care mireasa își călărește calul. aspect ce
se va dovedi semnificativ din mai multe puncte de vedere în finalul
volumului: „Tibor dădu neîncrezător din cap și privi spre țarc, unde
Milena își cabră calul într-o imagine superbă, dar care nu părea să-l
încânte pe bărbat.“

Edificatoare sunt, aș zice, și fragmentele în care sunt redate
scenele cumplitelor morți ale tinerilor miri. Narațiunea
capătă în aceste cazuri o veracitate ce își găsește
sursele în maniera în care sunt compuse astfel de
narațiuni: descrieri atroce ale morții, ale cadavrelor
etc., cu impact asupra cititorului. Scenele sunt com-
puse tot după principiul unei tensiuni care se acu-
mulează continuu: „A vrut să bea din pahar, dar chiar
atunci o picătură rubinie de sânge a căzut în lichidul
limpede din cupă și s-a oprit, privind înspăimântat în
sus, spre acoperișul cortului. Dar sângele nu de acolo
curgea, ci chiar din nasul lui și, în curând, prima pică-
tură a fost urată de altele, până când un șuvoi neîn-
trerupt a început să-i curgă nestăvilit. (...) După câteva
momente i din urechi a început să-i curgă sânge, apoi
în numai câteva clipe întreaga față i-a devenit sân-
gerie i se părea că fiecare por din obrajii lui se trans-
formase într-un izvor neîntrerupt de sânge.“

Cu toate acestea, să nu ne imaginăm că romanul lui Sergiu
Someșan este unul de factură grotescă. Dimpotrivă, am putea
susține, autorul reușește să echilibreze pasaje de felul celui redat
mai sus (și imaginea cumplită a cadavrelor însângerate) cu un umor
fin, bine dozat, cu care își presară textul. Narațiunea, departe de a
fi una gravă, cu tonalități apăsate, este mai degrabă șăgalnică, sen-
ină. Nu puține sunt fragmentele în care pe buzele cititorului se
ivește un zâmbet cu care însoțește pățaniile polițiștilor de la Brigada
Omoruri. Fie că vorbim despre pofta cu care înfulecă unul dintre
polițiști la nunta încărcata de tensiunea morții ce plutea în aer, fie
că ne referim la răspunsurile tăioase ale Alinei la întrebările retorice
ale șefului sau chiar la stânjeneala comisarului Brumaru la avan -
surile prințesei din Bhutan (sau la sfiala acestuia la vederea falusu-
lui pictat pe mașinile sau case din Bhutan etc.), acestea constituie
elemente ce dau textului o notă ilară, detensionând gravitatea
faptelor și evenimentelor redate.

Una peste alta, avem în romanul acesta lectură plăcută, facili-
tată, după cum spuneam de umorul fin ce detensionează atmos-
fera încărcată de moarte, conspirații între clanuri, de blesteme și
vrăji. Chiar dacă personajele par mai degrabă schematice, ele
funcționând aproape exclusiv în slujba intrigii (acest fapt re-
ducându-le vizibil din punct de vedere identitar), iar unele dintre
părțile poveștii puteau fi oportun aprofundate, sunt convins că
posibile continuări ale seriei (căci va fi o serie romanescă) va com-
pleta aceste aspecte.

Blesteme în șatră și conspiraţii internaţionale
VAsile VidiCAn

2017

Editura

Colect, ia HORATIO

Sergiu Someşan s-a născut la Reghin în anul 1954. A debutat în 1971 cu
poezie și a continuat să scrie mai ales proză. Debutul editorial s-a produs cu un
volum de versuri. Începând cu anul 2000 a publicat numeroase volume de proză
mai ales proză fantastică și SF printre care Aproape îngeri (Cartea Românească,
2004). Primul său roman,Apocalisa dupăCeauşescu, a apărut în 2012, fiind urmat
și de altele de factură thriller, noir, policier.

Comisarulșiblestemulsângeluiesteunromanatipic și caredepășește limitele
consacrate ale genului policer. Sergiu Someșan este un prozator experimentat,
careaobținutsucces înmultespecii aleprozei,de la romanulSFșipovestirile fan-
tasy până la epica realistă. Suspansul menținut cu atenție este însoțit în per-
mananțădeumor,binedozat, șideunremarcabildardeacreapersonajeveridice,
din medii sociale foarte diverse. Fundalul social al acțiunii dă consistență unui
textexcelent, carevaaveasuccesnudoar înRomânia.Temava interesanumeroși
cititori, înmăsura în care romanul va fi tradus, așa cummerită.

HORIA GÂRBEA
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V
remea semnelor de carte nu va apune cât timp va exista cartea (vezi Vre-
mea semnelor de carte de  Mihaela Stanciu, Editura Neuma, 2019)!
Plăcerea şi confortul de a ţine în mână un volum nu pot fi întrecute de
digitalizare.  Cartea are un parfum, o tradiţie. Poezia - o lungă istorie.

Biblioteca e un templu al cărţilor. Sfidând concurenţa lecturii pe  telefoanelor mo-
bile cartea  se citeşte în metrou, în tren, în autobuze, pe scene, în cenacaluri și
bineînțels  acasă.  Cartea și poezia  rămân indispensabile. Deși  unele librării obtuze
par a deveni refractare fața de avalanșa  poetică.     

Autoarea manifestă un talent cert și un mod de exprimarea original  a unei  lu-
cidități-singurătăți  afective construite pe o epică poetică scurtă,  aproape tele grafică
(semesistă !), confesivă lapidar, dezvăluitoare  total şi criptică parțial. Citim în strofe,
care nu depășesc o  jumătate de pagină interiorul sufletesc şi cerebral al poetesei ul-
trasensibile la o multitudine de amintiri de care nu se  poate  desprinde sub niciun
chip și le exportă cititorului:  fapte, trăiri, iubiri discrete,  unele fantomatice, decepţii
bine ascunse, acceptate ca destin, stimuli existenţiali, amintiri mistetrioase, întâlniri
nocturne, depalsări geografice, pe care le notează febril, fără punctuaţie, fără mena-
jamente şi fără discurs.  Rezultă o poveste a unei existenţe solitare sublimate la un
esenţial original.  Prozaicul dominant se converteşte mereu în poetic. Scrierea  este
dinamică - starea de veghe a conştiinţei şi a memoriei care se alimentează permant
din ambient nepoetic. Bântuie poetesa în locuri de o banalitate extremă şi desco -
peră poezia acolo unde nu pare a fi: pe strada Drumul Găzarului, pe strada Mioriţa,
la  Blocul Roz, la Casa Cesianu, vede Retezatul din faţa casei, evadează puţin  în
Munţii Bucegi,  ajunge și la Trei Brazi, se cazează în comuna Nucşoara, trece peste
Podul Constanţa, umblă pe Şoseaua Kiseleff de două ori, in fine se mişcă de la Nord
la Sud  prin oraşul fără păstrăvi, prinde cu undiţa din oceanul faptelor mărunte mici
semnificaţii foarte importante pentru ea

Există  și o seismografie în adâncul sufletului, ceva care s-a întâmplat, prăbușit
cândva  cândva, undeva de pildă  la o şcoală de la munte, la un concert la Sala Radio,
de Moş Nicolae, de Ziua Femeii, la 11 decembrie, la 17 decembrie (acum 6 ani!). Pare
esențială ora 6.50,  e strada Turda,  o vară pe terasă,  un sezon de vară-toamnă, 
circula, cutreieră gândurile pe timp de ploaie, fară umbrelă şi cu un final fericit 
(nefericit?).

Plină de semne, cartea se decriptează graţie banalului inclus şi a unor metafore
şi punctări cheie: periferie sentimentală, gustul  pierdut al zilelor trecute, dorul de frigul
care intrase în oase, și multe descoperiri: iubesc banal, noaptea poate să fie
bună, curcubeu pe şira spinării, a  plăcerea de   merge doar în tricou; hai să ne căutăm
pe noi înşine, câteodată reuşim să ne dedublăm, stăm în într-un balansoar, prietenia cu
muntele e mi-a risipit frica, gardul nu mai e reper, lumina nu mai e miză, adorm cu
nucul, câteva oi rătăcite în transhumanţă. Poeta rătăceşte controlat ,detectivistic, prin
mute spații şi ne lasă în suspans. Mizează pe sinceritate, simplitate, modestie, 
decenţă şi noutate. Nicio rimă. De fapt doar una singură involuntară.

Meditativă, autobigrafica sentimental ,cartea, invită la meditaţie, la identificare
cu  sinele emoționează și are  o  grafică  elegantă  de  Mircia Dumitrescu. Aerul fa-
miliar  citadin, lipsit de preţiozităţi metafizice,  discursuri filosofice ori formulări abra-
cadabrante, fac lectura  accesibilă și foarte plăcută.  

Onorat de o lansare frumoasă, cu mult public, la Muzeul Naţional al Literaturii
Române, volumul prezentat chiar de dl  Horia Gârbea, președintele Filialei București-
Poezie a Uniunii Scriitorilor,  reprezintă un succes  al autoarei, al Editurii Neuma (în
al cincilea an al existenţei ) și bineînțeles al  literaturii,  certificând   vitalitatea, cali-
tatea și diversitatea  stilistică  a poeziei  contemporane.

Poezie născută 
din proza zilnică

dinu GriGoresCu

Editura
NEUMA

Vremea
semnelor
de carte

MIHAELA
STANCIU

Ilustraţii de MIRCIA DUMITRESCU
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Mihaela Stanciuesteopoetăa căreimaturitate și abilitate sunt
evidente, cu un univers poetic bine de$nit. Poetele începutului de
nou mileniu nu cunosc ezitarea și deruta: ele au doctorate și
ochelari de după care privesc lumea cu luciditate, au experiențe
existențiale și livrești profunde, iar sintaxa și lexicul li se supun ca
niște câini de vânătoare bine dresați, când pleacă să hăituiască
sensuri. Mihaela Stanciu, istoric literar și cercetătoare eminentă,
are însă - în plus - un fond de sensibilitate acută cu care izbutește
să impresioneze. Ea domină domeniul liric, dar știe și să se lase
dominată, punând în texte și misterul feminității, fără de care
poezia ar $ doar o rețetă farmaceutică. Dacă omul este sub vremi,
poetul plutește deasupra lor și - dacă există o vremea semnelor de
carte - știe să utilizeze aceste jaloane cumaximumde efect. Poeta
Mihaela Stanciu își„însemnează” calea cu borne trainice.

HORIA GÂRBEA
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P
rozatorul Florin Burtan nu-l dez -
minte pe poetul Florea Burtan!
Epicul are o umbră lirică per ma-
nentă evidentă și în evenimen -

tele imaginate, și în construcția perso na- 
jelor. La acestea se adaugă tendința de a
metaforiza, de a dubla narațiunea de o sim-
bolistică, fapt care o aseamănă, măcar în
tendințe, cu narațiunea mitică. De altfel,
mo dul în care se apropie Florin Burtan de
lumea pe care o transfigurează ține, de-
opotrivă, de mitic și de poetic. 

Este lumea satului teleormănean în care
a copilărit, sat pe care l-a transformat în
topos, integrându-l mitului său personal.
Locurile, obiectele pe care le fixează pe
pânza nostalgică a memoriei afective, oa-
menii pe care-i evocă, micile întâmplări,
aparent bananle, văzute ca mituri întemei-
etoare, toate intră în această viziune miti-
zantă, pe care o concretizează printr-o
metaforă – răni călătoare, metaforă care dă
și titlul noului volum de proză Răni călă-
toare.

Dincolo de aceste aspecte, Florin Bur-
tan, în noua ipostază de prozator, are volup-
tatea de a experimenta toate formele de
narare – la persoana I, a II-a, a III-a, intersec-
tând perspectivele, situându-se în interior,
înlăuntrul lumii pe care o evocă și asupra
căreia reflectează ca narator-personaj sau
martor, sau din exterior, contemplând-o din
unghiul naratorului omniscient și omni -
prezent, dar niciodată total impersonalizat.
În prozele pe care le construiește, naratorul
lui Florin Burtan nu este ca naratorul lui
Flaubert – simțit pretutindeni, dar niciodată
văzut. Nu, nu este total impersonalizat, pen-
tru că nu-și poate părăsi creația, nici nu se
poate retrage din ea, lăsând-o de izbeliște,
nu din vreo defecțiune a epicului, ci din
prea multul sufletului liric. 

Ceva îl ține permanent legat de lumea
aceasta, de sufletul ei, cu care Florin Burtan
intră într-o rezonanță tulburătoare, căci,
scriind despre satul anilor ‘50-’60, el scrie,
întâi de toate, despre lumea lui, despre acel
microunivers pe care orice om îl duce pre-
tutindeni și mereu cu sine. Ecourile acestei
lumi răsună în sufletul său și, de aici, în
lumea lui imaginară, de unde se pot pre-
lungi și în lumea cea aievea.

„Rănile călătoare“ ale lui Florin Burtan
nu sunt, însă, de nevindecat. Începutul pro -
zei omonime: „Plouă învolburat, în rafale.
Ploaie de vară, iscată brusc, cum, probabil, o

să și înceteze. Lumina zdrențuită a becului
din stradă curge odată cu stropii repezi –
lacrimi galbene pe obrazul nopții. Ai fumat
prea mult. Deschizi larg fereastra“, ritmează
liric, răsfrângând motive de rezonanță po-
ematică – ploaia, lumina, solitudinea. E un
decupaj subiectiv, tăiat în tabloul realist al
orașului avut ca fundal. Naratorul, care pare
că se autoadresează, prin persoana a II-a,
sieși, nu poate rămâne în această singură-
tate. El deschide larg fereastra, manifes -
tându-și disponibilitatea dialogului cu lu- 
mea, cu ceilalți, ieșind din cercul strâmt al
unui solilocviu alienant.

De fapt, personajul lui Florin Burtan nu
iese dintr-un spațiu pentru a trece în altul. El
lunecă în ținuturi imaginare, trecând din-
colo de aparent: „Luneci cu gândul dincolo
de răcoarea nopții de vară“ (s.n.). Cufun-
darea în propriul sine este un dialog im-
plicit, în care reflecțiile au cadență de vers:
„Cu culoare or fi având amintirile? îți șop -
tești. Să ai și tu cu cine vorbi, să nu mai auzi
singurătatea foșnind, fără răgaz, în adâncul
ființei tale. Din ce sunt ele întocmite, de nu
le poți uita niciodată? Ei, din ce! îți răspunzi.
Din multe și felurite întâmplări, din bune și
rele, din zodiile și anotimpurile prin care îți
este dat să treci, dimpreună cu viața. Din ur-
cușuri și coborâșuri. Din bucurii și tristeți.
Din împliniri și eșecuri. Din fericire și neferi-
cire. Din iubiri și despărțiri... Altfel, omul, în
alcătuirea sa divină, n-ar simți gustul de
miere și de lacrimă al vieții... Unele amintiri
sunt nespus de dragi, au farmecul și fru-
musețea lor aparte, altele – urâte, negre,
dureroase, ca niște răni ce nu vor să se
închidă, cu toată strădania ta...“ (s.n.)

Timpul ce i se dă este folosit pentru a-și
recupera amintirile, momentele neconsu-
mate, trăite doar mental cu întreaga încor-
dare psihică presupusă. Întâlnirea cu Olia, la
ștrand, pe fondul unei luminoase zile de
vară, îl duce înapoi în timp, în anii aurorali,
când omul se confruntă prima oară cu ne -
înțelesurile, cu adâncimile insurmontabile
ale sufletului.

Întâmplarea de demult, ce o include pe
Olia, are parfumul amintirilor persistente.
Întâmplarea din prezent, care i-o aduce în
față după decenii de despărțire, i-a fost
necesară lui Alexandru pentru a conștien-
tiza că imaginea ei îl locuise în toți anii. Este
concluzia la care ajunge, când aduce ima -
ginea ei în lumina conștiinței, semnele
relevându-se prin deschiderea altor ferești

spre alte înțelesuri: „«Bună dimineața, Olia!»,
șoptești, deschizând larg fereastra. Și, din -
tr-o dată, simți cum în inima ta Olia își face
loc, un loc pe care, poate, nu l-a părăsit
niciodată“...

Fântâna este un topos semnificativ, in-
tegrat acestei lumi. Așezată la Răscrucea
Mare, „ochi de cer deschis în miezul pămân-
tului“, „fântână binecuvântată“, fântâna
aceasta este un loc în care se schimbă vân-
turile istoriei, un semn al trecerii, semn al
destrămării unui paradis: „Fântâna e tot
acolo, la Răscrucea Mare. Acum, fără ciutură
și fără lumânare – fântână părăsită“... Pentru
naratorul cu suflet de poet care înregis -
trează obiectiv, narând la persoana a III-a,
obiectivitatea aceasta este ca o povară
apăsătoare, de care vrea să se elibereze prin
poveste: „Poate, cine știe, în cerul de din-
colo, e nevoie de ocrotit și vindecat o fân-
tână“. Peste tot, în notațiile exacte, se simte
revolta neputinței omului de a opri rava giile
istoriei și timpului.

Căderile narative ale lui Florin Burtan au,
de asemenea, încărcătură lirică. Sunt căderi
din cântec, din ideal în real. Când povestește
întâmplări „de pe la noi“, ca în Privighe -
toarea, Florin Burtan construiește scenic, cu
atenția mărită pentru a prinde inflexiuni și
forme dialectale, parte a farmecului nostal-
giei, derivat din evocare.

Satul de altădată, plin de viață ca un
stup este confruntat de prozator cu satul de
astăzi, depopulat, sărăcit, cu case – mici uni-
versuri, părăsite, prin poarta cărora „trece
doar vântul“. În această tematică, Florin Bur-
tan se întâlnește cu Ștefan Mitroi.

În noul context al globalizării, satul pe
care-l evocă Florin Burtan pare că și-a pier-
dut actualitatea. Deși prozatorul deschide
peste tot ferestre, inițiind un dialog cu lu -
mea, semnele din afară nu sunt întotdea -
una benefice. Până la capătul lumii, Florin
Burtan merge cu gândul, dar capătul lumii
vine devastator în ograda acestui sat care
credea că poate ignora și chiar desfide isto-
ria... 

Literatura rămâne să spună poveștile
oamenilor pentru ca istoria să le primeacă
destinul. E un mod pe care Florin Burtan îl
integrează lumii sale imaginare. E un mod
de a-și multiplica stările, prelungindu-le în
stările, în poveștile celorlalți. Este un mod,
așadar, de a deschide permanent și pre-
tutindeni, ferestre.

Răni călătoare, răni apăsătoare...
AnA dobre
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C
ontinuând mai vechea preferință pentru proza scurtă,
Florin Burtan publică un nou volum,  Răni călătoare,
la Editura NEUMA (2019), toate cele 15 povestiri având
ca topos, în principal, mediul rural cu viața sa bună sau

rea, iar personajele au ca modele persoanele reale cunoscute de
tânărul trăitor pe acele meleaguri și ordonate după propriile amin-
tiri, ele reprezentând identitatea spirituală a satului de odinioară,
cu toate tradițiile și superstițiile lui, cu toate miracolele pe care le
oferă un asemenea spațiu unui adolescent însetat de cunoaștere,
de înțelegere a vieții. Onomastica, rurală prin excelență, căci nu-
mele și poreclele sunt specifice satului românesc (Nicamin, Țugoi,
Pestealcă, Stelică Țâțai, Mirinicu, Palarip, Gederică, Zboară, Vitălaie,
Ghimpețeanu, Melete, Vasile Boambă, Zvâncanu, Oniță, Tapai), ca și
limbajul personajelor, unul simplu, plin de fone-
tisme (dă, dân, pă, pân), cuvinte și expresii po-
pulare (pomostit, ciuciumiș, clanareta, mă brodii,
premenesc, dăulat, supțioară), la care se adaugă
toponimele specifice zonei, ele însele autentice
(Crângu, Suraia, Răscrucea-Mare, Călmățuiul, Tro-
ian, Piatra, Valea Fântâniții) asigură veridicitatea
și verosimilitatea narațiunii, iar descrierea, la care
poetul nu se desminte, limbajul liric, de multe
ori muzical, găsindu-și lesne locul (sunt remar-
cabile portretele personajelor, dar și peisajele,
precum cel prin care trece unul dintre eroi: În-
tâlnea în drumul său puzderie de orașe și sate mi-
nunate, păduri și lacuri, pe al căror luciu plutea
albul sfios al lebedelor, lanuri, nesfârșite livezi de
portocali și măslini, podgorii pline de rod, visându-
se licori ademenitoare, lume veselă, îmbrăcată fru-
mos, dansând ori așezată pe terase, admirând
zbaterea albastră a mării.) și dialogul viu, antrenant, cu vorbe în
doi peri, de multe ori plin de un umor țărănesc, subliniază calită-
țile unui autor talentat, dovedind măiestrie narativă, capacitatea
de a dirija firul epic, plecând de la o intrigă bine conturată, pre-
cum și arta de a mânui cuvântul, învățată de la consătenii săi și din
bogatele sale lecturi, în realizarea unei monografii a universului
rural.

Pornind de la aspectele constatate în stilul prozatorului, putem
afirma că el cultivă un neorealism psihologic, caracterizat prin pre-
zentarea personajelor în mediul lor natural, social și istoric, prin
limbajul, vocabularul și prezentarea trăirilor afective ale acestora,
ele devenind mijloacele adecvate sublinierii trăsăturilor lor de ca-
racter. Totuși, în unele proze apar și elemente moderne, în sensul
că protagoniștii devin și naratori, folosind narațiunea la persoana
a doua, ca și când un alt narator i-ar povesti sau i-ar reaminti în-
tâmplările al căror erou a fost el însuși, ori un fel de monolog dia-
logat, între personajul în sine și un alter ego al său.

În comparație cu marii scriitori originari din Teleorman (Zaha-
ria Stancu, Marin Preda), care demitizează lumea satului surprin-
zând-o în adevărata lumină, cu scene de un realism frust, Florin
Burtan o vede și ca pe un spațiu al miturilor. Fântâna lui moș Dedu
devine o ființă integrată în viața cotidiană a satului și ea trebuie
apărată de efectele nocive ale potopului, deoarece, odată cu dis-
pariția ei, ar dispărea tot ce este viu în satul plin de ape, ea repre-

zentând, de altfel, simbolul statorniciei omului pe aceste melea-
guri (Moartea fântânii). 

Prozele sunt bogate din punct de vedere tematic, surprinzând
acele ipostaze existențiale pe care le presupune viața în mediul
rural, de la dragoste la moarte, de la faptul divers cotidian la lovi-
turile nemiloase ale istoriei, iar fabulosul și fantasticul își au locul
lor în viața sătenilor, autorul valorificând învățăturile, credințele,
superstițiile cunoscute încă din copilărie, căci satul rămâne, orice
s-ar întâmpla, acea comunitate legendară ființând din vremuri an-
cestrale, acea „lume fabuloasă, trăind între baladesc, legendă și
mit, între vis, iluzie și realitate“ (Gheorghe Stroe).

Astfel, fantasticul și magia apar în ipostaza țigăncii-vrăjitoare
care îi prevestește viitorului inginer Alexandru o viață de om

bogat…deștept, lăudat și iubit de lume, dar care va
suferi din cauza unei fecioare născute în zodia Leului,
eroul făcând legătura între această premoniție și
pierderea iubirii Oliei (Răni călătoare). Fantastice
sunt și întâmplările la care participă un tânăr sortit
să readucă la viață „o țară de la capătul lumii“, ai
cărei locuitori „se nasc și mor bătrâni“, a căror ra-
țiune de a exista este piatra, fiindcă mâncarea, bău-
tura, elementele naturii, înseși vorbele și gândurile
sunt de piatră. Eroul devine „elixirul vieții“, devenind
salvatorul acestui popor de la blestemul sub care
trăiește. Povestirea este și o parabolă a îmbătrânirii
și depopulării satului tradițional în vremea noastră
prin exodul tinerilor în alte părți ale lumii unde
muncesc pentru străini, dar, în ciuda câștigurilor
mari, nu au și puterea de a readuce satul la ceea ce
fusese cândva (Până la capătul lumii).             

Tema dragostei se regăsește în câteva proze, fie
că este vorba despre apariția primilor fiori la vârsta adolescenței
sau despre cea împlinită prin căsătorie, fie că este vorba despre
iubirea pierdută, rămasă veșnic în inima celor care nu au avut
șansa împlinirii definitive.

Puritatea sufletească a celor ce trăiesc prima iubire este re-
simțită de un personaj matur când admiră imaginea idilică a unui
cuplu de îndrăgostiți, amintirea ei fiind retrăită cu un sentiment
de regret și de nostalgie, neuitată niciodată: „Era primul tău sărut.
Ai simțit cum tot trupul tău subțirel arde, ca o flacără orbitoare,
nevăzută. Cum adâncul tău înflorește, impetuos, se umple de vrajă
și de trăiri neștiute până în acele clipe“. Momentul, erotic în sine,
are ca simbol floarea de pelin strecurată de ea în sânul lui care i-a
păstrat vie amintirea acestui unic eveniment din viața de licean,
floare care simbolizează amărăciunea provocată de dispariția și de
absența, pentru totdeauna, a fetei care îi stârnise primii fiori ai dra-
gostei (Floarea de pelin). Povestirea se remarcă printr-un procedeu
narativ inedit, și anume prezența a doi naratori. Primul este nara-
torul omniscient, neutru, care narează fapte și întâmplări din co-
pilăria eroului petrecută în satul bunicilor, dublat de naratorul-
personaj care, într-un fel de monolog dialogat la persoana a doua,
rememorează idila din prima sa vacanță de licean.

Dragostea împlinită este cea dintre Valică și Ioana, tânărul, aflat
în serviciul militar, fiind obsedat de figura soției sale, al cărei por-
tret este realizat, cu multă măiestrie, de autor, aceasta fiind o fată

Universul rural, între real şi fantastic
niColAe dinA
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„subțirică“ și cu păr lung[…]ochi mari și uimiți de adolescentă în-
târziată, fermecată de freamătul însorit al vieții[…]nespus de fru-
moasă, simbolul fidelității conjugale, specifică satului (Privighe- 
toarea), așa cum este și Maria din Vorbe de viață, care merge ani de
zile la cimitir pentru a-i duce mâncare și haine bărbatului ei crezut
mort în război, cu care „vorbește“, ca și cum ar fi viu.

Povestirea care dă titlul volumului are ca temă dragostea ne-
împlinită a cărei istorie este narată de Alexandru, personajul-na-
rator, prin același procedeu al solilocviului. Reîntâlnirea, după
mulți ani, cu iubita sa îi dă prilejul de a-și aminti imaginea ei care
îl fascinase cu „verdele nemărginit al ochilor“, cu „trupul tânăr, mi-
rosind a proaspăt și a zăpadă fierbinte“, legănându-se, în timpul
dansului, cu „mișcări gingașe și ușoare“, cu „sânii rotunzi și calzi“,
cu „gura dulce, fragedă, ademenitoare“ (portretistul liric se evi-
dențiază încă o dată), imagine rămasă la fel de dragă și de scumpă
în sufletul și în inima eroului.

Aceeași povestire, având mai multe planuri narative, se re-
marcă și prin alte teme, cum ar fi prăbușirea vechii civilizații rurale
sub acțiunea nemiloasă a istoriei. Instalarea regimului comunist
aduce dezastrul în multe familii onorabile, cum ar fi cea a doam-
nei Margareta, al cărui tată, dentistul Dona, devine deținut poli-
tic, iar proprietățile îi sunt naționalizate. În același timp, este
surprinsă și situația jalnică a celor din mediul rural, unde doar fe-
meile trudesc pe câmp, căci bărbații, tineri și în putere, au luat drumul
șantierelor, al fabricilor din țară. De asemenea, naratorul nu pierde
prilejul de a evoca, nostalgic, vremea copilăriei, când era înconju-
rat de dragostea părinților, de talentul cu care mama îi încânta
inima cu basme pline de feți-frumoși, de zâne, de zmei, de păduri
adânci, fioroase, de castele, de prinți și prințese, de hainele noi cum-
părate la Crăciun și la Paști, de mersul la bâlci, alt moment notabil
al vieții satului (Răni călătoare).

Toate acestea devin „răni“ rămase în sufletele eroilor, al celui
îndurerat de pierderea dragostei și de amara experiență conju-
gală ratată și, mai grav, „rana“ colectivă a celor care au trăit neno-
rocirile aduse de regimul comunist, ca o lovitură a istoriei asupra
a ceea ce însemna vechea civilizație românească. În acest sens, o
asemenea „rană“, o reprezintă relația dintre colectivitatea rurală și
istorie, când universal mitic sătesc se întâlnește cu cel istoric, agre-
siunea istoriei fiind concretizată de colectivizare, raptul la care sunt
supuși țăranii, fără voia și în ciuda împotrivirii lor, care conduce la
scufundarea unei lumi patriarhale, așa cum apare și în povestirea
Drumuri în noapte: Mai întâi, a fost un zvon, pe care nimeni nu l-a
luat în seamă. Mai apoi, când s-au trezit, la poartă, cu echipele de lă-
murire (s.a.), oamenii au înțeles că nu mai au scăpare. În câteva luni,
toate bunurile de pe bătătura lor au fost duse la marea gospodărie
(s.a.)“. Acest moment al istoriei țărănești este evocat și într-o altă
povestire, autorul subliniind metodele de „convingere“ ale noilor
guvernanți, presante și odioase, mergându-se până la execuția
sau la deportarea în ținuturi pustii și la confiscarea proprietăților
celor care se împotriviseră colectivizării (Satul de țărână).               

Florin Burtan se dovedește un prozator atent la traumele in-
dividuale și colective, mai ales la comportamentul, la gesturile și
la limbajul celor din mediul rural, cu care se solidarizează ca un
adevărat descendent al acestora, neuitând și nevrând a uita satul
tradițional, pe oamenii săi pentru care manifestă afecțiune și apro-
piere sufletească datorită caracterului lor puternic, dovedit în cele
mai negre momente ale istoriei. Talentul narativ se îmbină, în mod
fericit, cu cel liric, reușind să definească satul românesc tradițional
ca pe un adevărat axis mundi, un centru al universului în care tra-
dițiile și obiceiurile, civilizația și morala definesc existența umană
românească.

P
ovestirile de tip crime ale Luciei Verona apar acum
adunate într-un elagent volum la editura sa de
predilecție, Tritonic cu titlul Vacanțele unei dive și ex-
plicația pe copertă: Crime și alte mistere investigate

de Stella Marian-Harrington. Alături e un frumos și ucigaș kris,
pumnal oriental cu tăișul ondulat ca să nu lase șanse victimei.
Volumul cuprinde opt povestiri și un interviu cu autoarea care-l
are ca interlocutor la o cafea (espresso scurt, fără zahăr, desigur)
pe editorul ei, Bogdan Hrib, tot autor de crime, thriller, noir.

Toate investigațiile sînt conduse de amorul artei de ama-
toarea sagace Stella Marian-Harrington, o soprană de origine
română, măritată acum cu un lord englez, fotograf de celebrități.
Niciunul dintre infractori nu are nicio șansă iar poliția, care co-
laborează perfect cu diva, are de ce să-i mulțumească. Asemeni
marilor consacrați ai genului, Lucia Verona are un personaj ușor
excentric ce călătorește dintr-un loc în altul (are premiere și con-
certe) și dintr-o povestire în alta. Agatha Christie o are pe Miss
Marple și îl are pe Hercule Poirot, George Simenon pe comisarul
Maigret, Chesterton pe Abatele Brown și chiar Rodica Ojog-
Brașoveanu aduce detectivii săi: Melania Lupu în tandem cu
maiorul Cristescu, nicio legătură cu omonimul său de la Muzeul
Național al Literaturii Române, și Minerva Tutovan. La Lucia
Verona, personajele recurente sînt mai multe, postmodern
amestecate din ficțiune în realitate. În afară de cuplul Stella și Sir
Peter Harrington, apar și un comisar de poliție, Zorniceanu,
Stelian Munteanu detectivul serial inventat de Bogdan Hrib, care
trece nonșalant și prin narațiunile Luciei Verona, un misterios
anticar bine conectat cu „serviciile“, dar și persoane reale pre-
cum criticul Alex Ștefănescu (împreună cu soția sa, Domnița) și
George Șerban, analist politic și blogger.

Fiecare povestire propune o șaradă, convențiile genului sînt
riguros respectate, desigur cu o oarecare ironie. Lucia Verona
propune jocuri intelgente, mereu complicate și totdeauna pline
de umor. Deși este vorba de crime, textele nu au nimic sordid,
tenebros, înfricoșător. În general acțiunile se petrec în lumea
bună, cei implicați, de la victime la criminali și investigatori, sînt
manierați, eleganți, deseori cultivați. Personajele Luciei Verona
împrumută cultura ei literară, teatrală și muzicală, aluziile la ro-
mane, piese celebre și arii de operă abundă în atmosfera asep-
tică a poveștilor. Autoarea își ia complice un presupus cititor
informat, dispus să guste subtilitatea replicilor și a situațiilor pro-
puse, dar și trimiterile culturale. 

Povestirile din volum, unele publicate anterior, altele inedite
sînt niște jocuri postmoderne pentru jucători rafinați, ce re-
spectă reguli de bună creștere și mai ales cutumele romanelor
polițiste clasice, petrecute în high-life. Cititorul are de regretat
doar că Lucia Verona nu scrie mai abundent. Pe de altă parte,
este foarte firesc să avem doze mici, bine porționate din lucrurile
alese. Excesul ar trivializa micile bijuterii cu aer aristocratic. 

Traducătoarea lui Shakespeare și autoarea dramatică le vede
desigur ca pe niște intermezzi utile relaxării sale și a cititorilor și
găsește mereu calea potrivită.  

Jocuri postmoderne
HoriA GârbeA
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S
criind poezie și proză deopo-
trivă, literatură pentru copii și
eseu, Rodica Braga este, așa
cum remarca Irina Petraș, „o

scriitoare deplină, cu acces egal la mai
multe modalități ale expresiei literare. Poe-
mele cresc paralel cu proza, învăluie con-
centric același miez tare al analizei: tre- 
  cerea. Proza vibrează nu de puține ori poe-
matic, iar poemele au o poveste discretă în
fundal.“ Gravă și lucidă, raportarea la pro-
pria creație se face cu seriozitate, cu nevoia
autodefinirii și reflexivității, cu atenția
mereu încordată la semnele realului, fără a
neglija nuanțele Cuvântului. Trecerea tim-
pului coboară asupra poetei tăceri și liniști
de piatră, dar în ciuda acestei aparente mi-
rări, relația cu Poezia și Cuvântul îndeosebi
cunoaște noi apropieri. Ideea scrisului cu li-
tere de sânge sau a Cuvintelor ca niște ex-
tensii ale propriului corp se regăsește în
recentul volum de versuri, Zgomotul liniștii
(Editura Imago, Sibiu, 2019), titlu oximoro-
nic ce se lasă descifrat la lectură.

Volumul în discuție aprofundează pa-
leta preocupărilor din cărțile anterioare de
poezie (Făptura de raze, Senin ca-n ou, Vâ-
nare de vânt, Picătura de arsenic, Timp în de-
rivă, Ametist, Trupul de fum al zilei, ca să citez
doar câteva mai recente), însă întoarce fila
timpului, dezvăluind o perioadă nouă în
biografia autoarei, deplin asumată și con-
știentizată. Așa cum se spune încă din pri-
mul poem, se încearcă o ieșire din sine, o
căutare nouă de răspunsuri și o viziune ce
transcende reperele lumii perceptibile. Pro-
blematica majoră a cărții rămâne moartea
ca o bornă la răscrucea destinului, semna-
lând o nouă treaptă, un nou sector de
drum despre care poeta continuă să se în-
trebe. În configurația universală a căutări-
lor, Dumnezeu se pre-figurează discret și
rămâne o fascinație reținută, percepută cu
delicatețe feminină și fior interiorizat.

Neliniștile și melancoliile își găsesc
sâmburele în copilăria îndepărtată, în iubi-
rile tinereții, în imaginea calului fermecat,
ivit din basmul frumuseții și al inocenței.
Amintirea acestui animal drag se oprește
„pe-al calului împușcat/ ochi sticlos./ îmi
spun, într-o clipă/ cutremurată: acesta e
semnul/ indubitabil al morții,/ urcând fas-
tuos/ din adâncul călduț încă/ în privirea ră-
cită,/ fixată de-a pururi pe vagul/ neființei

ce-l cuprindea sfios./ imaginea mamei,
stană/ de piatră, închisă-n durerea/ de a-l
condamna, sfârșindu-i/ astfel bătrânețea/
printr-un glonț milostiv...“ 

Ființe dragi, amintiri și culori, flori din-
tre cele mai variate, îmbrăcând tablouri de
natură surprinse sinestezic, păsări brăz-
dând cerul cunoașterii și al speranței, toate
evocă relația subtilă dintre trecut și prezent,
dintre realitate și imaginație, dintre refe-
rențialitate și autoreferențialitate. Nevoia
de înțelegere deplină a propriei existențe
conduce la transgresarea concretului, la

abia perceptibile zgomote ale liniștii reve-
late în expresivități de gând și subtile vi-
ziuni: ,,când pasărea cu cioc de fier/ și penele
zdrelite/ va da semnal, cu țipăt scurt,/că
jocul se-ntrerupe,/ spre a se reface în alt
fel,/ cu reguli noi și legi nou scrise/ pe un
fraged ou/ cu pielița abia născândă,/ voi ști
că visu-mi întrerupt/ trecut va fi/ peste-o
punte-ngustă./ în miezul oului voi pâlpâi,/
în clarul lui, ca sângerândul/ semn al face-
rii genuine/ și voi țâșni în noul joc/ ce va în-
cepe mâine.“

În acest context, asumarea convingeri-
lor, a trăirilor și a revelațiilor se face printr-
o tot mai atașantă înțelegere a cuvintelor.
Devenite prelungiri ale ființei, Cuvintele au
senzorialitatea lor, au terminații dureroase,
exuberanțe și indispoziții, vin și pleacă, pâr-
jolesc totul în cale, lăsând în urmă cenușa
uitării sau, alteori, cuvintele strivesc, au
forța uraganului, desferecând energiile uni-
versului: „simt fiecare cuvânt/ ca pe una din
terminațiile/ mele nervoase./ se mișcă în
mine,/ mă tulbură neașteptat,/ mă dor și
mă exaltă/ cu dispozițiile lor/ schimbă-

toare./ câte unul vine ca o tornadă care mă-
tură/ totul în cale,/ mă pune la pământ/
și-mi calcă cu talpa lui/ impalpabilă, orgo-
lioasa/ șiră a spinării, abia/ respir în poziția
orizontalkă,/ când simt/ cum suflul lui, de
grele/ înțelesuri încărcat,/ e ca un glonț/
spre mine îndreptat/ ce va desfereca un
nod/ al energiilor ascunse.“ Mai multe
poeme reiterează nevoia de cuvinte, cu
zgomotele lor, cu forța lor devastatoare,
dar și cu scurte mângâieri, ivite după chi-
nul facerii poemului, căci „poezia e o boală/
ascunsă care recidivează/ periodic./ forează
la temelia ființei/ cu o tenacitate atroce./ ea
nu vindecă,/ exacerbează doar plânsul/
celui ce-i este subjugat/ cu toată cunoaște-
rea,/ necunoașterea/ și adevărul lui, șubred,
clătinător, dubitativ/ și volatil.“    

Poezia Rodicăi Braga traversează prin
ultimele volume publicate o etapă dis-
tinctă a rostirii poetice, una care revalori-
zează tăcerea grăitoare din spatele cuvin- 
telor, gesticulația iubirii, vremelnicia ființei
prinsă în unghiurile ei cele mai ascunse.
Din această opacitate cvasi-intuită renaște
un sens nou, o observație, o metaforă ce
așază contururi tot mai precise timpului
prezent în deplină raportare la treptele tre-
cutului. Pe această axă a metamorfozării se
produce și frecventa retragere în spațiul in-
teriorității, al amintirilor, al haloului imagi-
nativ. 

Poeme reflexive în esență, poeziile
strânse în volumul Zgomotul liniștii radio-
grafiază, stări și percepții pe axa unui timp
personal, despovărat de istorie. În adevăr,
poezia Rodicăi Braga funcționează ca o
perpetuă mărturie, aducând zgomotele și
liniștile ei, asemănătoare celor ale pietrei,
simbol recurent al liricii în discuție. De aici
notațiile grave, acuitatea viziunii și a imagi-
nilor ce construiesc mai mereu poeme-po-
veste. Realul prinde contur în text, purtând
ființa poetei într-o dimensiune nouă, cea a
jertfirii cu propriul sânge: „...prinse în lațul
lunecos,/ cuvintele-și găsesc odihna,/
se-așază-n rostul lor firesc,/ eu mor ferice
într-un vers/ ca să înviu în altul,/ cu degete
febrile potrivesc/ cheia în inima unui po -
em/ căzut din mine/ ca un strop de sânge.“
Ce va fi dincolo de cuvântul-poem? Zgo-
mot sau liniște? Poezia Rodicăi Braga arti-
culează pregnant spectrul acestui misterios
și aproape fluid dincolo.

Poeme pentru o eternitate incertă
MoniCA Grosu
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A
m participat la lansarea Cărţii recente a lui Emil
Lungeanu. Alături de alte 3 cărţi Neuma. Înainte de a
intra în subiect, să nu omitem a nota consideraţia reci-
procă a doi campioni ai multilateralismului literar. Iată

cu ce începe girul lui Horia Gârbea de pe coperta a patra (o face la
cele mai multe cărţi Neuma): Emil Lungeanu se exercită cu strălu-
cire în toate genurile literare… nu în replică, dar cumva în oglindă,
autorul începe textul (vom vedea mai încolo de-i cronică sau o in-
venţie textuală proprie) rezervat volumului lui Gârbea, lansat sin-
cron (pg. 17): Oriunde l-ar purta nărăvaşul Pegas în spinare – în
poezie, în dramaturgie, în critică, în proză, în traducerile din Sha -
-kespeare, poliedricul Horia Gârbea face spectacol… De ce nu în
replică? Elementar, exclud de plano orice reciprocitate de coni -
venţă, ambii literaţi sunt ireductibili serioşi.
De ce în oglindă? Mă rog, cu nuanţarea su  -
gerată de termenul cumva. La fel de ele-
mentar. Există o anume similaritate struc-  
turală între cei doi scriitori. Dată nu doar de
polivalenţa ambilor. Ci, mai ales, de spirit
flamboyant şi originalitate. Deşi vin din di-
recţii intelectuale diferite. Ca observator de
aproape a conceptului/brandului Neuma,
apreciez ca inspirat paralela propusă de
edi tură, accentuat de sincronicitarea lansării.

Să revenim la marca de individualitate a
totuși cronicilor din volumul lui Emil Lun -
geanu. Le-am numit cam palid invenţii tex-
tuale proprii. Dar autorul însuşi oferă/
propune (a făcut-o şi la lansare) un supragen
(proxim) sui generis: literatură de gradul trei.
Iată-l definit ca motto, în pg. 5 a volumu-
lui Literatura de gradul trei (Tipo Moldova,
Iaşi, 2015): Gérard Genette numea „lite ratură
de gradul doi“ textul literar derivat din alt
text. Eu numesc „lite ratură de gradul trei“
textul literar derivat dintr-un metatext critic,
respectiv o creaţie literară proprie pretextată ludic de comentarea
altei creaţii literare. De ce totuşi cronici? Păi aceste mostre de lite -
ratură de gradul trei au, prin definiţie şi o latură de cronici. Căci
pleacă de la 21 cărţi. Aparţinând unor 20 de autori (Letiţia Vladislav
oferă două pretexte textuale procesate în tehnologia originală a
lui E. L.) pentru a se încheia cu un al 22-lea, fără materie primă
livresc-auctorială. Telegrafic, vehement polemic, concluziv, diag-
nostic (aici adjectiv), denunţător, amar, ironic şi oricâte alte adjec-
tive precise vreţi.

Cumva această carte ar putea fi luată şi ca o addenda la cea ci-
tată mai sus, în care scriitorul îşi fundamenta conceptul original.
Păstrând proportiile, un supliment sui generis de dicţionar enci-
clopedic. Titlul însuşi – Cartea recentă – o sugerează. Fără a pierde
ocazia ironiei fine, perifrastice, la adresa figurii patapieviciene (ca să
zic aşa).

Interesantă şi deloc întâmplătoare relaţia autorului cu cei care-i
oferă materia primă. De la binomul Blandiana & Rusan la Mihail
Soare (afin special, care-i făcuse un portret de admirabilă –

şi admirativă – acurateţe, vezi https://www.mihailsoare.ro/
emil-lungeanu-exista/). Nici nu putea fi altfel, în cadrul acestei
mostre de literatură de gradul trei.

Revin la textul lui Horia Gârbea pe coperta a patra. Recu -
noscând multiplele calităţi ale autorului, girantul quasiuzual al
editurii se referă la volum ca la o simplă colecţie de cronici de în-
tâmpinare. Având şansa de a fi participat la lansare, aşadar asimi -
lând definiţia dată de autor, în autoprezentare, supragenului în
care-şi încadrează opul (literatură de gradul trei), nu pot ignora
diferenţa taxonomică specifică. Înainte de a încerca să identific pas
cu pas (sic!) elementele structurale specifice (misiune deloc lesni-
cioasă), două dintre acestea sar în ochi: Itemul rezervat monşeru-
lui Preda nu se referă la un op anume. Nici n-ar fi avut cum.

Majoritatea itemelor se referă explicit la
apariţii editoriale din ultimii 2 ani. între-
barea e dacă monşerul putea lipsi. Da şi nu.
putea lipsi dintr-o simplă colectie de cronici
de întâmpinare. Faptul că locul celui citat
(pg. 27), aproape imediat după explozivul
debut cu tan demul Blandiana – Rusan e un
avertisment explicit adresat cititorului că
volumul e mai mult de-atât. Acesta e provo-
cat la efortul de a intui conceptul în discutie.
Al doilea e chiar textul final, care nu citează
un titlu publicat în ultimii an. Dar al cărui
funcţie concluzivă face parte din structura
metaliterară a volumului. Două am spus?
Cel puţin 2 ½! Dece? Am participat la o
lansare anterioară, tot la MNLR. Al treilea
volum de poezie a(l) părintelui Barz. Ei, bine,
atunci Emil Lungeanu a surclasat auditoriul
cu o analiză aproape exhaustivă a poeticii
fermentului cultural madrilen. Capitolul re -
zervat părintelui Barz din această recentă
(sic) carte a analistului e nu numai scris ul-
terior acelei lansări (fapt evidenţiat din

coroborarea textului oral şi a celui inserat aici, la pg. 79). Dar reca -
librat. Simultan în formatul cronicii de întâmpinare şi în formatul
meta- literar al volumului însuşi.

Un volum din 2017 al Anei Blandiana nu e decât un pretext
pentru creatorul de literatură de gradul trei să-şi desfăşoare pro-
pria optică realistă, i.e. neîndurătoare asupra prezentului… glo -
bal. Ce altceva înseamnă în fond multiculturalismul şi globlizarea,
spre pildă, dacă nu şantierul unui noi turn Babel? Procedeul de fa -
bricare a metatextului literar e, aici, simplu: accentuarea vocii auc-
toriale. Care nu se disimulează prin citarea scriitoarei pregnant
militante. Precis ţintită e şi lucrarea folosită a lui Romulus Rusan: a
patra ediţie revăzută şi adăugită a interviului colectiv O discuţie la
masa tăcerii: Brâncuşi viu (Editura Spandugino, 2019). Autorul nu
consideră necesar să precizeze că ediţia e postumă el se adresează
unui public avizat, nici că plusul faţă de ediţiile anterioare e colecţia
de fotografii oferite de Sorana Georgescu-Gorjan. Cititorul n-are
decât să se edifice. Importantă aici e concentrarea de valori aduse
la bară pentru a-i sprijini discursul vitriolant tout azimut. 

O rafinată invenţie literară
rAdu-ilArion MunTeAnu

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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Discurs finalizat în cheie aproape convenţională (procedeu
uzitat curent în volum): în ciuda celor 43 de ani trecuţi de la prima
ediţie, revelaţiile şi deliciile oferite de dodecaedrul lui Romulus
Rusan se dovedesc a fi ramas şi acum la fel de vii precum opera „îm-
blânzitorului de pietre“ de la Hobiţa. Convenţional, poate (doar faţă
de stilistica flamboyantă a metadiscursului auctorial), dar impeca-
bil exact.

Cum următoarea cronică va avea ca ţintă proza simultan
lansată a lui Horia Gârbea, ceea ce-mi va prilejui reluarea contex-
tuală a unor observaţii critice ale lui Emil Lungeanu, nu voi reţine
acum decât relaţionarea, în lista furnizorilor de materie primă lite -
rară pentru această carte recentă printr-un subtil joc lexical. Dode-
caedrul lui Romulus Rusan reprezintă, evident, cei 12 interlocutori
cu care va fi conversat la masa tăcerii. Ce înseamnă, atunci,
poliedricul Horia Gârbea? Nimic altceva decât versatilitatea cu care
spectcularul (sic) multitalent îşi alege personajele cu care dialo -
ghează hâtru.

Structura definită teoretic de autor a metatextului său (creaţie
literară proprie pretextată ludic de comentarea altei creaţii litera -
re) are, în viziuneacronicarului subsemnat, cu modestia de rigoare,
mai multe componente. Una dintre acestea, dacă nu cea princi-
pală, e tocmai selecţia autorilor comentaţi si a opurilor aferente.
Transparent, Marin Preda e mai mult decât un catarg, mai mult
decât un pol al universului acestor autori. El apare pentru a doua
oară, referjt indirect, ca subiect cercetat de Stan V. Cristea (Închis
pentru inventar, pg. 61): Marin Preda. Repere biobibliografice (edi -
tura Aius, 2017). Mărturisesc că n-am citit monumentalul inventar
de referinte. Dar mă socot îndrituit să mă întreb dacă inventarul
cuprinde o lucrare prea puţin cunoscută. În general şi în universul
referinţelor la Marin Preda. Iar dacă cumva nu e citată, socot de da-
toria mea s-o supun atenţiei: Existenţe ironice – personajele lui
Marin Preda, de Voicu Bugariu – https://editura.liternet.ro/ carte/
191/Voicu-Bugariu/Existente-ironice-Personajele-lui-Marin-
Preda.html. Rostul acestei citări nu e şi n-ar avea sens să fie o tri -
vială imitare a unui băieţel care se lăuda că i-a tras, odată şi lui Tom
Sawyer o bătaie. Ci, remarcând rolul nodal al marelui singuratic în
savanta constructie a lui Emil Lungeanu, doar o sugestie de a ex-
ploata, într-o eventuală reluare tematică, originala vizine a unui la
fel de uitat critic… de Scifi. Mă rog, şi critic literar stricto sensu.

O cronică prea lăbărţată s-ar autosabota net. O carte precum
cea recentă (mai ales deoarece o consider o addenda la masivul vo -
lum citat mai sus şi produs, în 2015, de Tipo Moldova) cere a fi con-
cisă. Mai am de adăugat doar 2 elemente. Nu neapărat erudiţia
scriitorului, nici rafinamentul arhitectural, poate nici măcar ironia
corosivă spre sarcastic nu sunt, pentru cititorul care sunt, marca
identitară a acestei cărţi. Ci un inefabil indefinibil. O rezonanţă
emoţională subiacentă. Care pune în vibraţie corzi sufleteşti aproa -
pe de zona infrasunetelor. Am întânlnit un singur scriitor a cărui text
să genereze un fenomen asemănător. Într-o zona spectrală oare-
cum diferită. Un scriitor minor. Leonida Neamţu, fie hodinit.

Şi al doilea şi ultimul element al cronicii: va să zică Emil Lun -
geanu şi-a teoretizat invenţia metaliterară. Printr-o formulă sinteti -
că şi precisă. A făcut-o în 2015. Ei, bine, am avut şansa să întâlnesc
o mostră perfectă a invenţiei în discuţie. Nu voi da nume. E vorba
de o carte apărută în 2018, deci după definiţia respectivă. Dar ma-
teria respectivei cărţi, acumulată în timp, cuprinde un procent
însemnat anterior definiţiei. Diferenţa există, însă. Între natura li te -
rară a unor cronici de întâmpinare, pe de o parte şi o structură me -
ta literară deliberată, pe de alta. Cu toată diferenţa, nu putem ignora
exemplul la care mă refer, discutând despre invenţia ca atare.

���

D
imensiunea ludică în linii apăsat ironic-paro-
dice, scenariile epice sublimate în poezie, dar
şi o fra ză a lui Cosmin Ciotloş, dintr-o frumoasă
şi pertinentă prezentare („Undeva, în acest Jedi

de provincie, Radu Andriescu e ademenit să scrie un roman
despre cum într-o ţară anapoda din Est, un personaj caută o
soţie cu viziuni stîngiste“), îndeamnă criticul, ca într-un efect
de ecou controlat, la alte ghiduşii de lectură. Astfel, cea mai
recentă carte a lui Radu Andriescu, Jedi de provincie (Casa de
Editură Max Blecher, 2018), ultima din trilogia lirică, începută
cu volumul Cînd nu mai e aer (2016), continuată, apoi, cu
Gerul dintre ei (2017), poate fi citită într-o cheie eliadescă;
Mircea Eliade spunea că marea provocare pentru lumea
nouă a tehnologiei, informa ţiei globale, internetului este
aceea de a-şi inventa propria sa mitologie: să fie Jedi de pro-
vincie noul zeu tutelar al noii lumi, eroul ei? Prin anii ‘80, i se
spunea „anti-erou“. Iată: „Stau pe marginea patului,/ desculţ,/
cu ochii pe calorifer. Başii încă vi brează/ în baloanele de
heliu, de la nuntă./ Întind mîna spre nop tieră./ Încerc să aud
prin perete pulsul gazului,/ în contor./ Ara gazul s-a oprit/ Și
centrala./ Rezist./ Cum fac de doi ani, mă as cund şi acum/ în
spatele unor personaje./ Le spun erou sau Jedi, de -o vreme/
şi caut alibiuri prin cărţi./ Să tai bradul din faţa ca sei,/ corect
cum este el, atent la imigranţi?/ (E plin de luleaua turcului,/

Jedi de provincie
cu sabia de neon

ioAn HolbAn
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un parazit cu flori superbe, portocalii,/ care transformă verile în
ierni vesele şi calde,/ cu pom de Crăciun.)/ E axa familiei. Băiatul
meu, bărbat hotărît,/ mă urăşte. Cum pot tăia axa familiei,/ chiar
dacă e tot mai înclinată/ iar catastrofa urmează, pe o stradă cu
şcoală primară./ Hai să las eroul în cărţi/ şi să-mi asum. Nu con-
tează prea mult/ axa,/ într-un an galactic. Trec certu rile, defores-
tările./ Cam totul“ (Bradul cu imigranţi).

Venit dintre personajele unor căr ți sau, poate, din Ordinul
monastic al galaxiei unde se poartă „Războiul Stelelor“, eroul lui
Radu Andriescu ia în stăpînire lumea şi începe prin a-şi asuma
mitologia ei pentru a o distruge şi a-i lua locul; intră brutal în ori-
zontul mito-poetic şi taie bradul, axa fa miliei, ba, chiar axis
mundi, cum este definit acolo, pentru că e „plin de luleaua tur-
cului“ şi se însoţeşte cu Frigg („Gerul dintre ei“?), „zeița geroasă
a relaţiilor“, care îi potriveşte, tandru, plasturi de gheaţă, în sfîrşit,
are şi walkirii preferate, mai ales, cele „învelite în piele şi metal
greu“. În lume, lui Jedi îi place să fie poet, unul dezamăgit, strîm-
torat, revoltat, enervat, nesigur, speriat,
obosit, redundant, ca în autoportretul
care deschide vo lumul: „Legănat de idei
care nu-mi aparţin,/ strîns între orele
mici/ ale dimineţii şi trezit de haita/ ve-
cinului de peste drum,/ deza măgit de
receptarea luptelor/ în presa de întîm-
pinare/ şi revoltat,/ din principiu,/ ener-
vat de perna îngălbenită/ de singură- 
tate/ şi transpiraţie,/ nesigur,/ speriat de
fiecare cochilie/ care-mi poc neşte sub
picior,/ după ploaie,/ obosit şi redun-
dant,/ pornesc“; poartă, asemeni figuri-
lor din pictura suprarealistă a lui de
Chirico, Dali sau Picabia, un „morcov pe
cap“, cînd merge la curs, adău gînd „zes-
trei“ cu care vine dintre personajele
cărţii/filmului, imaginarul poetului su-
prarealist: e navetist la Paşcani, în cartie -
rul ceferiştilor, refuzînd realitatea „ca o
undă“, după ce îi va fi văzut „mărunta-
iele“, circulă cu dronele care „zboară tih-
nit“ sau „perforează cerul vineţiu“ ori
„ţes web după web/ de uitare“, e profe-
sor de engleză, îi predă lui Mutulică şi,
apoi, „studentei vietnameze“, vorbindu-i „despre americani şi răz-
boi“, pe Jedi îl încearcă şi „dreapta credinţă“, ascunzîndu-se, într-
o zi de tîrg, în clopotniţă, e mereu descumpănit după gesturile
sale de cruzime, cînd îşi taie tovarăşii pentru atitudine şi poză,
pentru că aşa îl obligă „ceva legende“, e transpirat, „cu năduf“ şi
îşi face anali ze pentru că eroului nu-i este permis să aibă „gută
sau colesterol“. Jedi, deşi e un biet provincial care a rămas „fără
baterie la săbiuţă“, se vede„un barbar plecat peste ţări/ să cîştige
bani şi glorie“, are cîteva îndoieli, totuşi, cînd constată că „e un
punct“/ din care nu mai merg/ măşti, eroi“; viaţa lui Jedi, nemu-
rirea lui se povestesc într-o saga pe un graffiti, e cavaler, deşi pro-
vincial, de turniruri, avînd adversari cu „lamă de Toledo la brîu/ şi
piele de Cordoba, pe ei“, dar sabia i s-a tocit; în copilărie, se juca
„pe tăpșan cu săbiuţe de lemn“ şi se imagina „zeul ţîfnos Q din
Star Trek“, poartă, cu el, melancolia „tăpşanului bucolic“, în sfîrșit,
îşi caută biograful - cronicarul - care să consemneze isprăvile
unui alt Don Quijote, luptînd cu ficțiunile sale, în aceeaşi cheie
ironic-parodică: „Poveştile lui stîrnesc rîsul/ de cînd biograful a
găsit o rezidenţă/ în Iaşi,/ peste vară./ Pierdut în lecturi biogra-

femice,/ războinicul cu o mie de feţe mărunte/ visează omizi blă-
noase,/ preschimbate în dragoni./ Înălţat în torpoare, îşi amin-
teşte lupte argintii/ cu mo lia de făină. Carnagiul de pe
geamurile/ infestate cu muşte de toa te vîrstele./ Melcii trimişi în
pribegie./ Puii lor fără cochilii, zvîrliţi în abis,/ de pe frunza căr-
noasă a crinilor de toamnă./ Ar merita şi el, după atîtea lupte,/
un biograf cu talent,/ un autenticist scrupulos./ Nu mai ştie dacă
se poate lua în serios./ Walki ria preferată e doar tunet/ şi fulger
de libelulă./ Cea mică devi ne mare scamatoare,/ mereu sarcas-
tică./ A încercat să monteze o ex poziţie şi/ să construiască un ho-
geac/ postconstructivist,/ ca prietenul lui de la Arte, Matei./ Fără
succes./ A plecat pe bicicletă în pustie/ şi s-a întors plin de praf./
A mers în balcani, s-a hrănit cu tarator,/ supa rece de castraveţi
şi iaurt./ S-a uitat în ochii vecinilor de bloc/ din balconul de peste
uliţă,/ cu spinări tatuate,/ cînd plecau după bere./ Spre dimi-
neaţă, rămas singur,/ încearcă să facă treaba biografului./ Nu
reuşeşte să răspundă la întrebări./ Priveşte hîrtia perfectă, fără li-

tere,/ dintr-un unghi mort/ şi se gîn-
deşte la concertele/ cocoşului de
munte,/ la boncănitul cerbului, la pălă-
vrăgeala/ bibilicilor din curtea vecinu-
lui,/ la răgetele dinozaurilor mecanici“
(O mie de feţe mărunte).

Aici, Jedi e stăpîn pe un oraş prole-
tar, un cartier al ceferiştilor, cu restau-
rantul „La Doi coco şi“ din spatele gării,
un tîrg „cu vitrine goale“, pe un peisaj in-
dustrial năruit, ca în cărţile precedente
din trilogia lirică, cu hale părăginite, res-
turi de şpan, sub un cer îngheţat de
„lapţi lu minoşi“, în supernove gotice,
dar şi pe o poveste de dinainte, cu vi zite
de lucru în Combinat şi, încă mai adînc,
în istoria recentă, cu Beria, figura sinis-
tră din preajma lui Stalin („Cucuruzul se
coace, în zori,/ Lavrenti Pavlovici se
scoală./ Cucuruzul tremură/ şi su ghite“ -
Beria), evocînd, apoi, „orele de atelier de
la Negruzzi“. Plictisit, dezamăgit, nesi-
gur, dezabuzat în lumea de aici, Jedi
cau tă dincolo altceva; ipostaziat într-un
erou din nord, „cu musteţi circumflexe“,

întîlneşte cavaleri teutoni „pe la nişte lituanieni păcătoşi“ („Li-
tuanienii aceia păcătoşi,/ ciufuţi,/ duceau lupte de gherilă, în
nord./ Aveau scuturi din piele/ şi triburi. Mîndrie/ şi căsuţe din
crengi./ Se simţeau bine./ Cavalerii/ Ordinului teutonic, metalici,/
tancuri ecvestre/ pline de cruci negre,/ chemaţi de un polon în-
fricoşat,/ prinţ de Mazovia,/ priveau cum îngheaţă timpul,/ prin
pădurile lor./ Mă uit şi eu/ cum un trib de lituanieni pitici/

mi-a golit peste noapte/ frigiderul,/ mi-a ars plămînii/ şi m-a
rostogolit/ într-un colţ“ (Ultimii păgîni), explorează „străfundul
verde/al gulagului irlandez“, caută poveşti, mitologie, basme, le-
gende din Islanda şi Irlanda, în Motanul îngheţat, Elselille, Gînduri
din pub şi într-o cabană, „prin munţii din Colorado“. Lumea în-
treagă e a lui Jedi de provincie, de la oraşul proletar al ceferişti-
lor din Paşcani pînă la Okaka Opio Dokotum şi oamenii albaştri
din Chicago şi New York.

Radu Andriescu spune, într-o car te admirabilă, povestea
lumii de azi şi, probabil, a aceleia de mîine, într-un fel crud şi fer-
mecător; în poezia sa e farmecul dureros de dulce al unei lumi în
care mulţi nu se (mai) regăsesc.
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O
confesiune, ce pare mai de-
grabă o încercare de a de -
ruta cititorul, face Ioan F. Pop
în Cuvântul înainte la cel mai

recent volum al său de versuri, Poeme
abandonate în cuvinte (Editura Școala
Arde leană, Cluj Napoca, 2018), avertizând
că tot ce urmează (adică vastul poem al-
cătuit din peste șaptezeci de segmente)
este rezultatul unei însolite întâmplări
când  s-a pomenit că „poezia mă scrie ea
pe mine“, după ce, nu cu mult înainte, era
aproape definitiv hotărât a renunța la dis-
cursul liric („am cam încheiat cu aventura
poetică“). Hazardată decizie  s-a dovedit a
fi după ce publicase deja șapte volume, de
la Pedale de hârtie (1994), la Marginalii la o
absență (2014), toate vibrând profund de
o neliniște a singurătății („singurătatea
deșirată în tăceri corozive“), aflându-și
sensul existențial doar în cuvânt („de la o
vreme,/ viața rămâne doar un schelet de
cuvinte“), trimiterea făcându-se, subteran,
la cuvântul biblic al începutului lumii. 

Vizionarismul de acum al poeziei lui
Ioan F. Pop pare, mai degrabă, o replică, în
salvarea ființării, la Apocalipsa după Ioan
(„Dar ceilalţi oameni, care n’au murit de
plăgile acestea, nu s’au pocăit de faptele
mâinilor lor: să nu se mai închine de-
monilor şi idolilor de aur şi de argint şi de
aramă şi de piatră şi de lemn, care nu pot
nici să vadă, nici să audă, nici să umble; şi
nu s-au pocăit de crimele lor, nici de vrăji-
toriile lor, nici de desfrânarea lor, nici de
hoţiile lor“ ). Poemul are dramatismul
trăirii unei conștiințe acute a finitului uni-
versal, recognoscibil în „delirul“ alcătuitor
al elementelor lui, omul (poetul?!) fiind
stăpânit de o stare definită prin „căderea
în brațele altei zădărnicii“ („Deşertăciunea
deşertăciunilor – a zis Ecclesiastul –, deşer -
tăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşer -
tăciune. Ce-i rămâne omului din toată
osteneala lui cu care se trudeşte sub
soare? O generaţie se duce, o generaţie
vine şi pământul rămâne în veac“), din
care salvarea, ne propune poetul, nu
poate veni decât tot prin cuvânt: „într-o
nouă încarnare a cuvintelor/ care spun
totul pentru că nu pot spune nimic“. Nimic
despre ce? Despre singurătatea, desigur,
din locul acela din care „se vede până la
capătul singurătății,/ până în tărâmul

unde bântuie hergheliile umbrelor neîn-
hămate./ unde vânturile duc grelele adum -
briri în spinări“, căci totul părea acolo
„posibil doar la un mic semn nebubesc./
ne acopeream cu faldurile beznei până la
piele, până la os./ să nu ne găsească iar
gândurile luminiscente./ ne rugam cu glas
scăzut până degetele înmugureau între
pagini“. E o poezie pe cât de nostalgică pe
atît de contemplativă într-un veac, într-o
lume aflată într-o degringoladă, cu răvă -
șite alcătuiri ale decorurilor naturii („cad
toamne în priviri tot mai veştejite./ frun-
zele bat târziu timpanele pământului,/
vântul îşi trimite ultimii mesageri rătăciţi./
câțiva pași măsoară însesarea, umbrele ce
ne trec/ de mână printre mormintele abia
răsărite./ noaptea ne caută în nopțile
pustii./ toate acele brațe ce flutură în alte
respirații./ cad toamne peste ochii închiși
cu degete de brumă./ peste oasele din
care nu s-au scurs toate visefe“). Atmos-
fera e depresivă, amalgamarea destruc-
turată a elementelor firii, pe care le reține
pe o retină dilatată nu de spaimă cât de
un soi de tristețe funerară, imprimă po-
emul, în felul său evocator, o aură de
apocalipsă („viața își îmbracă/ pe ascuns
lințoliul morții“) și meditația implică sen-
surile tăcerilor meditative și ale cuvântu-
lui implicat creației poematice, ale unui
mărturisitor:“văd, tot văd o mână scriind
singură pe pereți./ văd cum în geam bat
litere stranii./ văd cum pagina se umple cu
cadavrele nopții./ văd cum o altă mână
adună toate clipele și le îngroapă adânc./
văd alte mâini cum șterg realitatea ce bate

timidă la uși./ văd ochiul acela imens în
care se scufundă toate visele./ văd cum un
orb mă duce de mână printre cuvinte./
printre tăcerile ce nu vor să intre în nici un
înțeles./ văd cum o mână răsărind printre
umbrele scurse/ din venele dimineții./ văd
lumina pietrificată sub lespezile frigului./
văd cum nevăzutul mă cuprinde în brațele
lui pământești“. 

Poemul se desfășoară, într-o revărsare
imagistică abundentă; imagini de o plas-
ticitate insolită, sugestiv filosofice asupra
scurgerii timpului („în orologiul în care
poposește din când în când timpul“) și a
viețuirii, aducând continuu, în ascendența
discursului, ideii și acțiuni de nivel ale-
goric. 

Formația teologică și filosofică a poe -
tului se resimte în substratul acesta me -
taforic, grotesc dar diafan, fantastic, afân- 
  du-se mereu în nota vizionară a Apo calip-
sei. Nu e o poezie religioasă. Nu în ac-
cepțiunea frecvent-ilustrativă a temelor
biblice. E însă o poezie grav-meditativă,
reflexivă, asupra destinului universal al fi-
inței; o poezie a emoției receptării sensu-
lui prim al cuvântului:“din tot ce se părea
că se întâmplă/ cu siluetele noastre târâte
alene pe străzi/ din tot ceea ce degetele
frigului acompaniază în surdină/ așa cum
stă scris în nopțile crescute între paran-
teze/ în diminețile uitate în ciornă/ în
acele rânduri rămase în veșnică necitire/
scrâșnetele ploii ne urmăreau până de-
parte,/ în somnul cavernos/ ochiul rătăcea
peste ultimele pagini ale insomniilor/
ochiul care citește tot ceea ce nu a fost
scris/ ochiul care ne vede după ce a orbit“.  

Un sentiment acut al tragicului exis-
tențial domină poemul filosofic al lui Ioan
F. Pop, cuvântul devenind astfel cheia de
boltă a universului halucinant pe care îl
descrie și în care cată a-și regăsi adevăratul
loc și adevăratul sens al rostirii. 

Universul în cuvinte
ConsTAnTin CubleșAn
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Balans între iubire, solitudine și moarte

D
e câțiva ani, numele tinerei profesoare de filologie
din Craiova, Angi Melania Cristea, circulă tot mai in-
sistent și mai lucrativ în spațiul literar românesc. Mai
mult de 30 de publicații reputate din Capitală și din

afara ei au găzduit recent în paginile lor poeme care îi poartă is-
călitura, iar câteva festivaluri de anvergură națională au premiat-
o. În fine, dar nu în ultimul rând, un număr promițător de apariții
editoriale ale autoarei din Cetatea Banilor au atras atenția nu
doar prin titluri ușor insolite sau, în orice caz, de
fiecare dată inspirate, de genul: (Diz)armonie
(2014), Plus/minus sentimente (2015), Pietrele
soarelui (2016), Căutătorul de pokemoni (2017),
777 amintiri (2018), ci, mai cu seamă, prin
sound-ul liric aparte, lesne recognoscibil, edificat
convingător din start și consolidat progresiv,
volum după volum. Frecvența și cadența apari-
țiilor nu trebuie nici să deruteze, nici să îngri-
joreze, însă: pe Angi Melania Cristea n-o pândește
– cel puțin deocamdată – primejdia alunecării în
disoluție lirică sau în repetabilitate formală simi-
lară cu stereotipia.

Anul precedent a marcat bibliografia poetei
printr-o interesantă combinată multiculturală de
nuanță meridională, participarea sa la un festival-
concurs literar desfășurat într-o așezare pitore-
ască de pe malurile Adriaticii materializându-se
într-o plachetă de versuri editată în peninsulă în
variantă bilingvă româno-italiană. Evenimentul l-a
prilejuit concursul internațional de poezie cu ti-
tlul Libri di-versi in diversi libri – extrem de suges-
tiv pentru idiomul local, în primul rând, dar și
pentru româneasca noastră pe zi ce trece mai
apropiată de dânsul (emigrația să trăiască!). Or-
ganizată de Casa Editorială Urso Avola (Libreria
Editrice Urso Avola) în memoria poetei Maria Pia
Vido, competiția poetică în cauză a desemnat-o,
la a opta sa ediție, drept laureată, dintr-un număr
de 56 de participanți, pe olteanca lirică Melania
Angi Cristea și cartea sa Giaggioli (Flori de iris). 

Deși printre graiurile de circulație interna -
țională pe care autoarea le frecventează se numără și italiana,
traducerea textelor poetice din română, în limba țării-gazdă, a
fost încredințată fericit și beneficiază de serviciile de elită ale
cunoscutului italienist Geo Vasile care, în plus, semnează o
scurtă, dar densă și aplicată Postfață a volumului. Aici, criticul li -
terar cu spirit analitic și antene fine pe care îl cunoaștem nu-și
dezminte calitățile: în câteva rînduri numai, el trasează cu sigu-
ranță și acuratețe unele dintre coordonatele importante ale liricii
Melaniei Angi Cristea la care am toate motivele să subscriu. Este
întru totul adevărat, de exemplu, că versurile autoarei „nu oferă
o virtuală lume locuită de zâne, nu pledează cauza frumuseții ab-
solute, ci pe aceea a neputinței de a despărți  semnele morții de
cele ale vieții, non-sensul de sens, instinctele joase de aspirațiile
celeste“. În acest fel și din această perspectivă, discursul liric

devine „o neîncetată căutare a divinității pierdute, reperabilă și în
această declarație de dragoste în direct a poetei: «te iubesc cu
nebunia mea răstignită între cuvinte/ valuri se sparg silabe
înoată înspre mal/ simt dulcea pasăre a tinereții ticăindu-mi în
piept/ prea marea mea iubire în adâncul mărilor/ pulsează un
ocean»“.

Încă din versul inițial al celui dintâi poem al volumului Giag-
gioli (Flori de iris), Melania Angi Cristea decretează incitant și suav:

„În oraș lucrurile merg cumva…“ (Urban life), iar
brusc-nebulosul „cumva“ așază sub semnul
dezechilibrului ontologic un întreg univers ase-
diat de „dezordinea cuceritoare a lumii“  unde, in-
tempestiv, „cerul de deasupra orașului se agită“,
unde „calea cea mai scurtă spre fericiri efemere/
(…) este minutarul care scrijelește în carne criști“
și unde „se trăiește în vitrină, în locuri comune/ cu
toate ale sufletului la vedere“ și cu iluzia că „poate
dincolo moartea este caldă…“. Într-un astfel de
cosmos vid de așteptări și cu sentimentele rezi-
denților pulverizați într-o livrescă năruire de sta-
tui, fâlfâie totuși ceva ca o amăgire situată între
smerenie și speranță – dragostea cea fără de care
nimic nu e, dacă ea nu mai e: „Stau de pază inimii
tale mai curând, mai aproape/ mai spălată de
ploi, de cuvânt/ dragoste cu o mie de pori, cu pi-
cioare desculțe/, prin ierburile vii caracatițe ale
timpului mut (Delir).

Balansul dintre iubire (ca formă de trăire esen-
țială și tandră a vieții), singurătate (ca stare de
fapt între existența personalizată și conviețuirea
socială) și extincție  (ca punct final al unui drum
cu două capete, triste și misterioase în egală mă-
sură) ar putea fi considerat elementul definitoriu
al acestui moment al evoluției poeziei Melaniei
Angi Cristea. Sau al plachetei Giaggioli (Flori de
iris), cel puțin. Încotro se va îndrepta – structural,
stilistic și din punctul de vedere al viziunii – ur-
mătorul său volum este dificil de anticipat. Un
singur lucru e sigur: sub aspect valoric, viitorul
sună bine!

…Și totuși, un reproș, oricât de mult va fi semănând el a nod
– nici măcar gordian, mai curând, în papură: câteodată, prin
poezia craiovencei zboară păsări pe care, în realitate sau în vis,
le-am mai auzit, parcă, fâlfâind pe la ceremonii rău prevestitoare
ori de-a dreptul sepulcrale: „Pasărea cu un singur ochi șuieră
nopți șuieră zile/ până vine îngerul vopsit cu o mie și o mie de
nume“ (Flamingo) sau: „Când ne îmbrăcăm pentru moarte/ golim
buzunarele de semințe/ ca nu cumva să vină păsările cu cioc roșu
după noi“ (Pasărea cu cioc roșu). Începând de la titlu, ultima
aduce cu Pasărea cu colț de rubin a lui Labiș, chiar dacă apro- 
pierea este cu totul incidentală. Nici un pericol însă:  Melania
Angi Cristea are prea multă personalitate în tot ceea ce scrie ca
să nu știe să se mențină – instinctiv, măcar, dacă nu și cultural –
pe drumul său propriu… 

Gelu neGreA
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A
mfitrion al Nordului poetic,
fondator, editor și realizator al
revistei Poesis, Satu Mare, rob
fidel al propriului spirit creator,

emanând energie dar și un soi de sobri-
etate, de gravitate a gesticii și a amprentei
poetice, neobositul George Vulturescu
aduce în fața cititorilor un nou volum de
poezie, Maladiile lămpilor, volum publicat la
Editura Tracus Arte, din București, în cursul
anului 2019. Structurat în trei părți inegale
cantitativ, dar perfect încastrate calitativ și
valoric, Poemul de la ora trei noaptea, Discret,
precum cineva chemat la morgă să identifice
un cadavru și Jurnal de povincie, acesta reia
teme și motive abordate și în cadrul vo -
lumelor anterioare, cum ar fi: dialogul cu di-
vinitatea, moartea, ochiul orb, lupul, le- 
gătura cu spațiul natal, referințele biblice,
viziunea poetică, fiind, deopotrivă, și un
periplu prin fascinanta lume a artei și a lit-
eraturii universale, un slalom de mare finețe
și dexteritate printre nume celebre: Sylvia
Plath, Rimbaud, E. Dickinson, Kafka, J. Brod-
ski, G. M. Hopkins, Steven Wilson, Baude-
laire, Balzac, Row, Shakespeare, Klimt, Emi- 
nescu, Marilyn Monroe, Jean Paul, Maistre
Eckhart, Apollinaire, Rainer Maria Rilke.

Un puternic sentiment al apartenenței îl
leagă pe George Vulturescu de pământul
natal, Nordul și Ochiul orb devenind coor-
donate existențiale fără de care poezia sa
nu și-ar fi găsit identitatea reală. După cum
autorul însuși mărturisea, într-un interviu
acordat postului Radio România Cluj, des-
tinul l-a trimis acasă, acolo unde și-a găsit
liniștea, echilibrul și menirea: „un scriitor
adevărat, cel puţin în viziunea mea, este un
scriitor care se întoarce către locurile lui şi,
mai ales, are o temă a lui proprie, un spaţiu
al lui propriu.“ Cât despre Ochiul orb și felul
în care acesta i-a influențat parcursul poetic,
autorul și-a asumat condiția cu seninătate
și optimism: „A fost un fel de a birui viaţa
prin scris. Evident, acum pot să spun cu
mâna pe inimă că ochiul închis înăuntrul
meu privea altfel, privea prin cuvintele
mele, prin poemele mele.“.

Poemul de la ora trei noaptea, artă poe -
tică veritabilă, nu este doar textul care de-
schide Maladiile lămpilor, ci însumează, în
perfectă armonie, concepția despre creator
și creație, teme și motive predilecte speci-
fice (noaptea, moartea, felinarul, lampa,

lutul, literele, pământul, Ochiul Orb și Ochiul
Teafăr, Nordul, tăciunii, cuțitul, luna, Zidi-
torul, cuptorul), devenind o pledoarie pen-
tru asumarea ADN-ului biologic și liric, o altă
cale de promovare a valorilor și a limbaju-
lui zonei geografice în care autorul își are
rădăcinile. Astfel, acest poem reprezintă un
fel de carte de identitate a autorului. Nu în-
tâmplător, poemul este acela „de la ora trei
noaptea“, cifra trei fiind, de asemenea, un
element încărcat de simboluri, cifră magică
a probelor de foc, cifră a elementelor care
despart viața de moarte și la capătul cărora
personajul se transformă într-un învingător
sau într-un învins. În cazul de față, asistăm la
un adevărat ritual al procesului de creație,
în care corpul fizic devine inutil, „mâinile îmi
devin fără nici un folos,/ le împing cioturile
cu sângele/ cum viiturile împing nămolul
peste ogoare“, poemul născându-se în iadul
unui vortex creativ, prin ardere continuă,
frământare și sacrificiu. Dacă Sylvia Plath a
ales eliberarea trecând în lumea de dincolo
utilizând un cuptor, poetul George Vul-
turescu alege eliberarea învingând moartea
prin creația sa, devenind el însuși un Dum-
nezeu al cuvântului căruia îi dăruiește viață:
„cum luturile crapă făcând loc bulbilor de
narcise/ de lut sunt și literele poemului de
la/ trei noaptea/ ai scuipa pe ele cum a
scuipat Ziditorul“. Poemul trece dincolo de
moarte, trupul se întoarce în pământ, cu-
vântul sfințit prin ardere devine nemuritor:
„Moartea îi face loc poemului/ ea recu -
noaște în el literele de pământ/ ea recu -
noaște în ele pământul mormântului tău.“

Oscilând mereu între Ochiul Orb și
Ochiul Teafăr, între introspecție și adaptare
la exigențele lumii exterioare, poetul sta-
bilește o relație de complementaritate între
cele două elemente, ambele cu rol de in-
termediere informațională și spirituală.
Ochiul Orb îi luminează autorului calea spre
sine, Ochiul Orb înseamnă coborârea în
propriile adâncimi, în autocunoaștere, pe
când Ochiul Teafăr, observator agil și obiec-
tiv,  face legătura cu tot ce înseamnă uni-
versul exterior ființei: „numai cu ochii
poemului poți privi moartea –/ chiar dacă
ai un Ochi Orb și unul Teafăr“ (Poemul de la
ora trei noaptea), „pentru nuielușa de alun a
poemului îți trebuie un Ochi Orb și unul
Teafăr“, „Ochiul Teafăr rămâne, mereu, dis-
locat/ În afara Ochiului Orb“ (Nu credeam

să-nvăț...), „Purtam printre cei din sat un
Ochi Orb/ și unul Teafăr/ dar nici un copil nu
dorea să-și înfigă/ degetul în găvanul gol al
Ochiului meu Orb“ (Până și respirația unui
om care moare poate susține o aripă...), „tran-
scendența e o scurgere de substanță/ între
Ochiul meu Teafăr și Ochiul meu Orb“ (Nor-
dul e în sunetul pietrei), „Așa e miezul nopții
când nu mai poți scrie:/ verde, mamă,
verde/ și eu nu te mai văd, nu te văd/ nici cu
Ochiul meu Cel Teafăr/ nici cu Ochiul meu
Orb“ (Poemul lămpilor).

Tot Ars poetica este și poemul Discret,
precum cineva chemat la morgă să identifice
un cadavru, în care se reiau, aproape ob-
sesiv, motive recurente precum: Ochiul Orb
și Ochiul Teafăr, bezna, moartea, lupul,
literele, cuvintele. Recunoașterea creației de
către Creator și teama înstrăinării de propria
creație reprezintă punctul de pornire al
avalanșei lirice: „Peste o vreme vei zice:/ -
poemul acesta nu este al meu - / ca și cum
ai fi fost chemat la morgă/ să identifici un
cadavru./ (...)/ cine zice că scriind, scrii de-
spre tine?“. Negarea, fluctuațiile de stări
emoționale și experiențiale, conduc spre
noi abordări ale poemului, spre analizarea
acestuia din noi unghiuri, în care schim-
bările de sens și de perspectivă sunt in-
evitabile: „Peste o vreme te vei întreba dacă
cuvintele/ celui care identifică un cadavru
la morgă/ pot fi ale unui poem/ (...) dacă nu
ești mort nu poți învia/ dacă nu ești viu nu
poți scrie“.

Ultima parte a volumului se concen-
trează în jurul unui nucleu luminos, acela al
lămpilor, sub genericul Iluzii de aprins
lampa. Lampa din cătunul Tireac, rămăşiţă a
vechilor codri ai Chioarului şi Sălajului, de -
vine lumină călăuzitoare pe drumul vieții și-
al poeziei, înnobilând traseul liric al auto- 
rului spre nemurire: „Lampa din satul meu,
ca și steaua de la Bethleem, este singura
care-mi arată drumul spre casă.“

Maladii fericite, poeme înalte
FlAViA AdAM
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...se poate ascunde în trupul unei pisici de lemn!
Așa a găsit-o Simona-Grazia Dima în noul volum Pisica de lemn pic-
tat. 

După o lungă călătorie în literatura română, călătorie care a în-
ceput în 1985 cu volumul Ecuație liniștită, urmat de altele precum
Diminețile gândului, Scara lui Iacob, Noaptea romană, Focul mate -
matic, Confesor de tigri, Ultimul etrusc, Călătorii apocrife, Dreptul rănii
de a rămâne deschisă, La ora fulgerului, Interiorul lucrurilor, Simona-
Grazia Dima ajunge cu Pisica de lemn pictat la deplina exprimare și
rostire poetică, relevând, ca dominante stilistice, reflexivitatea,
melancolia metafizică, prozaizarea lirismului.

Poezia Simonei-Grazia Dima este o poezie  densă, îndelung pri-
tocită, în ciuda aparentei facilități, care ar deriva din imaginile diur-
nului înșirate ca mărgelele pe ață, filtrate de un ochi scotocitor și
melancolic, totodată, atins de melancolia inefabilă a denepătrun-
 sului.

Scriind și descriindu-și viziunile, poeta dă impresia că nu scrie
poezie, ci își spune, în ritmuri lirice, poveștile care, nu de puține ori,
alunecă în parabolă, în imagini ale lumii noastre cea de toate zilele cu
resorturile ei vizibile și/sau invizibile, după desfășurări alegorice în
care stările poetice rezonează într-o ideatică incitantă, tulburătoare,
provocatoare. Deși pare că mizează pe prozaic, relevând banalul ex-
istențial în curgerea lui diurnă, monotonă, fără străluciri, dar cu izbuc-
niri de semne și simboluri, stările  lirice ale poetei Simona-Grazia
Dima sunt, paradoxal, lipsite de prozaism, având o retorică anume,
atinse cum sunt de tensiunea ideii, de melancolia absolutului, de
dorul perfecțiunii, al esențelor pure.

Poezia care dă numele volumului, Pisica de lemn pictat, înre -
gistrează, într-o aglomerare hiponimică, cu o prăbușire de cascadă,
obiecte care ajung să domine: „Pe bonul de cumpărături scria:/ cană
infuzie ceramică/ iaurt OKE/ Claudelle apă de parfum/ linte porto-
calie/ cremă de pantofi incoloră/ soia felii/ zacuscă picantă/ cas-
traveți murați/ penne italienești tricolore/ cratițe email...“ După acest
șuvoi al obiectelor care invadează spațiul strâmt al vieții, regăsirea
pisicii, simbolul viului: „...și toată bucuria vieții,/ dar mai ales o pisică/
de lemn, pictată somptuos,/ cu totul inutilă!“, echivalează cu o bucu -
rie a aflării esenței în faldurile înșelătoare ale aparenței. Ca posibil
simbol al kitsch-ului, pisica de lemn pictat ar putea sugera caricatu-
ralul grotesc al lumii.

Dacă până acum poeții au imaginat lumea ca un cerc strâmt, ca
un cimitir, ca un spital, ca o bibliotecă, Simona-Grazia Dima pro pune
o imagine inedită, dar nu surprinzătoare, marcă a societății de con-
sum pe care o înregistrează crispat, incluzând-o în imaginarul său
poetic: lumea ca un supermarket. Totul este  de  vânzare, totul este ne-
gociabil, doar iluziile, fantasmele poetului sunt în afara acestor vre-
muri mercantile. Imaginea copleșitoare este a unei densități entro- 
pice pe care spiritul ordonator al creatorului încearcă să-l armo-
nizeze, dându-i coerența unei lumi în ființă. Poeta domină această
entropie, își urmărește cu obstinație viziunile, ideile și, mai ales,
trăiește intens himera creației. Discursul poetic are coerență, iar
imaginile, fragranță și vizibilitate artistică.

Bornele volumului sunt date de poezia de început – Bătăi cu
perne în cer, și cea de final – Lună plină. Simona-Grazia Dima începe
aventura lirică în cer, într-un Olimp umanizat, în care zeii, ca niște
copii „s-au trezit voioși dimineața“, și sfârșește într-un decor idealizat,
romantic, sub ochiul umanizat al lunii, în deplinătatea simbolismu-

lui ei, „al cărei preț e însăși viața“. Traversând propriul labirint, poeta
poate conchide: „Văzul ne este luna,/ am devenit poezia, vedere fi-
delă,/ orbitoare, gând inclus,/ lungimea unui braț în așteptare,/
mișcând din degete fără iluzii./ De am putea rămâne-așa: bogați,/
nepervertiți de timp, privind,/ nedoritori, atât: rotundul lunii“.

Retrospectiv, aventura lirică include adevărurile, descoperirile,
revelațiile ei, în frânturile secvențiale, uneori de coșmar ale vieții:
„...Dacă pătrunzi în/ turbulența peisajului stârnit în jurul lui, te
bucuri/ de un strop de tihnă, cu capul pe-o desagă, apoi/ culegi ru-
binie risipite-n praf. Dar, vai! Iar s-a-nclinat/ pe-o rână straniul lucru
și ies din el cortegii de furnici/ și prinți, se văd și filosofi cum fierb
cartofi pe-o plită veche,/ prunci lacomi nu clintesc, ci cască gura cât
o șură. Un vrăjitor/ suit pe-un mușuroi dispare, sorbit în propria
tiradă despre/ focosul cuvântului, maeștri invizibili recită scripturi/
pe marginea șanțurilor. Vei da de o pădure uscată, totuși nouă,/ pe
scoarțe cu înscrisuri scrijelate, vei desluși un/ vers...“. În Olimpul
umanizat, privit din perspectivă ludică, poeta are viziunea unui sce-
nariu suprauman: „...Numai că, jos, pe  Pământ,/ cineva urmărea și
filma“, care se constituie ca un „film-cult“ despre posibilitatea creării
unei vieți-capodoperă. Posiblitatea există doar prin absorbția pro-
fanului în sacru. În absența sacrului, zeii se retrag pentru a pune la
cale altă hârjoană, „mai zbanghie chiar“. Din jocul de odinioară, însă,
„niciun chiot“, ceea ce a rămas este doar „o veselie dezlănțuită, pură“,
dio -nisianism pur, irațional joc teluric.

În acest punct al aventurii lirice, Simona-Grazia Dima desenează
și meditează la existența borgesianului Aleph, punctul unic în spațiu
care ar conține, simultan, toate celelalte spații. Poezia capătă infle -
xiuni livrești, trimițând la teoria lui Borges asupra universului, un fel
einsteinism literar, în metafore și simboluri, privind teoria relativității.
Aleph ar fi, în această teorie, acel punct esențial în care se concen-
trează Lumea, punctul în care toate lucrurile care au existat, există
sau vor exista, se petrec în același timp, o lume, așadar, atemporală
și aspațială. Șansa omului în cadrul acestei revelații este dată de posi-
bilitatea de a ieși din dimensiunea profanului pentru a accede în
sacru, devenind parte a Lumii, cu dreptul de a participa la creație:
„...ce n-am putut spune ca suflător/ din trâmbiță-n alai,/ voi șopti prin
poezie,/ nu am să stau la coadă, căci oricând voi fi/ acolo unde năzu -
iesc să intru,/ iar casă îmi va fi Alephul...“.

O temă redundantă este cea a meditației asupra condiției crea -
torului: Taina vieții, Consolat de Negru-Vodă, Crăciun. Locuitor al lumii,
aflat la „praznicul istoriei“, înainte de a deveni parte a ei, poetul „luptă
să-și păstreze neîntinată propria natură și pacea“, are de luptat cu
impostorii și veleitarii: „În zori, prelins printre blocuri, ascultă cân-
tecul:/ să fie privighetoarea sau mierla?/ Tremură din tot trupul stors
de scris,/ truda nu i-o va răsplăti nimeni“, nerecunoscut și anonim,
frământat mereu de marile întrebări existențiale: „Seara, poetul
se-aruncă în așternut,/ mai sloboade o șoaptă: voi afla oare taina
vieții?“...

Doar artistul are șansa de a reconfigura realitatea, de a-i da un
sens, trecând dincolo de aparent pentru a afla esențele. Doar el
poate vedea „în lada de gunoi“ a existenței, „jucării, metale rare“
ieșind din „mâlul de iluzii“, doar el poate da creației strălucirea de
arhetip a începuturilor. Gata de zbor, Simona-Grazia Dima își întinde
aripile poeziei nu ca un albatros, victimă a oamenilor fără acces la
revelație, dar ca un Phoenix care renaște cu fiecare ardere, cu fiecare
volum.

Pe acoperișul fierbinte al lumii, poezia...
AnA dobre
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P
oet şi prozator, Răzvan Nicula se
defineşte ca „revoltat“ şi „creator
de lumi“. Refuză cantonarea,
servituţile, urmându-şi visul

de-a fi el însuşi, chiar dacă înţelege că „viaţa
nu poate fi trăită în totalitate stând în afara
ei“ (Profetul trecutului). 

În Diagramele unor vieţi risipite (Eikon,
2018), prozatorul rescrie mituri livreşti, na-
rând experienţe de viaţă risipită în aştepta-
rea împlinirii unui vis. Toate sunt desprinse
din marea poveste a visului eşuat şi a sin-
gurătăţii şi au caracter atemporal. Prozato-
rul se reinventează cu fiecare personaj, iar
lectorul întrezăreşte dincolo de text un
mare singuratic, o gândire neliniştită, isco-
didoare. Reactualizarea mitului e pretext de
interogare a ontologicului

Răzvan Nicula îşi construieşte povesti-
rile pe esenţa vieţii, iubirea, dar în majorita-
tea cazurilor ea nu e decât vis, căutare,
aşteptare, suferinţă şi condamnare la sin-
gurătate. Ele au final tragic, visul nu poate fi
împlinit, doar căutat, cu preţul singurătăţii,
chiar al morţii.

Naraţiunea e focalizată pe o secvenţă
existenţială, cu plonjări în trecutul persona-
jelor ori intruziuni în fantastic (Înainte de di-
mineaţă, Suflul nopţii). Ea se  împleteşte cu
succinte pasaje descriptive şi schiţe de por-
tret. Toate personajele îşi trăiesc acut sin-
gurătatea, sunt victime ale visului şi siste- 
mului social. Timpul e extrem de conden-
sat, iar trecutul recuperat prin rememorare.
Simţul peisajului dezvăluie natura contem-
plativă a prozatorului.

Însinguratul bijutier Albert e întruchi-
parea alchimistului care caută piatra filozo-
fală, visând să creeze bijuteria perfectă
pen tru femeia iubită. Când visul i se împli-
neşte, e jefuit şi ucis (Bijutierul).  Marinarul
(Vulturul) şi însoţitorul său reeditează mitul
lui Robinson Crusoe. Visul său e livada de
nuci, aluzie la Livada cu vişini a lui Cehov,
care prinde contur prin grădina cu pomi
plantată pe insulă. Rămâne însă captiv al in-
sulei, iar scriitorul al poveştii lor rememo-
rate. Când amintirile se epuizează şi po- 
veştile se repetă, povestitorul se stinge încet
(Pierduţi). 

Profetul trecutului pune în scenă o iubire
născută din conversaţii telefonice, care
leagă două singurătăţi ce sfârşesc prin a se
îndrăgosti, însă teama de-a nu distruge sen-
timentul întârzie căsătoria Ondinei cu Dělir
Krizcy până la anularea ei. Visul rămâne o
amintire dureroasă din tinereţe, reactivată
la 48 de ani de bărbatul care contemplă pe-
rechile de invitaţi la nuntă, copleşit de  sin-
gurătate, îmbătrânit în aşteptarea femeii
iubite.

Înainte de dimineaţă e povestea con-
fruntării unui jurnalist, profesor universitar
şi scriitor, cu trecutul său  prin intermediul
unei făpturi nocturne, imateriale. Rememo-
rează o clipă copilăria, tinereţea, şi înţelege
că iubirea trăită cândva poate fi salvată prin
scris. La şaptezeci de ani se dăruie febril
scrierii poveştii de iubire, cântecul său de le-
bădă, însă moare înainte de a-şi încheia
opera. Jertfa e creatoare, scriitorul e un alt
Manole care îşi sublimează iubita în artă, fă-
când-o nemuritoare.

Primarul din Oraşul bunătăţii pare întru-
chiparea lui Jean Valjean, eroul lui Victor
Hugo (Mizerabilii). Adolescentul nonconfo-
mist Arthur Herbst îşi abandonează familia
pentru a trăi liber,  îşi caută un rost în viaţă,
însă eşuează, migrează din loc în loc, e umi-
lit şi înfrânt de lume, silit să se întoarcă
acasă, asemenea fiului risipitor din parabola
biblică. Se afirmă în oraşul natal, unde e pro-
movat primar, aduce bunăstare, linişte şi
bunătate printre ai săi. Se conduce în ale-
geri după cugetările unor personalităţi, des-
coperite în cartea dăruită de mama sa.  E
reales de şapte ori, de fiecare dată îi slujeşte
pe alţii, încercând să stopeze suferinţa în co-
munitate şi să demonstreze că înţelepciu-
nea oferită de cărţi e benefică.

The Quest e focalizată pe o întrecere băr-
bătească care testează rezistenţa la băutură
a şapte tineri dintr-un orăşel în ajunul Cră-
ciunului. Nu devin eroi, ci eşuează lamenta-
bil, incapabili să ducă la bun sfârşit încer- 
carea, însă importantă e provocarea care
scoate lumea din plictis şi monotonie.

Suflul nopţii, o altă povestire pe motivul
singurătăţii şi iubirii, trimite spre disocierea
unităţii conştiinţei şi dedublarea personali-

tăţii, după modelul Dr. Jekyll and Mr. Hyde a
lui Robert Louis Stevenson. Personajul se
metamorfozează în partea întunecată a
personalităţii sale  prin dezvoltarea eului
egolatru până la schizofrenia care anulează
şi ucide pe celălalt, femeia, visul de iubire.
Povestirea introduce fantasticul în real: car-
tea dăruită de anticarul fantomatic deter-
mină metamorfoza negativă a personajului,
un pact faustic. Hamel îşi modifică perso-
nalitatea, se vede în oglinda halucinantă a
nopţii aşa cum ar vrea să fie, seducător, şi se
iubeşte doar pe sine, sfârşind prin a deveni
un monstru şi a repeta soarta anticarului,
înghiţit de cărţile sale. Finalul e la fel de ha-
lucinant, Hamel se reumanizează, retrăieşte
drama Anei din Meşterul Manole în timp ce
zidul anticariatului fantomă se înalţă trep-
tat în jurul lui, înghiţindu-l. Înţelege umanul
pe care-l pierduse: spaima, durerea, gre -
şeala, tentaţia faustică stârnită de suflul ma-
lefic al nopţii, de partea întunecată din om.

Cartografia unui suflet e povestea unui
orfan, care fuge din orfelinat şi peregrinează
prin locuri necunoscute, apoi reuşeşte să
aibă o viaţă normală într-o cazarmă militară
unde e instruit. La izbucnirea războiului e
trimis pe front, cunoaşte oroarea morţii şi
trauma psihică, fiind obsedat de ideea că
războiul ridică crima la rang de act de ero -
ism, apoi decade devenind un vagabond,
dar unul demn. Întâlnirea naratorului cu bă-
trânul vagabond într-un moment nefericit
dezvăluie falsitatea prejudecăţilor despre
oameni, dramatismul vieţii şi omenescul de
dincolo de aparenţe. 

Răzvan Nicula tinde spre rescrierea unor
mituri livreşti, dovedindu-se un gânditor
profund, măcinat de întrebările fundamen-
tale ale ontologicului. Fiecare povestire e
scrisă în acest sens, spune o poveste de
viaţă şi incită la reflecţie. Rescrierea mitului
în variantă postmodernă înseamnă a scrie
altfel pornind de la un model anterior, hi-
potextul, recognoscibil în palimpsestul tex-
tului, hipertextul, prin deconstruirea mitului
şi reconstruirea lui în viziunea autorului în
alt context istoric. Scriitura de tip palimp-
sest presupune profunzime şi substrat li-
vresc.

Rescrierea miturilor se justifică prin ne-
voia prozatorului de-a interoga şi căuta răs-
punsuri la întrebări fundamentale despre
ontologia fiinţei umane. 
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Rescrierea miturilor livreşti:
Răzvan Nicula, 

Diagramele unor vieţi risipite
soniA elVireAnu 
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U
na dintre surprizele plăcute ale
Simpozionului internațional de-
spre retraducerea literară, organi-
zat de Filiala București – Traduceri

Literare a Uniunii Scriitorilor, în colaborare cu
Universitatea din București, desfășurat în zilele
de 4 și 5 noiembrie 2019 la Casa Universitarilor
din București, a reprezentat-o lansarea volu-
mului bilingv Über die verschiedenen Methoden
des Übersetzens / Despre feluritele metode de tra-
ducere de Friedrich Daniel Ernst Schleierma-
cher (traducere de Viorica Nișcov, cu un studiu
introductiv de Victor Ivanovici), apărut la Edi-
tura Brumar din Timișoara (100 pp.). Este un
text de doar câteva zeci de pagini, un eseu
prezentat de autor (1768-1834), în anul 1813,
sub formă de prelegere, la Academia Regală de
Științe din Berlin, text considerat actul de
naștere al traductologiei moderne. 

Schleiermacher a fost și filosof, și filolog.
Considerat părintele hermeneuticii moderne, el a fost un exce-
lent traducător din Aristotel și Platon. Și asta nu întâmplător, pen-
tru că traducerea este un act hermeneutic, ce ține de arta
interpretării textelor.

Schleiermacher face o distincție clară între „traducerea lite -
rară“ Übersetzung și Dolmetschung, o „translație“ utilitară, cel mai
adesea orală, ce își are locul „în domeniul afacerilor“. „Adevărata“
traducere este o formă de transfer care se operează în scris, între
două limbi, în sfera „științelor și a artei“. În excelentul său studiu
introductiv, Victor Ivanovici arată că, în ultimele decenii, doar jar-
gonul științific s-a schimbat, jaloanele gândirii teoretice ale lui
Schleiermacher fiind astăzi la fel de actuale ca și acum două se -
cole: Fie traducătorul îl lasă pe scriitor în pace și-l duce pe cititor
în întâmpinarea lui; fie îl lasă pe cititor pe cât posibil în pace și-l
duce pe scriitor în întâmpinarea lui. „Tradus“ în jargonul lui
Lawrence Venuti, traducătorul poate opta între plierea pe limba
sursă (strategie numită astăzi foreignizing) și obediența față de
limba țintă (domesticating). Deși se declară adeptul soluției din-
tâi, Schleiermacher propune o dualitate deloc exclusivistă. Tra-
ducătorii profesioniști sunt conștienți că cele două demersuri
aparent ireconciliabile se suprapun și se combină frecvent, în
practica traducerii, într-unul și același text tradus.

Deși nu sunt incluse în sfera „adevăratei“ traduceri, imitațiile
libere ar putea trezi și ascuți plăcerea contactului cu opere străine,
iar parafrazele ar pregăti o înțelegere generală, deschizând, ast-
fel, drumul traducerilor viitoare.

Victor Ivanovici propune numeroase paralele cu traductolo-
gia ultimelor decenii, văzând în Walter Benjamin, Eugene Nida,
George Steiner și mulți alții niște fideli continuatori ai romanti -
cului german. Teoria traducerii ca act de comunicare în doi timpi,
realizat, pe de o parte, între scriitor și traducător și, pe de altă
parte, între traducător și cititor, își are obârșia tot în eseul lui

Schleiermacher, vocația „adevăratului“ traducă-
tor fiind aceea de a apropia într-adevăr aceste
două persoane, complet separate, respectiv
scriitorul și cititorul său, ajutându-l pe acesta din
urmă, fără a-l constrânge să iasă din cercul lim-
bii sale materne, să înțeleagă pe cât posibil mai
corect și mai deplin opera scriitorului și să se des-
fete cu ea. Ca adept a ceea ce astăzi numim for-
eignizing, Schleiermacher sublinia ideea că, în
fața unei traduceri izbutite, cititorul care cu -
noaște limba-sursă din care s-a făcut traducerea
se bucură netulburat de frumusețea unei opere
dar, în același timp, rămâne conștient de dife -
rența dintre limba în care este scrisă și limba sa
maternă. (Unele dintre notele de subsol ale lui
Horia Gârbea la recentele lui traduceri din
Shakespeare pun în lumină distanțele uriașe
dintre limbi, evidente în plan mental și lingvistic,
care îl obligă pe traducător să realizeze ceea ce
George Steiner numea un „schimb de energie

fără pierderi“, să umble la cutiuța cu... ingeniozitatea și creativi-
tatea ce transcend orice formulări teoretice.)

Și, spre deosebire de Mihail Kogălniceanu, care, la 1840,
clama că „Traducțiunile nu fac o literatură“, Schleiermacher sub-
linia apăsat importanța traducerilor pentru cultura națională, de-
clarând cu nedisimulată mândrie patriotică: ...poporul nostru
pare destinat să reunească în limba sa toate comorile științei și
artei străine, împreună cu ale sale proprii, într-un mare ansamblu
istoric, care să fie păstrat în centrul și în inima Europei. Tot în
replică la afirmația lui Kogălniceanu, l-aș cita și pe José Saram-
ago, care spune: Scriitorii fac literatura națională, traducătorii –
literatura universală.

Traducerea fluentă a Vioricăi Nișcov, care se bazează pe o
ediție critică bilingvă, germano-franceză, de ultimă oră, și exce-
lentul studiu introductiv semnat de Victor Ivanovici, însoțit de o
bibliografie critică adusă la zi, fac din Despre feluritele metode de
traducere un excelent instrument de lucru pentru tinerii ce
frecventează numeroasele cursuri de masterat și școlile doctor-
ale dedicate traductologiei și traducerii literare.

T
recând de la teoria la practica traducerii, să ne
aplecăm asupra unei recente apariții editoriale: ro-
manul The Intuitionist (Intuiționista) de Colson White-
head, traducere de Justina Bandol, Editura Humanitas

Fiction, Colecția „Raftul Denisei“, 2019. Voi începe cu cuvinte de
laudă la adresa traducătoarei. În timp ce autorii occidentali de
best-sellers recurg la serviciile unor docu-  mentariști ce le pun pe
tavă informații care mai de mai cuprinzătoare și mai sofisticate
despre perioade istorice și zone geo grafice îndepărtate, despre
civilizații dispărute sau despre jargonul sau regulile de funcțio -
nare ale unui anumit domeniu de activitate sau segment social,

GeorGe VolCeAnoV

O teorie a traducerii și un roman bine tradus:
Schleiermacher și Colson Whitehead 



www.revistaneuma.ro
Cartea str[in[ 76

Nr. 1-2 (27-28) � iaNuarie-februarie  2020

traducătorii îmbină, în actul lor hermeneu-
tic, talentul scriitoricesc cu acribia docu-
mentaristului. Justina Bandol a reușit
miracolul de a traduce un roman capti-
vant, a cărui acțiune se petrece în lumea...
(mai puțin previzibilă, nu?) a ascensoarelor.
Ascensoarele devin eroi participanți cu
drepturi egale, alături de oameni, la intriga
din Intuiționista, iar traducătoarea a trans-
pus cu brio în limba română sutele de ter-
meni ce țin de teoria, construcția, men- 
ten anța și inspecția ascensoarelor...

Câteva cuvinte și despre autor: Colson
Whitehead este, alături de Paul Beatty,
unul dintre cei doi mari, multi-premiați ro-
mancieri afro-americani ai ultimelor două
decenii. Temele comune, recurente în ro-
manele lor, deloc surprinzător, sunt locul
omului de culoare într-o lume (încă) con-
trolată de albi, competiția inter-rasială, in-
tegrarea socio-economică a populației de
culoare, specificul culturii afro-americane
etc. Diferă însă stilul, tonalitatea: Beatty preferă satira și umorul,
zeflemeaua și miștoul la adresa propriei rase, adoptând o atitu-
dine total „incorectă politic“ (v. recenzia la Winston Duru’ din
numărul anterior al revistei Neuma), pe când Whitehead adoptă
un registru grav, în ton cu subiectele abordate, care nu se referă
la zilele noastre, ci la epoci revolute, când bestialii stăpâni de
sclavi îi supuneau pe negri la niște torturi inimaginabile (ca în
Ruta subterană, Premiul Pulitzer pe anul 2017, roman publicat în
2018 tot la Humanitas Fiction) sau, la jumătatea secolului trecut,
îi discriminau în fel și chip (prin interdicția de a frecventa unele
colegii sau universități, refuzul angajării pe un post chiar și când
erau îndeplinite condițiile de studii, intrările separate în cine-
matografe etc.), ca în Intuiționista. 

Această încrâncenare rasială se simte și în cazul Intuiționistei,
altminteri un excelent roman noir, un thriller cu un suspans bine
dozat, în care o tânără inspectoare de ascensoare dintr-o nenu-
mită metropolă ce seamănă izbitor cu New York-ul se trezește în
vâltoarea unor evenimente oculte. Tânăra Lila Mae Watson este
prima femeie de culoare care absolvă Institutul pentru Trans-
portul pe Verticală și al doilea angajat (dar tot prima femeie) de
culoare din Departamentul pentru Inspecția Ascensoarelor. Acți-
unea o poartă pe eroină și, odată cu ea, și pe noi, cititorii, în tene-
brele concurenței neloiale dintre marile corporații producătoare
de ascensoare; în lumea competiției acerbe dintre doi lideri de
opinie (șeful empiriștilor și șeful intuiționiștilor) care își dispută
câștigarea alegerilor pentru funcția de președinte al asociației
de breaslă; o lume din care, bineînțeles, nu lipsesc corupția ge -
ne  ralizată, spălarea de bani, relațiile oculte dintre Primărie și cla-
nurile mafiote. Intuiționista păstrează ceva din parfumul vechilor
noir-uri ale lui Dashiell Hammett și Raymond Chandler, în care
detectivul jerpelit, solitar, se învârtește într-o lume a marilor de-
calaje sociale, o lume dominată de sordid și amenințări ce apar
la tot pasul. Lila Mae West se trezește în miezul unui scandal uriaș,
toate părțile implicate trag de ea, îi cer colaborarea voluntară, iar
ea se simte asemenea unei coji de nucă izbită de valuri: nu știe ce
se întâmplă în jurul ei, de ce se brodează atâtea teorii ale con-
spirației care se bat cap în cap, de ce unii sunt urmăriți, iar alții
de-a dreptul răpiți și schingiuiți, de ce au loc spargeri de domicilii
și sabotaje sau accidente inexplicabile, de ce se recurge la iden-

tități false, care este miza întregii teva-
turi.

Acest roman de debut al lui Colson
Whitehead (absolvent de Harvard, cu o
remarcabilă carieră universitară la Prin -
ceton și Columbia) a fost comparat, prin
impactul pe care l-a avut pe piața lite -
rară, cu alte două mari romane de debut,
Catch-22 de Joseph Heller, respectiv V. de
Thomas Pynchon. Comparația se referă
însă doar la impact. Mai corectă mi s-ar
părea comparația cu Strigarea lotului 49
de același Pynchon, pentru că Lila Mae
West se află, efectiv, în situația Oedipei
Maas: aceasta din urmă încearcă să dea
de urma misteriosului Tristero / Trystero,
în timp ce Lila încearcă să găsească „cutia
neagră“, invenția pierdută a lui James
Fulton, care ar revoluționa industria as-
censoarelor și dezvoltarea viitoare a
metro-  polelor.

Mă așteptam ca pe coperta IV a volu-
mului să găsesc o trimitere și la celebrul roman The Human Stain
(Pata umană) de Philip Roth, care s-a bucurat și de o ecranizare
cu Anthony Hopkins, Nicole Kidman, Gary Sinise și Ed Harris în
rolurile principale: povestea unui universitar american nevoit să-
și dea demisia din funcția de decan și profesor de literatură
deoarece a jignit, cu comentariile sale chipurile rasiste, niște stu-
denți afro-americani leneși. Profesorul însuși este, pe jumătate,
afro-american, provenind dintr-o căsătorie mixtă, inter-rasială.
Toată viața a trecut sub tăcere acest detaliu biografic; altminteri,
fiind născut într-o perioadă când discriminarea rasială persista
în învățământul universitar american, nu s-ar fi putut bucura de
binemeritata ascensiune profesională de care a avut parte. În
acest moment de criză al existenței sale, el preferă să-și țină sub
lacăt secretul de o viață, deși, invocându-și negritudinea, ar putea
evita mazilirea de la catedră. Și în Intuiționista apare un personaj
fascinant, amestec de genialitate și excentricitate, cu un secret
asemănător. Pentru mine, marea surpriză a venit în momentul
când, documentându-mă pentru susținerea paralelei Roth /
Whitehead, am constatat, cu stupoare, că Intuiționista a apărut
cu un an mai devreme decât Pata umană. Iată, într-adevăr, un
motiv în plus pentru care putem vorbi despre impactul deosebit
al unui romancier aflat la debut. Diferența majoră dintre cele
două romane este dată de monotonia narațiunii lui Roth, care se
axează aproape exclusiv pe secretul protagonistului său; la
Whitehead – genialul inventa tor, teoretician, universitar pentru
care există un veritabil cult în branșă și care își ascunde identi-
tatea rasială – generează o țesătură de intrigi complicate. Trium-
ful lui profesional este privit ca un act vindicativ al unei întregi
rase oprimate. La Whitehead, mișcarea, deplasarea, fie ea pe or-
izontală sau pe verticală, capătă un sens alegoric. A te deplasa, a
nu sta pe loc e totuna cu aspirația spre libertate sau o viață mai
bună: în Ruta subterană o rețea de tuneluri secrete contribuie la
strămutarea sclavilor negri din Sud către Nord, către lumea liberă;
iar în Intuiționista deplasarea pe verticală a ascensoarelor ar
putea fi considerată o metaforă a aspirațiilor unei rase ce încearcă
să-și redefinească identitatea și să aspire la o poziție cât mai
înaltă într-o societate democrată. Iar finalul romanului, deși de-
schis, poate fi citit într-o cheie optimistă, dătătoare de speranță.
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M
ihai Maxim este, inclusiv şi
pentru mine, care i-am fost
coleg de promoţie, o reală
surpriză. Terminarea facul -

tăţii ne-a despărţit. El a ajuns de la început
în Bucureşti; eu la Bacău, unde am rămas
până azi. Cred că mai bine de patru decenii
nici nu ne-am mai văzut. Luân du-mă strict
după semnătură şi gândind că între timp
şi-a schimbat specializarea, l-am consi -
derat o vreme a fi turcologul omonim, pe
care îl întâlneam în publica ţiile de istorie.
Viaţa sa de după absolvire mi-a rămas
aşadar necunoscută până de curând. Când
ne-am întâlnit în urmă cu câţiva ani,
aveam deja în faţă un autor. Consistentă,
bibliografia sa numără un şir de cărţi
traduse din limba rusă, interesante ca opţi-
une tematică, şi câteva romane. În total, o
producţie literară de peste trei mii de
pagini, realizată (sau mai exact tipărită) în
ultimii zece ani. Lăudându-i posibilităţile şi
hărnicia, nu pot să nu regret că s-a lansat în
literatură atât de târziu. Neîndoielnic, ope -
ra sa ar fi mai amplă, dacă ar fi început-o
mai devreme. Totuşi – mi-am zis – iată unul
dintre ai noştri care şi-a valorificat frumos,
deşi incomplet, talantul. Cei ce am ab-
solvit, în 1963, Filologia la Iaşi, am fost, în
opinia unora dintre profesori, un an care –
intelectualiceşte – promitea mai puţin,
comparativ cu cei precedenţi. Cert, s-au
înşelat. Din rândurile noastre s-au afirmat
scriitori care au acum o reputaţie stabilă
(Constantin Trandafir, Vasile Iancu), lexi-
cologi angajaţi la redactarea unor lucrări
de anvengură (Remus Zăstroiu, Victoriţa
Zăstroiu), lingvişti de referinţă (V.D. Ţâra,
Constantin Frâncu), traducători (Alexan-
dru Şerban, din polonă), bibliografi
(Gheor  ghe Pătrar, Mircea Filip-Leteanu),
jurnalişti de cursă lungă (Roni Căciularu),
oameni de televiziune (Valeria Baciu), edi-
tori (Gheorghe Sprinţeroiu), directori de
teatru (Valeriu Traian), curatori de artă
plastică (Natalia Buiceac). Pagini ce atestă
sensibilitate lirică a risipit prin reviste Flo -
rica Pompaş, iar Ioan Rusu şi-a folosit cu -
noştinţele în comentarii de utilitate di-  
dac tică. În fine, un debut recent, ambiţios,
în poezie şi proză, e cel al lui Dumitru
Barău. Mihai Maxim se încadrează cu dis-
tincţie în acest tablou colectiv. El e dintre

fericiţii ce ilustrează întocmai vorba că
„stilul e omul însuşi“. Prezentabil şi ma -
nierat – ca să-i folosesc o caracterizare îm-
prumutată - era încă din studenţie. Când
ne-am revăzut, prima constatare a fost că
a dobândit „ţinută“, una impecabilă, pres -
tanţă şi pregnanţă, lucru ce se reflectă în
atitudini. S-a uscat un pic la faţă, dar s-a
păstrat înalt şi drept: respiră demnitate.
Seamănă a cineva între inspector superior
şi diplomat. Se lasă greu prins de euforia
din jur. Cordialitatea sa este selectivă şi
atent dozată. Politicos cu toţi, e afabil doar
cu câţiva. Are totuşi, în cerc intim, şi scurte
slăbiciuni lirice: atunci ochii îi strălucesc ca
de lacrimi, gesturile sunt mai retorice,
frazele mai iuţi, vocea mai apăsată. La ul-
tima întâlnire, s-a despărţit prematur de
grup, după care, depărtându-se, a rede-
venit sobru şi uşor enigmatic.

Unele din „semnele“ acestui portret
sumar se reflectă şi în proza sa, care e, în
sens larg, autobiografică. Ea e axată,
aproa pe în întregime, pe ideea „vieţii ca
roman“. În consecinţă, demersurile epice
ale lui Mihai Maxim au ca principal scop re-
constituirea unor destine şi unor climate.
De aci similitudinile dintre cărţile sale, in-
diferent de subiect. Sub acest aspect, Ego-
ismul unui vis e, ca şi romanul său prece- 
dent, o „fereastră spre altădată“, largă şi
clară. Subiectul reprezintă ceva senza-
ţional pentru timpul în care se desfăşoară
evenimentele, respectiv pentru intervalul
dintre mijlocul anilor ’60 şi începutul anilor
’70. „Rama“ lui e următoarea: un savant
atomist şi o celebră cântăreaţă de operă,
foşti soţi, se întâlnesc, după treizeci şi cinci
de ani de despărţire, ca pacienţi ai ace -
luiaşi sanatoriu. Rezumând-o cât mai sim-
plu, cartea povesteşte ce i-a unit şi ce i-a
separat. Partea cea mai întinsă e dedicată
iubirii protagoniştilor, confirmată printr-o
căsătorie. Căsnicia lor pare durabilă, aşe -
zată pe o temelie solidă, mai ales că au
situaţii profesionale invidiabile şi o stare
materială foarte bună pentru standardele
româneşti ale acelor ani. Toate le merg din
plin şi fiecare face paşi mari în domeniul
său. Succesele solistei o includ însă pe
aceasta într-un plan care se va dovedi ne-
fericit: să folosească – sugestie venită chiar
de la socrul ei – şansa angajării la un teatru

italian pentru a-l scoate şi pe soţ din ţară,
fapt imposibil, căci era legat de secretele
de serviciu. Finalmente, viaţa de familie va
fi sacrificată din raţiuni de carieră. Drama
curge implacabil şi, pe alocuri, precipitat.
Evocând-o, autorul o şi explică: nu vino -
văţiile personale au provocat-o, ci istoria
contemporană. Întâmplările au avut rezul-
tatul amintit din cauza „vitregiei vremu -
rilor“: vremuri de suspiciuni şi de ob- 
strucţii.

Naraţiunea este, în mare parte, lineară,
cu un final lesne de anticipat, dar e bogată
în subteme şi observaţii asupra epocii. La
baza ei stă o documentare dintre cele mai
minuţioase asupra oamenilor şi locurilor.
Socrii Antoanetei Filipescu, de pildă, sunt
din Câmpulung şi provin din protipen-
dada interbelică. Au pierdut multe (vile,
păduri etc.) după instalarea regimului co-
munist, totuşi mai pot etala obiecte care
să le ateste vechea bunăstare. Deşi s-au
mai reparat sufleteşte, politic îşi reprimă cu
greu ranchiunele, cu atât mai mult cu cât
tatăl, Manole, a fost prizonier la ruşi şi în-
chis ulterior pentru o presupusă legătură
cu grupul Arnăuţoiu. Socrii lui Stelian
Musceleanu, la care se va ţine nunta, sunt
de la marginea Iaşiului, învăţători. Un de-
scriptiv, Mihai Maxim, amator de istorie
generală, dar şi de anecdotică şi detalii, dă
explicaţii de ghid profesionist despre cele
două oraşe (mai încolo şi despre Napoli),
în pagini pe cât de instructive, pe atât de
atractive. De asemenea, face figură corectă
de ins avizat, cu trimiteri precise la opere
şi interpreţi, în pasajele de comentarii
muzicale. Niciun amănunt din cele nece-
sare nu-i scapă. De aci impresia de veridic-
itate şi autenticitate în tot ce spune. Direct
în relatări, laconic în dialoguri, inteligent în
sublinierea tezelor şi motivelor, scrisul său
are un puternic efect emoţionant. Măr-
turisesc că m-a prins integral, atât în latura
sentimentală, cât şi în cea ideologică.

În esenţă, Egoismul unui vis e un roman
melancolic, în care se exhibă, deopotrivă,
norocul şi zădărnicia. Romanul unor per-
sonaje excepţional dotate, dar, totodată, şi
romanul unei generaţii care, la o retros -
pec tivă târzie, îşi înţelege ratările şi cauzele
lor.

Mihai Maxim, un recuperator 
al „timpului pierdut“

ConsTAnTin Călin
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În însemnările adunate sub acest titlu: Pocola, pornisem de la
ideea că s-ar cuveni să fac un efort spre a-mi aminti cât de cât anul
de răscruce 1968 din viața mea, respectiv campania de cercetări
hidrogeologice de la Beiuș, iar de m-ar ține puterile, să dau o roată
și prin celelalte campanii de la început, din 1962 și până prin 1978,
să zicem. Pentru bunul/răul motiv că s-au pierdut/au fost distruse
jurnalele mele din respectiva perioadă. Nu intru în detalii, sunt ex-
plicații penibile. Trebuie să notez că am început să țin jurnal de
prin 1964-1965, de la Valea Rea (Livezi), jud. Bacău, unde îmi gă-
sisem o gazdă la oarecare distanță de ale celorlalți patru colegi. Nu
mă răzlețisem dinadins, ci de nevoie, găsitul gazdelor a fost tot-
deauna o loterie; la revenirea de pe teren, mă despărțeam de co-
echipieri, ieșeam la capătul dinspre nord al satului, coboram o
mică pantă și mai făceam cam jumătate de km până la gazda mea,
într-un grup de 2-3 case; o băbuță tare cumsecade, singurică și
care îmi oferise o cameră curată și luminoasă, peste orice aștep-
tări, din ce știam deja despre casele din Moldova subcarpatică;
eram atașat echipei, nu mă derobam de la programul de cercetări,
cum nici de la viața echipei, în general; dar voi spune că în acel
context, distanța față de gazdele celorlalți a fost una dintre cauzele
care m-au împins spre notații mai consecvente, de data asta
într-un carnet special, de 200 pagini, pe care l-am folosit și în anii
următori. Geologul are o muncă în asalt, sunt zile cu vreme bună,
când trage tare ca să-și facă norma, altele când plouă și atunci lu-
crează la hartă sau se odihnește, sau stă ca pe ace, fiindcă vremea
rea îl ține în casă. Sau sacrifică zile frumoase dând o fugă la oraș,
pentru aprovizionare, căci nu găsește aproape nimic comestibil la
magazinul sătesc. Dumineca se trezește că este singur printre
străini, care au familia și viața lor, obligațiile de clan, mersul la bi-
se rică, la petreceri, nunți etc. Rămâi singur cu tine, să-ți treci tim-
pul cu nimicuri, ori cu cititul, cel mai adesea, dacă nu ai făcut
greșeala să alegi drumul la cârciumă. Va trebui să spun că prea
puțini dintre colegii mei necăsătoriți au izbutit să se sustragă aces-
tui rău obicei, devenit cu timpul un blestem. Noi, măcar în pe-
rioadele când aveam mașină de teren, jalnicele IMS-uri, organizam
excursii pe la mânăstirile din Moldova. Cândva am trecut dincolo,
în Maramureș; cu coechipierul P.L. am inițiat niște excursii de 2-3
zile tocmai în Făgăraș; altădată am pornit cu rucsacii în spate, de la
Solca, peste Obcine, până la Moldovița-Sucevița-Putna.

Nemaiavând Jurnalul, mă uit peste ce-am apucat să public din
scrierile acelei campanii în Bihor și văd că e vorba de 9 poezii, in-
cluse în primul volum, de alte câteva în următorul … și tot așa; și
mai era vorba de patru-cinci proze scurte și îmi dau seama că de
fapt, acea campanie din 1968 nu s-a pierdut în neant, chiar dacă
respectivul caiet s-a pierdut (a fost distrus). Iar prin felul în care
îmi scriam pe-atunci prozele scurte eu pot presupune că am topit
acolo partea cea mai importantă a materiei de observație. Ca și în
ce am scris mai apoi, prozele mele sunt partea consistentă, ro-

tunjită, a jurnalelor mele. S-au pierdut anume însemnările mai de
toată mâna, care nu s-au coagulat în proze propriu-zise. Cel puțin
ăsta e felul în care mă consolez, cât de cât. Dar aici sunt de făcut
două precizări: în felul cum îmi văd eu scriitura retrospectivă, ma-
terialele nepublicate ca proze nu sunt mai puțin literatură, prac-
tic eu nu mai fac o deosebire între proza ca atare și jurnal, așa cum
îl scriu eu. O singură găselniță norocoasă poate salva materia di-
aristică, aducând-o la stadiul de proză. Iar mai multe găselnițe
într-o proză scurtă, oricât de iscusite, duc la repetivitate, devin
obositoare, dau scrisului tău aerul de artificial, chiar de frivolitate.
Câteva lucruri la care ajungi prin intuiție, iar nu prin calcul, și pe
care reușești să le redai expresiv, fără ezitări, sunt șansa la care
poate aspira… aspirantul la literatură. Și a doua observație, la
obiect: nici poeziile mele, privite în masa scriiturii jurnaliere, nu
lasă impresia că sunt venite din aer (căzute din cer!), ci sunt de
observat legături subtile cu ambianța în care le-am izvodit. Inspi-
rația ca inspirația, ea vine de altundeva, este acel imbold de a lega
trăirea nemijlocită, a momentului, de altceva, mai general-uman
– de idei, aspirații, cutume culturale etc. Și îndeobște, în prozele
mele nu am făcut decât tot același lucru: să găsesc o coerență
unor împrejurări de viață; să le atribui unui povestitor creditabil,
să le dau un început, o devenire și un sfârșit; să schițez un sens,
dacă nu propriu-zis un mesaj.

Sunt prea îndrăgostit de viață și prea recunoscător ei, ca să
intru în ea cu bocancii. Nu prea am încredere în militantism, în
mesajul explicit, moralizator sau în abordările combative. Scrisul
este problema mea cu mine, în primul și în ultimul rând.

XXII

Mi-a venit în gând Pocola, doar pentru că, încercând să-mi fac
o imagine a locurile unde am făcut cercetări geologice, răspân-
dite prin toate colțurile României, mi s-a părut zona în care se
ajunge cel mai greu; și în clipa următoare mi s-a părut că nu prea
am ce să-mi amintesc, în afară de faptul în sine că era dincolo de
capătul lumii. Când ții jurnal de lungă vreme, uneori te întrebi
dacă acest obicei de a consemna nu a lucrat împotriva memoriei
tale, care s-a delăsat, nu se mai străduiește să țină minte… Con-
vins că de-ar trebui să-ți reamintești ceva, chiar dacă nu ai notat
în mod expres întâmplarea cu pricina, din însemnările zilei, prin
deducții și extrapolări, tot vei reuși să refaci contextul. Se va fi pier-
dut o parte din materia primă a amintirilor, însă nu prea mult, îți
spui. Am observant că în perioadele când elaborez proze, nu prea
mai fac consemnări jurnaliere. Și de fapt, când scrii, ce alt lucru
mai important ar putea să ți se întâmple? Nu e o constatare, cât
mai curând un jind. Eu atunci, la Pocola, nutream în taină, neex-
plicit, speranța că scrisul mă va feri de agresivitatea vieții. Se va
vedea că lucrurile nu mergeau prea bine în viața mea particulară.

Pe de altă parte însă, campania 1968 a însemnat totuși un
punct de referință pentru bunul motiv că este momentul când

Aniversare. 
Ion Lazu - 80

Fragmente din Jurnalul pierdut
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am început să scriu proză în mod susținut, deși așteptările mele
ardente se plasau în continuare în sfera poeziei. Un manuscris
de-al meu se afla de câtăva vreme la redacția de poezie a editurii
Eminescu și volumul ar fi putut să apară, dacă nu chiar în acel an,
măcar în anul următor, nu?

Nu m-am așezat niciodată la masă ca un scriitor profesionist,
nu era de găsit în abordarea mea nimic din felul cum își făceau
meseria un Rebreanu, un Sadoveanu, Arghezi, Cezar Petrescu,
alții, neabătuți să-și îndeplinească norma de 4-5 coli pe zi; nici pre-
cum Radu Tudoran, care își începea noul roman în prima zi a
noului an, asemenea lui Thomas Mann. La masă îmi scriam car-
netul, îmi lucram hărțile, în schimb am scris literatură, la început
poeziile, în orice moment al traseului meu zilnic, pe paginile de la
sfârșitul carnetului de teren sau pe diferite însemnărici -, ca să nu
uit, sa să nu ratez inspirația, cum se spune. Un distih din acea
vreme sună așa: „Toate versurile le-am scris pe deal – / Niciunul nu
va trece de mine1“ Mă refeream la niște efemeride recuperate în
chip norocos, nu mă gândeam nicicum la eternitatea cuvântului
scris sub impulsul inspirației. Tot după acest model (al modestiei)
am atacat și subiectele prozastice, căutând să fructific o revelație
de moment, să nu ratez momentul când contextul spiritual
devine favorabil creativității. Punctul eutectic, cum s-ar numi în
petrografie.

Și iată cum, aproape fără să bag în seamă, îmi intrasem în
mână; singur cu îndatoririle meseriei, care totuși îmi oferea avan-
tajele muncii în spații deschise, în natură, fără constrângerile unui
program rigid, de birou, iar în cazul special din vara 1968, fără
vreun coechipier care să mă blocheze cu prezența lui, cum se în-
tâmplase în campaniile precedente – deci acest avantaj pe care se
cuvine să-l subliniez -, îmi dispăruse ca prin farmec inhibiția. Ce-i
drept, mă încurajase faptul că George Bălăiță publicase Zidul în
Ateneu, apoi și alte câteva proze scurte. Un mixaj de descrieri
fruste, prin observație directă, sub impresia clipei și introspecții
prilejuite de context – aceste plonjări în lumea lăuntrică suplinind
la mine ficțiunea propriu-zisă – procedeu pe care l-am re-
descoperit la moment și l-am fructificat din aproape în aproape
scriind Veneticii. Se adunaseră în acel an 1968, de la o zi la alta, în
bruion sau aduse la forma finală, nu mai puțin de 30 poezii și nu
număr de 4-5 proze scurte. Cu oricâtă modestie și circumspecție,
îmi dădeam seama că la sfârșitul campaniei de la Pocola-Beiuș
parvenisem la o situație mai confortabilă privind activitatea mea
creativă. Aveam cu ce să mă prezint pe la redacțiile revistelor lit-
erare, ceea ce până atunci nu făcusem decât ocazional, mai de-
grabă sub regim experimental.  Primit cu încurajări ale lui Mihu
Dragomir și Geo Dumitrescu la Poșta redacției, în Luceafărul și
Gazeta literară din 1961, debutat cu poezii în decembrie 1964 în
numărul 5 al revistei Ateneu din Bacău, publicasem tot acolo, cu
sprijinul lui Radu Cârneci, George Bălăiță și Ovidiu Genaru câteva
grupaje de poezii, apoi și niște proze scurte. Alte poezii disparate
sau grupaje lirice îmi apăruseră apoi în Luceafărul, în Gazeta liter-
ară. Și în așteptarea debutului cu un volum de poezii, de-a lun-
gul a doi-trei ani, dacă norocul îmi va surâde, să mai scriu câteva
proze scurte, să împlinesc un volum cu care să mă prezint mai
apoi la secția de proză a aceleiași edituri. Cu un colț de gând, pe
furate, în neatenția generală, învârteam aceste planuri îndrăznețe,
„din cuțite și pahare“, cum s-a spus; apoi îmi luam seama, mă
lăsam invadat de marile îngrijorări cu privire la ai mei, la aparta-
ment, la constrângerile materiale, la câte altele. 

Cât despre cele 30 de poezii din campania Pocola, unele, nu
toate!, au intrat în selecția pentru primul meu volum, depus chiar
în acea iarnă 1968 și apărut… abia în 1981, deci după 13 ani, fapt

ce m-a determinat să-l intitulez Muzeul Poetului; dintre poeziile
eliminate de redacție, unele au intrat în volumul din 1996 Poemul
de dimineață, altele în antologia din 2013 Eu scriu la lumina mâinii
mele; iar altele au rămas până azi inedite și le fac dreptate abia
acum.

XXIII

Da, abia acum cred că înțeleg cu claritate ce se întâmpla cu
mine la Pocola. Eram dislocat nu doar la modul fizic, prin distanța
insurmontabilă față de familia mea din București, ca să nu spun că
prin forța lucrurilor mă simțeam împins în afara propriului meu
destin. La o zi și o noapte de mers cu trenul față de ai mei, de
curând mutați în cartierul mărginaș Berceni, la limita cu lanurile de
porumb din suburbii; într-un apartament de 3 camere, la parter,
un apartament absolut gol, unde ai mei dormeau pe pături
întinde pe jos, căci ne mutasem dintr-o chichineață de la subsol,
cu paturi făcute la fața locului – or, toate acele încropeli fuseseră
lăsate acolo, căci netransportabile, inutilizabile. Și nici un ajutor,
din nici o parte. Părinții mei, la Slatina, cu grija celorlalți trei frați,
dar și a copiilor acestora… Cât despre A., biata de ea, era orfană
de ambii părinți, crescută la orfelinat.  Soția împărțindu-se între
micuțul de un an, pe care nu-l putuse plasa la vreo creșă din
cartierul ultraselect Statuia Aviatorilor, și celălalt copil al ei, din
afara căsătoriei, crescut până de curând prin orfelinate, acum dat
în grija familiei, altfel un școlar dificil, cu alunecări de comporta-
ment - și oricum neînstare să o ajute în vreun fel pe maică-sa.
Poate și pentru că nu învățase aceste lucruri obișnuite într-o fa -
milie. Și erau peste toate astea, dacă nu chiar înainte de toate, in-
surmontabilele dificultăți bănești. Trăind toți patru dintr-un
salariu, pe care soția îl ridica, pentru nevoi imediate, iar eu aștep-
tam, așteptam să-mi parvină prin poștă o sumă oricât de mică, în
primul rând pentru plata gazdei… Tensiuni din cele patru zări iar
din zenit nicio pleașcă... Aș fi fugit de zeci de ori pe zi la București
– dar cum și cu ce bani, la drept vorbind? Drumul în sine dus-
întors mi-ar fi luat câteva zile – și ce rezolvam cu asta? 

Iar după numai un an, pe nepregătite și din senin, în mijlocul
campaniei de la Pătârlagele, a survenit Nenorocirea. Niciun cu-
vânt despre asta. Dacă am putut să tac cinci decenii, gura îmi va
rămâne pecetluită, condeiul sleit. Nenorocirea supremă, care te
strivește celulă cu celulă și fibră sufletească cu fibră sufletească.
După care, dacă totuși supraviețuiești, prin lucrarea obscură a
sorții, nu vei mai fi nicicum cel de dinainte. O nenorocire care nu
poate fi împărțită cu nimeni. Am mai conviețuit cu perechea mea
de pe-atunci încă un deceniu și ceva, fără să putem împărți ceea
ce era omenește de neîmpărțit: durerea, nedreptatea. Fiul ei ter-
minase facultatea. Ea își risipea în mod penibil energiile spirituale,
pe care nu mai reușea să le țină strânse în chingile rigorii. Poate va
fi izbutut să plece din țară încă înainte de Decembrie, dar nu știu
nimic sigur, asta fiind în cazul ei soluția disperată pentru a con-
tinua. Oricum, eu mi-am împachetat carnetele de însemnări, câte
reușisem să le salvez, într-o altă cutie înghesuisem aparatele fo-
tografice și celelalte ustensilele, care nici măcar nu-mi aparțineau,
ci erau ale firmei; i-am lăsat pe cei doi în apartamentul din Berceni
și m-am mutat la o mansardă, de data asta -, varianta cu subsolul
fiind inutilizabilă a doua oară, într-o singură viață.

„Nu știu țara din mine…/ Uneori soarele răsare din fața casei
/ Alteori din  munții unei planete străine…“

(Fragment din Pasărea din zid – o rememorare din anii ‘60)
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A
m cunoscut-o pe Petronela
Savin, cadru didactic la Univer-
sitatea „Vasile Alecsandri“ din
Bacău, Facultatea de Litere, la

întâlnirile etnologilor din România. Despre
Petronela Savin am scris prima dată în cali-
tate de coordonatoare a volumului Aceea
era… Puterea colacilor. Sărbători trăite, săr-
bători povestite în loca- lități din județul
Bacău, Editura Casa Cărții de Știință, alături
de Cosmina Timoce-Mocanu, Adrian Jicu şi
Maria Cuceu. Recunosc că am fost surprins
de tema tezei de doctorat Frazeologia ro-
mânească cu privire la alimentaţia omului,
coord. prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel
(susţinută în cadrul Universităţii„Alexandru
Ioan Cuza“, apreciată cu distincţia magna
cum laude). De aici au fost şi rădăcinile
cărţilor De gustibus disputandum... Fraze-
ologia românească privitoare la alimentaţie,
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“,
Universul din lingură. Despre terminologia
alimentară românească, Editura Institutul
European, Un univers dans une cuillère. Sur la
terminologie alimentaire du roumain, Insti-
tutul European, Bucate din bătrâni. Frazeolo-
gie şi cultură românească, Editura Institutului
European.

M-am oprit asupra celor două volume
ce au în centru cuvintele ce stau la baza
bucătăriei româneşti Bucate din bătrâni. Fra-
zeologie şi cultură românească şi Universul
din lingură. Despre terminologia alimentară
românească, ambele apărute la Editura In-
stitutului European. Le voi prezenta pe rând
în două numere consecutive ale revistei.

Bucate din bătrâni, Editura Institutul Eu-
ropean, propune interpretarea frazeo- lo-
giei alimentației omului„privită ca reflex al
culturii, pe terenul lexicografici, dar și al
pragmaticii discursului, probează capaci-
tatea acestor structuri de a pune în relief,
dintr-o perspectivă complexă, antropolo-
gică, istorică, stilistică și comparatistă, cadre
cognitive și modele culturale fixate în
limbă“ după cum spune în prefaţă Stelian
Dumistrăcel. „Ansamblul lucrării, dovedind
profunzime și subtilă creativitate, constituie
o adevărată pledoarie în favoarea cunoaș-
terii frazeologiei în proiecție onomasiolo-
gică, dar și o demonstrație privind posibili-
tățile realizării unui atare demers... reușește

o abordare complexă privind enunțurile
aparținând «discursului repetat» în spirit
coșerian, din perspectiva lingvisticii (inte-
grale) ca știință a culturii, cu revelarea ca-
racterului hermeneutic al demersului“ este
gândul de recomandare, ce însoţeşte car-
tea, al profesorului Stelian Dumistrăcel.
Cercetătorul se bazează pe o foarte bună şi
vastă documentare cu privind limbajul
popular (pornind de la criterii lexicografice,
etnografice, antropologice (ne întîlnim cu
studii lexico-grafice semnate de A.T. Laurian

și I.C. Massim, B.P. Hasdeu, H. Tiktin, Lazăr
Șăineanu, luliu Zanne, A. Philippide, Sextil
Pușcariu, Iorgu Iordan, Al. Graur, Ion Cotea-
nu, Marius Sala, Gheorghe Mihăilă, Stelian
Dumistrăcel), coroborate cu cer-cetarea pe
teren, teren în localități din județul Bacău,
realizate în cadrul unui proiect, Digitali-
zarea patrimoniului cultural alimentar.
Județul Bacău - eCULTFOOD, foarte impor-
tantă pentru a nu fi doar un cercetător de
bibliotecă, ci un adevărat etnolog). Lucrarea
propune privirea frazeologiei ca reflex al
culturii la nivelul celor trei niveluri ale lim-
bajului, așa cum au fost ele delimitate de
Eugen Coșeriu: nivelul vorbirii în general, al
limbii și al discursului,„răspunzând, pe tere-
nul unui câmp onomasiologic, unor provo-
cări pe care lingvistica actuală le ridică“
după cum spune autoarea în cuvântul in-

troductiv (p. 17). Cercetătoarea îşi asumă, pe
de o parte, perspectiva tradițională asupra
frazeologiei „văzută ca disciplină lingvistică
ce are ca obiect de studiu structurile fixe ale
limbii“, dar şi viziunea coșcriană asupra dis-
cursului repetat ca„discurs deja tăcut“, ca re-
flex al universaliilor alterității, adică al
faptului de a fi cu celălalt și pentru celălalt în
actul comunicării. Rezultatele științifice
„contabilizate“ într-un corpus de resurse
etnolingvistice privitoare la alimentație,
având în centru frazeologia contextualizată
prin terminologii și discursuri preluate prin
anchetă de teren sunt surprinse aici. „Atât
analiza utilizării discursului repetat la nivelul
unor discursuri de tipul rețetelor culinare,
cât și la nivelul discursurilor libere legate de
contexte și coduri alimentare dovedește
versatilitatea acestui mecanism al limbaju-
lui menit să asigure de cele mai multe ori
comuniunea sub semnul cooperării dintre
participant» la actul comunicării“ spune
Petronela Savin (p. 17).

Primul capitol Frazeologia ca reflex al cul-
turii începe cu prezentarea fundamentului
teoretic al relației dintre frazeologie și cul-
tură, insistând asupra operaționalizării unor
concepte-instrument. S-a analizat relația
dintre idiomaticitate, figura- tivitate, moti-
vare culturală și noile tehnologii. S-a urmărit
în ce măsură putem identifica o relație între
sensul frazeologic și sensul literal al struc-
turilor fixe. Se vorbeşte despre argumen-
tația istorico-etnologică a expresiei a fă-
gădui marea cu sarea care are în centru
echivalarea imaginii sării cu un lucru prețios.
Cercetătoarea crede că „sensul expresiei
presupune subînțelegerea ideii de totalitate
pentru întreaga structură: a făgădui [toată]
marea cu [toată] sarea [ei] ... Așadar, struc-
tura face parte din categoria expresiilor
imaginare, luând naștere ca figură de stil
propriu-zisă și având o funcție stilistică ne-
mijlocită“ (p. 47). Sextil Pușcariu afirma că
rima este cea care a făcut ca expresia să
reziste, iar Leo Spitzer și Iorgu Iordan, că
simetria fonetică a fost esențială în formarea
expresiei, iar Petronela savin adaugă:
„aceasta este constituită după un principiu
semantic total motivat, cel al hiperbolizării“
( p.48). Se merge mai departe cu observația
lui Stelian Dumistrăcel că verbul„a făgădui“

Sarea şi piperul cuvintelor
din bucătărie

Menuţ MaxiMinian
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este de origine maghiară, „fapt ce exclude
formarea expresiei, sub această înfățișare,
înainte de venirea maghiarilor în Transilva-
nia, și faptul că verbul poate varia, prin for-
mulările a cere sau a căuta marea cu sarea.
Așadar, elementul fix din această structură
este numai marea cu sarea“. Se merge mai
departe considerându-se că expresia a
făgădui marea cu sarea, se află într-o serie
sinonimică în care marea cu sarea, cerul și
pământul, luna de pe cer sunt perfect
echivalente din punct de vedere semantic.
„Aceasta este o dovadă în plus că expresi-
ile, la fel ca metaforele, se integrează în serii
în care imaginile pe care se fundamentează
pot varia dacă aparțin aceluiași câmp se-
mantic“ (p. 48). Am statornicit doar asupra
analizei expresiei a făgădui marea cu sarea,
ce reprezintă o dovadă a faptului că fraze-
ologismele, ca rezultate ale gândirii meta-
forice, sunt elemente ale unui sistem care
transgresează limbile și culturile, iar, ca
modalități de expresie ale unei comunități
lingvistice, rămân legate de universul de
imagini și de reprezentări ale lumii în care
s-au creat. Dar sunt şi alte exemple în carte
ce sunt„o probă a valorii pe care o are con-
ceptualizarea mecanismelor de expresivi-
tate ale limbajului în studierea relației dintre
limbă și cultură“.

Partea a doua, Exegeze lexicografice
privind frazeologia este un studiu de me-
talexicografie, care vizează studierea unor
dicționare românești ca dovezi practice ale
evoluției frazeologiei, ca disciplină lingvis-
tică. S-au folosit ca studiu de caz frazeolo-
gisme aparținând câmpului onomasiologic
al alimentației, considerând că acest câmp
este relevant pentru problematica anali-
zată“. Cu toate limitele inerente unui de-
mers lexicografic atât de complex, putem
concluziona că Dicționarul limbii române, în
ambele sale serii, DA și DLR, reprezintă
punctul cel mai înalt al tratării frazeologiei
din lingvistica românească. Rămâne de
văzut în ce măsură, în viitorul apropiat, di-
gitalizarea resurselor lexicale va conduce la
o transformare a demersului lexicografic, in-
clusiv la o valorificare mai complexă a fra-
zelogiei, componentă-cheie a oricărui cor-
pus informatizat“ afirmă Petronela Savin (p.
163).

Capitolul Discurs gastronomic între
șablon și expresivitate surprinde prin dis-
cursurile despre meniurile tradiționale, co-
durile și comportamentele culturale legate
de alimentație. Au fost investigate 34 de lo-
calități sub formă de dialog, cu 90 de infor-
matori. Spațiul pragmatico-discursiv al co-
municării despre alimentație conturează
două mari categorii de conținuturi colec-

tate: un repertoriu de rețete și un repertoriu
de discursuri libere despre coduri și com-
portamente alimentare. Frazeologismele
înregistrate la nivelul celor două tipuri de
discursuri dovedesc particularități de uti-
lizare în funcție de trăsăturile fiecărei situ-
ații de comunicare. Categoria cea mai
numeroasă de rețete obținute este cea a
rețetelor evocate din memorie, având avan-
tajul caracterului sintetic. O altă categorie
este cea a rețetelor performate. Dat fiind
faptul că rețetele culinare se încadrează în
categoria limbajului popular nonartistic,
nuanțat tehnic, frecvența frazeologismelor
este mai redusă în comparație cu discursu-
rile libere cu caracter descriptiv-evocativ
sau narativ.

Partea a IV-a Corpus integrat de resurse
etnolingvistice privitoare la alimentație –
CLIRA aduce noutatea cărţii - prezentarea
specificațiilor tehnice ale resurselor etno-
lingvistice privitoare la alimentație organi-
zată sistemic potrivit unor markeri digitali,
construită ca o bază de date cu facilități de
conectare și de vizualizare a informațiilor
prin tehnologii web, deci valorificarea elec-
tronică a unui câmp onomasiologic de re-
surse etnolingvistice. „Acest corpus este
alcătuit din matrici de informație termino-
logică având următoarea structură: date
despre cuvântul-intrare, date despre struc-
turile frazeologice, precum și date despre dis-
cursurile audiovizuale, care vor servi ca reper
pentru statistici și rapoarte automatizate,
deosebit de relevante pentru studiul di-
namicii limbii. Anume componenta tehno-

logică a acestor cercetări devine extrem de
importantă în dezvoltarea societății infor-
maționale, pentru conservarea pe termen
lung a resurselor cultural-lingvistice, pre-
cum și punerea în valoare a vorbirii vs
studiul limbii. Un astfel de web-corpus or-
ganizat sistemic potrivit unor markeri digi-
tali este o primă și originală valorificare
electronică a unui câmp onomasiologic de
resurse etnolingvistice, care merită toată
aprecierea, resursă cu acces deschis în con-
textul Științei deschise. Deschiderea pe care
o oferă astfel de resurse electronice poate
fi utilă și în vederea extinderii cu trimiteri la
surse cri-tice și literare, de exemplu (de ex-
emplu, Krizsanovszki 2010), care prezintă
fenomenele etnolingvistice analizate într-o
formulă sintetizatoare, integrantă și inte-
grală, ca parte componentă a culturii, in-
clusiv digitale“ scrie Elena Ungureanu, în
revista Limba Română, Nr. 3, anul XXIX,
2019. „Valorile semantice, stilistice și prag-
matice ale frazeologismelor la nivelul dis-
cursului culinar se subordonează precep-
telor generale ale faticului în comunicare,
care stă la baza unor strategii complexe de
valorificare a mecanismelor limbajului spre
seducerea și incitarea receptorului“ conchi-
de etnologul (p. 174).

Universul din lingură. Despre terminolo-
gia alimentară românească, Editura Institu-
tului European, este rezultatul lucrării de
doctorat a autoarei, iar la acest volum mă
voi referi în numărul viitor al revistei Neuma.
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Î
n 1206, când avea 44 de ani, reuneşte, practic, toţi mon-
golii şi alte câteva grupuri de condiţie similară sub pute -
rea sa şi acceptă titlul – sub care va fi cunoscut în istorie
– de Genghiz Khan. Model similar cu titlul de şah-in-şah

la iranieni (apărut, totuşi, mult mai târziu decât imperiul lui Cyrus
cel Mare) sau de sultan al sultanilor la Imperiul Otoman. S-ar zice
că, o asemenea concentrare structurală, e un fenomen obiectiv.
Doi sunt, totuşi, factorii subiectivi, în cazul Imperiului Mongol –
şi, probabil, fiecare imperiu va fi avut factori similari -: pe de o
parte, personalitatea liderului, secretat de presiunea maselor dar,
capabil de a le conduce, pe de alta, un factor mistic, polarizant.
Catalizant. Cultul primar al mongolilor a fost o formă de animism.
Unii autori spun tengrism. Mitul identitar e că, spre deosebire de
toate celelalte grupări ale stepei, mongolii descind dintr-o
pereche uluitor de complementară: un lup albastru, zămislit de
cer (zeitatea supremă) şi o căprioară albă. Femeia mongolă. Pri -
vită total diferit de cea musulmană. Cu un statut social bine sta-
bilit. Motivant. Dar, mai ales, fasonoare de războinici.

O idee pe care n-am găsit-o în documentarea primară, lesne
accesibilă. Simbolic, imperiul chinez, de-a lungul nenumăratelor
dinastii, a fost numit de nativi şi cunoscut ca atare de străini, ca
imperiul celest. Deşi formaţia confucianistă, cu tendinţă accen-
tuat dao, a sfetnicului Yelü Chucai diferea fundamental de men-
talitatea cristalizată prin succes a unui mare han mongol, acesta
din urmă a devenit permeabil la unele idei majore total străine
sieşi tocmai prin argumentul vag esoteric: cerul a decis aşa. Şi nu
era o manipulare. Înţeleptul chinez gândea în asemenea ter-
meni. N-am găsit date din care să rezulte supremaţia spirituală a
cerului la chinezi înainte sau după cucerirea mongolă. Prefer să
consider că conceptul spiritual e, mai degrabă, obiectiv la cele
două popoare aşa de diferite.

Extinderea imperiului născând s-a făcut pe două direcţii. Mai
întâi, cucerirea imperiului Kin. Desăvârșită abia de nepotul său,
Kublai Khan. Care va şi întemeia o dinastie în imperiul celest:
Yuan. Apoi, a demolat sultanatul Khwarezm. Cu care încercase
să iniţieze relaţii paşnice. N-a fost prima dată când a fost nevoit
să răspundă unei provocări stupide. La 17-18 secole după Cyrus
cel Mare, un imperiu persan avea în comun cu strămoşul său
antic diversitatea etnică. Dar diferea prin unitatea musulmană.
Nivelul de civilizaţie era, însă, mai avansat decât cel mongol. Din
această campanie sângeroasă, marele han a văzut, uluit, că
revenind în Samarkandul distrus, acesta se refăcuse în bună mă-
sură. Iar garnizoana mongolă se pierdea printre locuitori. Mai
mult, fu surprins să vadă iurtele generalilor săi pline de mobilier.
În contrast cu propria sa iurtă austeră. Faţă de măsurile de orga-
nizare şi dezvoltare a propriului imperiu, amănuntul ar putea fi
interpretat şi ca un efect de ficţiune literară. Ambele imperii
cucerite aveau un nivel cultural superior celui al nomazilor. Ceea
ce sfetnicul chinez îi atrage atenţia. Hanul răspunse sec: dar s-au
dovedit inferioare militar. 

Ce-a preluat Genghiz Khan de la cei cuceriţi? Să plecăm de la
inovaţia sa majoră, organizarea militară bazată pe sistemul zeci -
mal. Numind personal comandanţii de mari unităţi, a propagat
sistemul până la cea mai de jos subunitate, cea de 10 luptători.

Astfel, legăturile tribale erau sparte, controlul ansamblului
sporea în eficienţă. Cum luptătorii nomazi aveau disciplina în
sânge, accentuarea acesteia devenea mai lesne de făcut. No-
mazii erau, prin definiţie, excelenţi călăreţi. Succesul fulminant al
armatelor mongole a demonstrat eficienţa marelor mase de ca -
valerie uşoară. Îndemânarea arcaşilor, de a trage din goana cailor,
în orice direcție, n-a fost o noutate. O foloseau, în antichitate,
parţii. Adversari orientali ai imperiului roman. Controlul unor
asemenea mase mobile de luptători, pe mari spaţii, cere un sis-
tem perfecţionat de ştafete (olăcari). Folosit, în toată lumea, până
la apariţia mijloacelor tehnice de comunicare. Posibil, hanul s-a
inspirat de aici pentru a crea serviciul imperial de poştă. Fără a
cunoaşte, probabil, sistemul roman de drumuri, hanul a dus in-
frastructura la consecinţa logică. Construind o reţea de drumuri
cu mult înaintea timpului său. O performanţă tehnică ieşită din
comun la asemenea suprafaţă controlată. Ce i-a mai rămas să
preia a fost încurajarea meşteşugurilor şi a comerţului. Elemente
vitale care mergeau spre sedentarizare. Dar, şi un gigantic pro-
gram de alfabetizare. Mongolii preluaseră scrierea de la uiguri.
Modul de viaţă nomad nu necesita alfabetizare, calea spre
sedentarizare o cerea. Fără a o spune explicit, pare logic ca în-
văţăturile sfetnicului chinez, dublate de experienţa contactului
direct cu cultura chineză, să fi dat roade în timp.

Acest text e despre Genghiz Khan ca lider, nu despre imperiul
său. Iată de ce omitem istoria sub urmaşii acestuia. Deşi întin-
derea maximă s-a atins abia în această din urmă epocă. Desigur,
şi destrămarea.  Nu vom vorbi, aşadar, nici despre imperiul
chinez sub Kublai Khan, nici despre sfârşitul tranzitoriu al Rusiei
Kievene sub Horda de Aur (vezi bătălia de la Kalka, totuşi cu 4
ani înainte de moartea hanului, dar la succesul mongol al căreia
n-a avut nici o contribuţie). Nici constituirea imperiului marilor
moguli din India.

Genghiz Khan pare să fi fost şamanist. Cultul majoritar al
mediului nomad în care s-a format a fost tengrist. Cumva, forme
de animism, cum spuneam mai sus. Dar a manifestat o toleranţă
religioasă remarcabilă. A ridicat temple, moschei şi biserici ale
tuturor cultelor practicate în imperiu. Poate mai puţin sinagogi.
Răspândirea evreilor n-a depăşit zona musulmană a Orientului
Mijlociu. Să fi fost această politică expresia unui spirit larg? Nici
vorbă. De la un nivel încolo, concentrarea puterii naşte spirit to-
talitar. Care se manifestă, de regulă, prin cruzime. S-a înfuriat
cumplit când primul său fiu, Jöchi, nu răspunsese, din Europa, la
o convocare. Când a aflat că acesta suferea de o boală pe care
i-o ascunsese, care l-a şi ucis, a avut un şoc. Peste câteva luni s-a
stins şi el. Atunci care să fie mecanismul toleranţei sale într-un
domeniu sensibil? Aş zice că un spirit extrem de pragmatic. Uti -
litar. Pe care-l întâlnim la majoritatea deciziilor sale majore.

N-am găsit confirmarea documentară a unui amănunt rele-
vant din romanul scriitorului japonez. Îl redau sub beneficiul de
inventar. În ultima parte a vieții, privind în urmă, a realizat că
răspândise, pe calea lui, numai distrugere. Dar s-a oprit aici. Era
maximum ce-şi putea permite un uriaş lider ca introspecţie con-
cluzivă. Dacă amănuntul ar fi real, atunci reflecţia dezesperantă
ar neglija tot ce făcuse constructiv. Convertirea unor triburi

Există, oare, două categorii de lideri? (II)
rAdu-ilArion MunTeAnu
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nomade, de păstori şi vânători, cumva anacronice, în cel mai
mare imperiu dotat cu poştă, drumuri, clădiri diverse de cult,
meşte şuguri şi comerţ, alfabetizat, nu poate să nu aibă un cost pe
măsură. Cenuşa unor oraşe, totuşi reconstruite şi zeci de milioane
de morţi.

Am întâlnit o referinţă la un studiu efectuat la Departamen-
tul de energie globală a Institutului Carnegie (habar n-am dacă
aşa ceva există), care-l defineşte pe Genghiz Khan drept cel mai
mare eco-războinic. Evaluînd contribuţia uciderii a zeci de mili -
oane de pământeni la absorbţia a 700 milioane de tone de CO2
atmosferic. Echivalent emanaţia, în aceeaşi atmosferă, a pro-
dusului arderii, timp de un an, a tuturor combustibililor fosili.
De-o fi aşa, numărăm încă o ciudăţenie ştiinţifică. Dar... e extrem
de puţin. Şi ar fi o metodă mult prea scumpă de reducere a
încălzirii globale. Un Genghiz Khan e de ajuns pentru istorie.

Ivan cel Groaznic, venit după cca 3 secole de la bătălia de la
Kalka (1223), urmarea căreia expansiunea cnezatelor ruseşti fuse-
se stopată. Primul lider rus care-şi ia titlul de ţar. Adică Cezar. În
ideea că Moskova ar fi a treia Romă. Posibil, deşi documentele la

îndemână nu precizează (cu excepţia unei singure surse orale,
într-un foarte vechi serial radio, susţinut de col. dr. Mircea Do -
garu) implicarea călugărului Vasile, sfătuitor de taină al ţarului,
asumarea acestor idei. O dovadă ar putea fi că ţarul a dispus con-
struirea celebrei biserici Vassili Blajenyi în memoria călugărului.
Fapt e că, de la Ivan cel Groaznic, Rusia s-a extins neîntrerupt. Că
era complet nebun, la ce să ne fi aşteptat? Că a avut o grămadă
de neveste? Şi Henry VIII a avut. Oricum, descinde din spiţa Rurik.
Deci, cu o doză de sânge vareg (viking, skandinav) întemeietor.
Ca penultim reprezentant. Ultimul a fost urmaşul său, Fyodor I.
Două cuvinte despre porela primului ţar. Nominal a fost Ivan al
IV-lea. Fără o explicaţie documentată, porecla l-ar caracteriza.
Groaznic în rusă sună groznyi. Dar, acelaşi dr. Dogaru susţine, en
passant, că porecla ar veni de la garda sa personală. Formată din
ceceni. Cei mai duri membri ai Imperiului Rus. Provenind din ca -
pi tala Ceceniei. Care se numeşte... Groznyi. Se non e vero... l-am
putea socoti, din perspectiva înşiruirii tematice pe care ne stră-
duim s-o construim, pe Ivan cel Groaznic ca o verigă de legătură
între Genghiz Khan şi Stalin?

N
umeroase polemici s-au năs -
cut în jurul problemei „roman
şi film“, mai ales când s-au re-
petat adap tările unor opere li-

terare pentru marele ecran. Literatura
asam blează cuvinte, filmul utilizează mij- 
loa ce complexe. Literatura te pune la
„muncă“, imaginaţia devine fertilă; filmul îţi
arată de-a gata, într-o clipă, o casă descrisă
în carte pe câteva pagini. Personajele apar
deodată, fără echivoc. Sigur că se vorbeşte
despre vocaţia narativă a celei de-a şaptea
arte, precum despre imaginile cinemato-
grafice ale scriiturii. Expresiile „camera-sti-
lou“ (A. Astruc) sau „cine-scriere“ (Eisen- 
stein) ne duc cu gândul la munca regizoru-
lui, concepută ca exerciţiu de „scriere“. Ci-
nematograful incită la scrieri (scenarii
cine-romane). Un roman va suporta modi-
ficări pentru a deveni scenariu, înaintea
transformării în cinema. Privirea camerei de
filmat nu este altceva decât un narator om-
ni scient.

În opera literară naratorul se plasează
peste tot; în cinema, camera de filmat tre-
buie neapărat să se găsească într-un loc
anume. Pe ecran lucurile au o formă (în
mod obligatoriu). Dacă scriitorul lasă uneori
în umbră trăsăturile personajelor, iată că pe
ecran feţele constituie substanţa vitală. Tot
ce se vede pe ecran înseamnă prezent. Pen-
tru a sublinia trecutul, cinematograful a
apelat la flash- back, la vocea din off etc.

Am mai ilustrat comparativ cărţi trans-
puse pe marele ecran, deşi compoziţia
n-are scopul de a stabili ierarhii, întrucât ti -
tlul operei şi titlul filmului apar ca două en-
tităţi omonimice. Fiecare înseamnă altceva,
aparţinând unei arte diferite.

În 1973 Vasili Şukşin, scriitorul, concepe
scenariul Călina roşie după propria sa carte
şi, ca regizor, realizează filmul cu acelaşi
titlu, în care el joacă rolul lui Egor, iar Liuba
e interpretată de soţia sa (Lidia Fedoseieva).
De altfel, Şukşin şi-a subintitulat cartea „nu-
velă cinematografică“. De ce Vasili Şukşin nu
s-a mulţumit cu impactul literaturii, de ce a
vrut să „se repete“ în imagini? A simţit, oare,
că, dincolo de oglindă, nu se va naşte un
ecou redundant, ci o operă diferită, la fel de
percutantă? Să fi avut premoniţia morţii?
(peste un an, în 1974, Vasili Şukşin moare pe
platourile de filmare la Ei au luptat pentru
patrie, filmul lui Serghei Bondarciuk). Fatali-
tatea şi ireversibilul fac casă bună atât în
carte cât şi în film. Egor iese de la închisoare,
vrea să-şi schimbe modul de viaţă, o cu-
noaşte pe Liuba cea generoasă precum su-
fletul mestecenilor, pe care Egor îi mângâie
mereu. În carte, Egor „se întoarse apoi cu
faţa spre mesteacănul de care se sprijinea
şi-i mângâie trunchiul cu palma. „ Bine
te-am găsit surată... Da’ mândră mai arăţi!
Zici că eşti mireasă, nu alta... îţi aştepţi mi-
rele, aşa-i?“ (traducere de Alexandru Calais).
În film trebuie să vedem emoţia lui Egor, iar
vorbele din carte par puţin artificiale pen-

tru concretul imaginii. Literatura „adusă“
aproape se sfieşte de poetizare, de „litera-
turizare“. În film apar şi păsările, iar Egor
vorbeşte cu ele.

Liuba simte că Egor ascunde ceva, un
trecut „neîncheiat“, care îl obsedează, îl „vi-
zitează“, îl ucide. Într-un elan de înţelegere,
Liuba exclamă: „de ce sunteţi aşa nenorociţi,
dragii de voi?“ (se adresează lui Egor). Mi-
nunat acest plural, prin care se subînţelege
caracterizarea sintetică a sexului opus, a
bărbaţilor. Pur şi simplu Liuba enunţă un
blestem ce apasă asupra lor, din moment
ce ei nu se opresc dintr-o goană miste-
rioasă, trăind stări contradictorii (primul ei
soţ fusese alcoolic).

În carte, în final, autorul scrie clar: „Egor
muri“. În film, însă, după ce Petro trece cu
basculanta peste maşina Volga (deşi nuvela
se încheie aici) apare imaginea Liubei, care,
în faţa focului, în voce off, „aude“ scrisorile
optimiste şi înflăcărate pe care Egor i le scria
din închisoare. Aşadar echivocul din film
evită dezno dământul tranşant, răspândind
un alt fel de lumină, disipând umbrele
tragediilor umane.

Egor si
mestecenii
AlexAndru JurCAn

Ecran literar
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Am primit recent un „altfel“ de anuar. Se ştie, probabil, că cele
mai multe şcoli cu tradiţie  scot, în fiecare an, un anuar al şcolii.
Am avut în mână, de-a lungul timpului, dăruite, multe astfel de
anuare, unele de sute de pagini chiar, care, în mod obişnuit, con-
semnează mai ales date seci despre elevi, profesori, numele
elevilor din toate clasele, ale profesorilor, ale membrilor consili-
ului de administraţie, ale directorilor. Ceea ce ar putea părea ex-
cesiv, dar asta este soarta unui anuar. Şi totuşi... Nu toate aceste
şcoli, colegii naţionale, dar şi unele şcoli gimnaziale respectă cu-
tuma sau au tradiţia unui colegiu, precum Sf. Sava din Bucureşti.
Graţie acestui lucru poate, de câţiva ani apare aici, cu prilejul Zilei
Colegiului şi a patronului acestuia – Sfântul Sava, 5 decembrie –
apare, aşadar, un „altfel“ de anuar. Evident, se regăsesc, şi în acest
anuar, numele „bobocilor“ ca şi al absolvenţilor, dar listele aces-
tea sunt, mai degrabă, nişte anexe. Un profesor de istorie al
Colegiului, Ioan Grosu, cel care este şi „custodele“ muzeului, a
înţeles, de câţiva ani, că rostul unui anuar nu este doar acela de
a fi „depozitar“ de date seci, ci de a fi, mai ales, o oglindă a unor
momente din istoria colegiului, un bun prilej de adăugire de noi
şi noi documente, ipostaze, la tradiţia îndelungată a celei mai
vechi instituţii de şcoală din Țara Românească. Cum se ştie, aici,
în 1828,  a fost introdusă – din iniţiativa unui grup de intelectu-
ali ai vremii, printre care se numărau Gheorghe Lazăr şi Ion He-
liade Rădulescu, limba română ca limbă de predare în locul celei
greceşti.

Ultimul număr al Anuarului cuprinde, din nou, destule pagini
de mare interes care să justifice rostul lui, cum spuneam, de fapt,
un alt fel de rost, adică acela de a fi „o pagină de istorie a Colegiu-
lui Naţional Sf. Sava“ şi de a „reflecta emoţia din inimile noastre“,
(...) „activităţile pe care elevii de aici le-au desfăşurat: „interviuri, con-
ferinţe, întâlniri solemne, spectacole“ (Amanda Ioana Răduţă,
elevă, responsabil de număr, profesori coordonatori, Andreea
Porumbel şi Ioan Grosu).

Cuprinsul anuarului pare a fi mai mult cuprinsul unei reviste
de cultură, căci regăsim, aici, materiale de-o mare diversitate şi
semnificaţie culturală, precum sinteze ale conferinţelor care au
avut loc într-un an la Sf. Sava, adică întâlniri cu intelectuali ai
vremii, recenzii despre volume aparţinând fie unor foşti elevi
(Mihai Constantinescu, Exerciţii de neuitare, Paul Luca, Bursier la Sf.
Sava) sau alte însemnări ce privesc evenimente editoriale
naţionale: „Premiile Sofia Nădejde pentru literatura scrisă de
femei“). Apoi, sunt inserate date la zi despre Clubul de lectură
„Camil Petrescu“, ori modalităţi de inserţie în social ale elevilor
precum „Parlamentul Copiilor sau parlamentar pentru o zi“. Se
adaugă, semnificativ, comunicări care recompun evenimente din
viaţa trecută a Colegiului, precum „Cine este „Mitică“ (cu referire
la un schelet după care se preda la Sf. Sava în perioada interbe-
lică, ocazie de fi evocat chipul lui Stefan Pop, directorul de marcă
al liceului în perioada interbelică!), sau un extras din monografia
din 1944 a lui Mihail Popescu (punct de reper al istoriei colegiu-
lui, ceea ce a mai apărut „după“,  nemairidicându-se la valoarea
monografiei lui Mihai Popescu!), care vorbeşte despre „Societatea
Literară „Ion Eliad Rădulescu“.

O foarte interesantă consemnare din ziarul „Dimineaţa“ din
25 mai 1925, reînvie un moment de tradiţie din istoria Colegiu-
lui: întâlnirile de după ani ale absolvenţilor. Astfel, ziarul  publică,
în 3 aprilie 1925, o notiţă prin care „Absolvenţii liceului Sf. Sava,
promoţia 1900, sunt rugaţi a nu lipsi de la întrunirea de Duminică 24
mai, la care au aderat“. Se publică, totodată, şi programul întâl-
nirii (câte ceva s-a mai pierdut între timp, la revederile actuale,
din toată această elegantă şi riguroasă „punere în scenă“!), pro-
gram care este surprinzător de... complex: parastas pentru cei dis-
păruţi, o prelegere la liceu din partea foştilor profesori, dar şi din
partea unor foşti elevi, lectura unei „Balade a copilăriei“, masa, ex-
cursie prin Buşteni şi Sinaia. Ziarul reproduce, apoi, în detalii, pe
ore, desfăşurarea întâlnirii, consemnându-se acolo, între altele şi
faptul că „şcoala nu e doar o clădire, nici colecţiunile ce le are, ci pro-
fesorul; ca să ai şcoală, trebuie să ai profesorul“ (Sabba Ştefă-
nescu, profesor universitar, fost profesor al colegiului).

Specific este şi comentariul prof. Ioan Grosu, cel care are
meritul de a fi scos la lumină documentul (subsemnatul având o
anume contribuţie în descoperirea lui!), la care s-a adăugat o fo-
tografie asociată întâlnirii: „Poate vă întrebaţi, spune prof. I. Grosu,
ce are special această întâlnire de 25 de ani. Este una specială pen-
tru că aceşti elevi se revedeau după Război, unul care produsese atât
de multă suferinţă pentru naţiune; dar şi o mare bucurie: românii
puteau să fie pentru prima dată împreună într-un stat al lor,
naţional“.

Sigur, Anuarul este, cum se poate închipui, mult mai bogat
în cele 130 de pagini ale sale, el impresionând prin varietate, prin
contribuţia masivă a elevilor, prin texte scurte şi la obiect. Sunt
prezentaţi, de exemplu, profesorii recent pensionaţi: Gheorghe
Lăzărescu, Marcel Ţena, Lucia Sterian, Liliana Preoteasa. Într-
un sobru „In memoriam“ este evocat şi chipul profesoarei de
matematică, Mihaela-Dora Săcuiu. Câteva pagini sunt ocupate
de „olimpicii“ de la Sf. Sava sau de „experienţa“ clasicizată de-
acum a echipei de teatru care participă de mai mulţi ani la un
Festival de teatru francofon la Sorrento, Italia. 

Variat, substanţial, evocator, provocând parcă o realitate din
jurul nostru adesea ezitantă şi confuză în raport cu trecutul, ne-
semănând deloc cu alte anuare, Anuarul de la Sf. Sava trebuie în-
scris între experienţele culturale de marcă ale unui colegiu de
vârf care continuă să cultive „trecutul“ ca punct de reper al
prezentului. Şi, de ce nu, al viitorului, chit că viitorul se anunţă
uneori ca fiind greu de circumscris.

Un anuar „altfel“
AdriAn CosTACHe



S
âmbătă, 8 iunie 2019, am petre-
cut o seară teatrală interesantă la
Muzeul Naţio nal al Literaturii
Române, în cadrul primei ediţii a

Festivalului de literatură poliţistă „Misterele
Bucureştiului“, unde s-a prezentat specta-
colul „Amintiri din livada cu meri“, un
thriller cu accente co mice după piesa omo -
nimă a celebrului scriitor George Arion. 

Spectacolul parafrazează titlul piesei lui
Cehov. Este o relevare a dramei lăuntrice la
vârsta senectuţii, un spectacol al sugestiei,
tenta de suspans fiind accentuată de efec -
tele sonore ale ploii abundente şi ale unor
sunete misterioase. Câtă încredere mai
avem în partenerul de viaţă când planează
suspiciunile unor relaţii extraconjugale, gân-
durile ascunse, dar şi depănările unor amin -
tiri comice şi triste? Trecerea timpului îşi
pune amprenta pe gesturi, obiceiuri, trăiri
sufleteşti... Iar misterul protagoniştilor iese
la suprafaţă într-o noapte furtunoasă... 

George Arion, considerat cel mai bun
scriitor român de literatură poliţistă, adesea
comparat cu Raymond Chandler, ştie foarte
bine să mânuiască suspansul, inserând cu
abilitate şi elemente de umor fin, mucalit.
Seria de romane poliţiste al căror protago-
nist este jurnalistul Andrei Mladin i-a adus
succesul autohton, dar şi internaţional.
Cărţile sale au fost traduse în limba engleză
şi franceză, autorul promovând cu succes
acest tip de literatură la festivalurile eu-
ropene. În afară de romanele poliţiste scrise
cu mult talent li -terar, George Arion a abor-
dat şi genul dramatic, scriind 3 piese mys-
tery: „Scena crimei sau Caruselul uci- 
ga şilor“, o tragicomedie poliţistă într-un act şi
5 cadavre, montată la Teatrul Naţional Ra-
diofonic în 2009, în regia regretatului Vasile
Mantea, cu Mircea Albulescu, Constantin
Dinu lescu, Eugen Cristea (care a semnat
adap tarea radiofonică), Virginia Mirea, Dan
Condurache, Corina Dragomir, Mihai Nicu -
lescu, Mircea Creţu şi Gheorghe Pufulete în
distribuţie, dar şi pe scena Teatrului „Tudor
Vianu“ din Giurgiu, în regia lui Silviu Jicman,
în 2010, în distribuţie regă sindu-se Tudorel
Filimon, Katy Bulcă, Delia Hrişcu-Badea,
Vasile Toma, Liviu Rus şi Violeta Teaşcă; „Mis-
terul unei nopţi cu viscol“, publicată în
2012 în revista „Familia“; „Amintiri din li-
vada cu meri“, care s-a montat la Teatrul
Naţional Radiofonic în 2011, în regia lui

Vasile Manta, din distribuţie făcând parte tot
actorii Eugen Cristea şi Cristina Deleanu,
buni prieteni de familie cu scriitorul George
Arion, iar premiera scenică a fost la Casa de
Cultură Belgo-Română „Arthis“ din Bruxelles,
în martie 2018. 

În ţara noastră, genul poliţist (crime/
thriller/mystery/policier/noir/giallo) încă nu
este apreciat la adevărata valoare, compa -
rativ cu alte state europene precum Franţa,
Suedia, Norvegia, Islanda, Marea Britanie,
Italia, Belgia, la noi fiind considerat facil, omis
rapid din locaşele memoriei şi nefiind stu-
diat în anii de şcoală. Însă realitatea este cu
totul alta: literatura poliţistă este un antre-
nament al micilor celule cenuşii, după cum
afirma detectivul belgian Hercule Poirot al
„Reginei Crimei“ − Agatha Christie, pentru
rezolva rea misterelor propuse de autor, con-
tribuind la dezvoltarea atenţiei distri-  bu tive
pentru detalii şi la cunoaşterea psihologiei
triadei victimă-asasin-anche tator, multe
elemente care sunt trecute cu vederea de
detractorii genului. 

De această dată, dramaturgul George
Arion creionează povestea unui cuplu ame -
rican de vârstnici: Sam (Eugen Cristea), fost
poliţist pensionar, şi soţia lui, Edith (Cristina
Deleanu), proprietarii unei căsuţe de la pe -
riferia oraşului Barintown (imaginat şi des
evocat de George Arion în scrierile sale). Bu-
curia celor doi este grădinăritul − plantarea
merilor într-o frumoasă livadă cu 49 de
pomi. Numai că vremea ploioasă şi în-
târzierea lui Mark, oaspetele celor doi la cină,
amână plan tarea celui de al 50-lea măr.
Anumite amintiri ies la iveală. Singurătatea
celor doi le joacă feste. Sunete misterioase
se aud. Obsesia ploii pune stăpânire pe
minţile celor doi vârstnici... Furtuna de afară
se suprapune cu cea interioară a protago-
niştilor. Dar momentele de dans şi unele
replici spuse cu haz animă atmosfera. Cei doi
actori formează un cuplu şi în viaţa reală şi
acest amănunt influenţează şi relaţia pro-
tagoniştilor din piesă. Tensiunea este reali -
zată in crescendo. Treptat, aflăm amănunte
din cenuşiul vieţii celor doi, problemele de
la locul de muncă şi repercusiunea acestora
asupra lor. Inflexiunile vocilor alternează
rapid de la un dialog calm, amuzant la crize
de furie. Finalul este surprinzător... deşi,
poate, deductibil pentru cititorii/spectatorii
avizaţi genului poliţist.

Decorul (Simona Marcu) este minima list
(o masă cu 2 scaune, veselă, un fotoliu, un
telefon, un aparat de radio, un cuier), sce -
nografia spectacolului pretân du-se oricărui
spaţiu de joc, convenţional sau nu. Sunetele
neobişnuite, proiecţia video a unor meri în-
floriţi pe un fundal albastru, jocul de lumini
şi tema muzicală antrenantă („The Midnight
Special“ − Creedence Clearwater Revival),
alese cu bun gust de Vasile Manta şi aşezate
cu pricepere în scenă de către regizorul
Daniel Niţoi, dar şi jocul actoricesc bine pus
la punct contribuie la introducerea specta-
torilor în atmosfera poveştii poliţiste şi în
crearea şi menţinerea suspansului până la fi-
nalul celor 75 de minute. 

Un spectacol poliţist calitativ, care com-
pletează cu brio galeria pieselor de suspans
(thriller, mystery, farse şi comedii poliţiste)
din stagiunea actuală a teatrelor bucureş -
tene: „Bani din cer“ de Ray Coo ney (Teatrul
de Comedie), „Moştenirea“ de Lucia Ve -
rona (Teatrul Coquette), „Magnolii şi cia-
nură“ de Olga Delia Mateescu (Teatrul
Coquette), „Bârfe, zvonuri şi minciuni“ de
Neil Simon (Teatrul Naţio nal), „Fidelitate“
de Chazz Palminteri (Teatrul Act), „Omul
per nă“ de Martin McDonagh (Teatrul Act),
„Arsenic şi dantelă veche“ de Joseph
Kesselring (Creart − Teatrelli), „Cursa de
şoareci“ de Agatha Christie (Teatrul Naţio -
nal), „Şi din 10 n-a mai rămas niciunul“ de
Agatha Christie (Teatrul Avangardia), „In-
triga“ de Jaime Salom (Teatrul Avangardia),
„Opt femei“ de Robert Thomas (Teatrul
Nottara), „Capcană pentru un bărbat
căsătorit“ de Robert Thomas (Teatrul Elisa-
beta), „Crimă la Howard Johnson’s“ de
Ron Clark şi Sam Bobrick (Teatrul Elisabeta)
şi „Fata Morgana“ de Dumitru Solomon
(Teatrul Dramaturgilor Români).
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Livada cu mistere 
a domnului Arion
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Regia: Daniel Niţoi 
Distribuţia: 

Eugen Cristea (Sam) 
Cristina Deleanu (Edith) 

Muzica şi efectele sonore:
Vasile Manta 

Coregrafia: Izabela Bostan 
Scenografia: Simona Marcu 
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P
ostmodernismul este un curent
a cărui formare și încadrare este
învăluită în mister, care parcă
trădează nesiguranța uzitată în

abordarea acetui curent. Acest curent își
face apariția odată cu finalul anilor  ̀ 60 și în-
ceputul anilor `70. Un mare eseist și critic
englez, Steven Connor, elaborează o precisă
si inteligibilă descriere a procesului de for-
mare al acestuia, în care amintește mo-
mentul critic de destabilizare al curentelor
stagnate în diferitele țări ale lumii: de la
structuralismul francez, formalismul rusesc
și hermenautica germană până la curente
aparținătoare postromantismului (sim-
bolismul, expresionismul, suprarealismul și
alte ‚isme’), dar care, nu după mult timp, vor
forma un curent comun, unificat și perfect
funcțional.

Postmodernismul se resimte în multe
domenii academice sau neacademice, cum
ar fi filozofia, arta, arhitectura, televiziunea,
teatrul, muzica, sociologia, moda, dar bine -
înțeles și în cinematografie. Printre adepții
ai „artelor maselor“- postmodernismul tin -
zând spre formele deschise și provizorii, im-
plicând arta maselor și cultura populară și
fiind un fenomen artistic, filosofic, social –
se află și regizorul, scriitorul și actorul
Quentin Tarantino. Cu toate acestea critici,
precum Frederic Jameson, pretind că post-
modernismul este snobismul cultural al
modernismului, fapt ce a separat cultura
înaltă de cea populară. Sau Dwight Mac-
donald care, în 1953, a precizat faptul că
arta maselor este o continuare a artei pop-
ulare care până la Revoluția Industrială a
fost cultura oamenilor simpli. Aceasta s-a
născut și a fost gândită de oameni fără in-
fluența culturii înalte, specifică elitelor.  Însă
supozițiile celor doi și ale altora sunt igno-
rate de regizor.

După succesul filmului Profesioniștii
crimei (Reservoir Dogs) , 1992, marele regi-
zor oferă publicului, în 1994, un nou film,
care a modificat întreaga față a cinemato -
grafiei, și anume Pulp Fiction. Filmul descrie
printr-un șir narativ non-linear întâmplări
pe care publicul le consideră cunoscute:
povești ale gansterilor, furturi/jafuri, victime
ale mafiei, dependența și traficul de dro -
guri. Toate povești materializate și trans-
puse de regizor în locuri obișnuite, cunos- 
cute de spectatori. La o primă experiență cu
pelicula, ca public ești tentat să presupui că
filmul este o pastișă a poveștilor și filmelor
deja create a anilor `20, `30. Astfel, filmul
este considerat ca fiind neoriginal și clișeic.
Cu toate acestea, creațiile regizorului sunt
profesioniste și pline de subtilități.

Filmul este controversat și complex, as-
cunde numeroase referințe cu privire la  re-

gizorii care l-au influențat pe Tarantino,
filme care l-au impresionat sau marcat, la
personalități, companii și brand-uri din
lumea cotidiană. Simplitatea ambalajului  și
finețea conținutului fac ca filmul să fie ușor
maleabil și pe înțelesul minților care caută
doar divertisment (căci până la urmă filmul
este o comedie) și iscoditor pentru mințile
dornice de interpretări și aprofundări.

Pe parcursul filmului avem parte de
scene semnificative. Voi face referință,
prima dată, la celebra scenă de dans în care
Vincent Vega (John Travolta) și Mia Wallace
(Uma Thurman) dansează în cadrul unui
concurs la localul Jack Rabbit Slim’s, Taran-
tino făcând legătura cu celebrul film Satur-
day Night Fever, în regia lui John Badham,
în care actorul John Travolta, în rolul lui Tony
Manero, are parte de un megasucces. 

Dialogurile din film sunt colocviale și de
multe ori te sustrag de la mesajul discuției,
iar datorită non-linearității acțiunii, este
necesară o atenție specială pentru a-i înțe -
lege toate dedesupturile. Mai ales fiindcă
Pulp Fiction a implementat noi standarde
în ceea ce privește importanța dialogului
într-un scenariu. Când Mia Wallace co-
mandă un shake de cinci dolari, chelnerul o
întreabă dacă preferă shake Martin and
Lewis ori Amos and Andy, făcând referire la
dubla comedia  Jean Martin și Jerry Lewis
(două persoane de culoare albă) și show-ul
Amos și Andy (două persoane de culoare
neagră). Pe scurt acesta o întreba dacă
preferă vanilie sau ciocolată. 

Din cauza faptului că Tarantino a fost
criticat ca fiind prea subiectiv în abordarea
unei realități prezentate în filmele sale,
acesta a introdus în Pulp Fiction o scenă
ironică la adresa criticilor, în care Vincent
Vega și Jules Winnfield (Samuel L. Jackson)
discutau în mașină despre faptul că în Paris
un Quarter-pounder cu brânză se numește
Royal cu brânză din cauza sistemului metric
sau că în Olanda se vinde bere în cine-
matografe.

O semnătură a regizorului, care se
regăsește și în restul filmelor, este mașina
albă, marca Honda care este prezentă atât
în Pulp Fiction cât și în Jackie Brown (1997)
sau Kill Bill vol. 2 (2004) sau gestul făcut de
Uma Thurman, indiferent de personajul pe
care-l joacă, în diferitele filme, cu degetele
indicând forma unui dreptunghi. Și de
asemenea prezența celebrului  pachet de
țigări marca Red Apples. 

În scena în care Butch Coolidge (Bruce
Willis) își alege arma cu care să-i confrunte
pe cei doi, atunci când Butch se luptă cu
Marsellus Wallace (Ving Rhames), trece, pe
rând, de la ciocan la o bâtă de baseball, pe
urmă la o drujbă și, într-un final, la o sabie
de samurai, Tarantino, de fapt face referire
la patru filme din care provin acele arme,
ciocanul din Friday the 13th (1981) bâta din
Walking Tall (2004), drujba, bineînțeles din
filmul The Texas Chain Saw Massacre (1974),
iar sabia din Lightning Swords of Death
(1972). 

Comicul apare în momente ciudate și
neașteptate, în momente ca și cel în care
boxerul Butch își alege arma perfectă, când
Vincent Vega îl împușcă pe negrul Marvin,
din greașeală, în față, când Vega și Jules nu
sunt nimeriți de niciun glonț sau scena în
care Marsellus este penetrat prin metode
bizare. Un alt lucru care trebuie menționat
este monologul lui Jules Winnfield (Samuel
Jackson), un fragment din Biblie „Ezekiel
25:17“, pe care-l spunea înainte de a omorî
pe cineva. Chiar într-o emisiune difuzată de
BBC One, actorul a fost rugat să-l spună din
nou, iar acesta, fixând cu privirea o cameră
de filmat, a interpretat monologul în în-
tregime.

În limbaj cinematografic se zice că fil -
mele sunt clasificate în genuri și subgenuri.
Opera lui Quentin Tarantino, datorită stilului
său, datorită îmbinării genu rilor deja exis-
tente, datorită gândirii și constituirii unei
bune relații între regizor-public-film, con-
stituie un întreg independent care va con-
stitui un punct  de plecare sau un domeniu
de inspirație pentru viitorii regizori, așa cum
și Godard este un exponent de referință
pentru Tarantino. 

O comedie
mai greu 
de înţeles

niColAe i. nisTor
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C
âţi dintre noi se aventurează să îşi asume riscurile?
Am salutat cu entuziasm Scrisoarea lui Mălăele
(sfârtecată de alţi cârtitori) tocmai pentru curajul re-
gizorului de a scoate actul 3 din cele patru (dorinţa

năstruşnică a lui I. L. Caragiale la un moment dat), în primul rând
pentru comicitate. Salut şi vizualitatea lui Radu Afrim, setea lui
sălbatică de a domina textul lui Cehov, acope rindu-l pur şi sim-
plu prin toate invenţiile regizorale, scenografice, de univers
sonor, lumini, pe care tehnica modernă este capabilă să le
furnizeze teatrului. Nu e puţin lucru să sfidezi un text straşnic, cu
o anumită dinamică interioară, cu un anumit suflet slav,
aducându-i un extraterestru care vine din galaxii în casa celor
trei surori. Şi să scrii text acolo unde nu trebuia să schimbi nici
măcar o virgulă. Dl. Afrim, ardelean născut în Gemeni, are o mare
putere de survolare a realităţilor. Maimuţă în zodiacul chinezesc,
e predispus la toate acrobaţiile.

Montarea este în primul rând o mare acrobaţie stilistică, ac-
torii fiind împinşi spre un joc-ţopăială, fie că e vorba de balet, sex
sau numai text. Jos pălăria! Cât efort!
Câtă creativitate! Cât tumult, câtă
risipă de energie şi de mijloace! Lu-
minile îţi intră prea mult în ochi, orbesc
textul. E ca o avalanşă de imaginaţie
care alterează la un moment dat pâr-
tia dramaturgică. Cabana surorilor e o
vilă din Poiana Braşov. Suntem la
Moscova şi un personaj vrea să schieze
la... Vârful cu Dor. De ce nu se duce în
Caucaz? E teatrul absurdului? Nici vorbă! Una e absurdul şi alta e
falsul. Ce caută Putin printre schiori? Ce ne comunică el? Când
satirizezi un personaj care nu te poate sancţiona, nu e curaj, e
copilărie. De ce nu Dragnea? Această cavalcadă de adaosuri de
dragul adaosurilor face textul primordial secundar. Ucide at-
mosfera cehoviană, căci totuşi de la ea se porneşte... Bobi k68,
dacă ajunge pe Terra, este o inteligenţă superioară, nu un bişonel
la casa surorilor. Este stricat tot cehovismul asumat. Digitalismul
scenariului nu deranjează, ceea ce supără este excesul. Excesul
excesului regizoral fără limite, fără măsură, invenţie peste in-
venţie, panoul de plecări-sosiri avioane este cel de la Otopeni,
deşi ne aflăm la Moscova. După atâtea aventuri, publicul pare
obosit la aplauze. Cum să nu aplauzi actorii parcă făcuți din plas-
tilină regizorală? Funduleţele goale sunt formidabile! Jos pălăria!
Momentul final al despărţirii este un mare moment regizoral. Jos
pălăria! Decorul (Irina Moscu) este foarte frumos, deşi prin gigan-
tism se opune spiritului cehovian intimist. Apar exagerări în inte-
riorul decorului de dragul spectaculosului. Cutia de sticlă unde
sunt puşi să stea actorii. Scena incendiului este de asemenea o
mare reuşită. Ea ar fi un final apoteotic, dar se uită repede, căci
urmează alte giumbuşlucuri. La un moment dat există impresia că
frumoasa cortină a Naţionalului nu ştie când şi unde, în ce mo-
ment, să aterizeze. O face până la urmă după trei ore şi un sfert.

Excesul de teribilism regizoral oboseşte la un moment dat,
pare a fi al unei acţiuni nesfârşite, infatigabile. O poveste în

poveste. Un paralelism, nu o simbioză. Capra e ca nuca în perete,
lipsesc Pluguşorul, Moş Crăciun, Moş Nicolae şi colindătorii lui
Putin sau Chiril, patriarhul Moscovei (sau cel de la Sinaia). Burta
gravidei, un moment excepţional! E film în teatru sau teatru în
film. E Cehov şi nu e Cehov. Dacă pleci la drum cu ceva din trupul
dramaturgului, nu trebuie să îi conservi sufletul?  

Interesantă ca experiment, ca eveniment excentric, montarea
originală se bizuie pe actori. Ei fac teatrul. 

Flavia Giurgiu (Irina) e fenomenală în toate episoadele
scenice; se vede aici şi corpul ei de nimfă, dar şi mâna marelui re-
gizor. Raluca Aprodu (Maşa), de asemenea, convinge în rolul ei
de soră, certată şi împăcată, combinată nocturn cu Verşinin. Ex-
celentă a treia soră, Olga, profesoară, Natalia Călin. E cel mai ce-
hovian personaj. De la început şi până la final. Emilian Oprea, în
Verşinin, coboară certamente din Cehov; actorul manevrează
foarte bine acest personaj esenţial în poveste. Toate momentele
lui au savoarea cehoviană, iar sexul în condiţii de nuditate aduce
aminte de Hausvater. Irina Movilă e o mare artistă. Dă foarte bine

resemnarea, împăcarea cu soarta, de-
spărţirea e jucată splendid. Marius
Manole e actorul care poate face de
toate. E canalia lui Cehov. Florin Căl-
băjos este un adevărat Kulîghin.
Ipostaza bisexuală e nostimă în sine,
dar necehoviană, ostentativă, căci aşa
s-a dorit să fie. Istvan Teglas, în Tuzen-
bach, contribuie prin joc precis la re-
compunerea universului acelei familii

în condiţiile dictate. Place mult şi Natalia, Ada Galeş, suavă, gin-
gaşă, exactă. Ciprian Nicula e un clown, caraghios în toate
mişcările, inutil dramatic, dar foarte simpatic. 

Superbe costumele! Atent croite pentru a spori la maximum
senzualitatea surorilor şi masculinitatea bărbaţilor. Efectele
sonore (Călin Ţopa, Radu Afrim) se împletesc armonios, unele stri-
denţe strică recepţionarea textului. Luminile savante (Mircea
Mitroi, Cristian Şimon) contribuie din plin la apoteoze.

Mai jucat decât Caragiale în România, Anton Pavlovici Cehov,
dramaturg mult mai norocos decât ghinionistul Bulgakov, cred
că s-ar amuza copios din livada lui de fantome de acest mega-
super-spectacol pus în scenă la Teatrul Balşoi de la noi.

Concluzia: filmul bate teatrul şi vizualul textul. Uimiţi, pe
strapontinele lor, dramaturgii români încă în viaţă se uită galeş la
această operă de imaginaţie, de bunăvoinţă regizorală, de geniu
acustic, de efecte video. Cred că ar fi fost cel mai indicat să facă
figuraţie în postură de extratereştri. Niciodată nu e prea târziu şi
nicio coincidenţă nu este întâmplătoare.

Admir însă siguranţa regizorală, alianţa factorilor responsabili
de bugetele teatrale întru promovarea continuă a marelui dra-
maturg rus şi de curajul de a fi pus la zid şi cel care a receptat
căderea Zidului Berlinului, Gorbaciov. Extensia semnificaţiilor,
aluziilor politice. Lupta pentru democraţie excede însă intenţiile
textului cehovian care ar trebui să fie citit ad litteram.

Trei surori şi fratele Putin
dinu GriGoresCu

Câteva concluzii despre scenariul-spectacol (ne)firesc de liber după Cehov
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P
entru unii este o simplă trecere
de la toamnă la iarnă, pentru
alții, în schimb, este un eveni-
ment grandios, plin de emoție

și amintiri. Iată-ne, așadar, în capitala Ba-
natului, Timișoara, un loc care te inspiră și
de la care ai așteptări din numeroase
punc te de vedere, iar de această dată, pe
latura artistică

În perioada 28 noiembrie - 3 decem-
brie 2019 s-a desfășurat aici cea de-a XII-a
ediție a Festivalului Național de Teatru
pentru Tineri și Copii - Copil în Europa. Un
mod, mai mult sau mai puțin patriotic, dar
plăcut, de a-ți petrece Ziua Națională.
Rezultatul? Pentru tineri o experiență fru-
moasă, o nouă amintire de înmagazinat în
minte, însă, pentru cei cu vârste mai înain-
tate, festivalul a produs, doar în aparență,
acest lucru. În esență, s-a trecut de o bari-
eră a timpului, într-o zonă a multelor amin-
tiri, și a evenimentelor trăite de cei ce-și
aduc aminte de fenomenul `89. Nu putem
trece cu vederea faptul că, în mai puțin de
trei săptămâni de la terminarea festivalu-
lui, se vor împlini trei decenii de când
lumea poate savura din plin libertatea. În
fine, lucru de care s-a bucurat și se bucură,
în continuare, lumea teatrului românesc și
nu numai.

Spectacolele, atât susținute de tineri,
cât și cele invitate, ateliere, colocvii, un
program încărcat și câteva trupe din țară,
este ceea ce Ana Maria Pandele Andone,
actriță la Teatrul Național Mihai Eminescu
din Timișoara și organizatoarea festivalu-
lui, a reușit să adune sub egida unui sin-
gur nume: Copil în Europa.

Astfel, seria de spectacole este de-
schisă de trupa Aslăneștii, din Timișoara,
cu spectacolul Insula de Mihail Sebastian,
în regia Cristinei Mandae. Decorul simplu,
dar sugestiv, împreună cu jocul scenic
reușesc să te transpună în povestea celor
trei personalități, total diferite: sportivul,
artista și omul de afaceri, care formează,
într-un final, același întreg, căutând sal-
varea.

A urmat trupa Thalia, din Constanța,
cu un spectacol inspirat din două opere

ale scriitorului Ion Băieșu, În gară la Med -
gidia și Tanța și Costel, în regia Silviei Leucă
și Magdalenei Martinescu. Un spectacol
simplu, dar bine conturat, cu un decor cla-
sic, ce reprezintă gara din Medgidia, unde
are loc și întâlnirea dintre Tanța și Costel;
iată un spectacol bazat pe gesturi, ticuri
verbale și coregrafie.

Trupa Victory of Art din București a
prezentat anul acesta două spectacole:
Visul unei nopți de vară de William Shake-
speare, în regia lui Rareș Fota și Lectia de
Eugène Ionesco, în regia Julietei Georoiu.
Primul menționat s-a bazat, în special, pe
muzică și dans, o viziune mai modernistă,
luând în considerare piesa aleasă. Am avut
ocazia să o văd piesa lui Eugène Ionesco
transpusă de două ori pe scenă, în același
festival. Două perspective și două moduri
, total diferite, au fost alese de regizori
pentru rolul ce-l au aceștia în relația scenă-
actori-public. Prima variantă, jucată în
română de către bucureșteni, ne prezintă
șapte din cele 40 de victime ale profe-
sorului. Un decor inteligent și, bineînțeles,
transformările prin care trece personajul
profesorului, de-a lungul spectacolului,
oferă un dinamism reprezentației. Cea
de-a doua variantă a fost pusă în scenă de
elevii trupei de teatru din Baia Mare,
Dramatis Personae, jucată în franceză și re-
gizată de Nicolae Weisz. De această dată
ne este arătată ultima victimă, numărul
40. Coloana sonoră și ce au reușit actorii
să creeze din personajele lor contribuie la
realizarea unui spectacol inedit. Modul
sacadat, aproape mecanic, de a se mișca
profesorul, în contrast cu comportamen-
tul și trăirea, atât a victimei, cât și a mena-
jerei, este sublim. A existat, totuși, un
punct comun între cele două și anume cu-
loarea (profesorul îmbrăcat în negru,
decorul alb și victima/victimele îmbrăcate
colorat).

Trupa de teatru Assentiment, din Hue -
din, a venit cu spectacolul Cuțitul, ce re-
unește texte de la doi mari scriitori fran- 
cezi, Jacques Prévert și La Fontaine, în
regia lui Alexandru Jurcan. Este de un di-
namism extraordinar, cu o trecere riscantă,
dar sigură și bine conturată, de la iubire la
agresivitate și înapoi, de la fericire la frică,
de la moarte la viață. Spectacolul încearcă,
și reușește, să satirizeze maiestuos vio-

lența umană care poate apărea în diferite
momente. În ciuda traseului spectacolu-
lui, acesta are un final fericit, final repre -
zentat de Page d’écriture a lui J. Prévert.

Seria, astfel începută, se termină cu
spectacolul susținut de trupa Agora, din
Timișoara. Acesta se numește Studiu de
caz de Oana Condurache, în regia Laurei
Berindei și Adrianei Mureșan. Un lucru im-
portant, și mai rar întâlnit, pentru acest
festival, este secțiunea cu monologuri prin
care elevii se pot exprima liberi, se pot
rupe câteva minute de realitate și-și pot
construi o lume proprie, în care să se
elibereze emoțional și psihic. Am avut
parte de stiluri diferite, de o multitudine
de mesaje transmise în moduri cu totul
aparte. Majoritatea textele provin de la
scriitori contemporani precum: Mark Had-
don, Matei Vișniec, Jane Martin și, un pic
de Clasa noastră, de Tadeusz Slobod -
zianek, dar am avut ocazia să mă bucur și
de un Cehov cu Efectele Dăunătoare ale 
Tutunului (pe care am avut onoarea să-l 
interpretez).

Spectacolele invitate au fost în număr
de trei: Homo Zeus de și cu Paul Cimpoieru
și cu participarea lui Ionel Barac, Mergi pe
drumul tău după un scenariu de Laura
Țibuleac, în regia Julietei Georoiu și Nopți
Albe după F. M. Dostoievski, în regia An-
dreei Vulpe.

Cel din urmă menționat a fost specta-
colul care a închis festivalul într-un mod
cum nu se poate mai frumos. Măiestria cu
care cei doi protagoniști, Marcela Nistor și
Alexandru Beteringhe, au trăit rolurile
celor doi, a Visătorului și a Nastenkăi, a dus
spectacolul la un, cu totul, alt nivel. Natu-
ralețea și sinceritatea cu care cei doi s-au
jucat au construit o atmosferă fermecă-
toare, cu un decor simplu, format dintr-o
estradă și un felinar, care transforma scena
în malul râului unde se întâlneau cei doi.

Andreea Vulpe a susținut, pe lângă
aceasta, unul dintre ateliere și prin aceasta
țin să închei, enumerându-i pe cei vinovați
pentru momentele frumoase create pen-
tru tineri:

Paul Cosma-Cimpoieru, Vitalie Bantaș,
Julieta Georoiu, Raasmina Călbăjos, Clau -
diu Pușcău, Edgar Nistor, Mădălina Ghi -
țescu, Valentina Cotinschi și, bineînțeles,
Andreea Vulpe.

Copil în Europa
niColAe i. nisTor

���
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Marți 19 decembrie 1989. Luni seara, 18 decembrie, tocmai când
îmi făceam bagajul pentru a pleca la București, fiind chemat de ur-
gență să dau, în sfârșit, bun de tipar almanahului Spectacol, mult
mai masacrat de cenzură decât la edițiile anterioare, mă sună la te-
lefon din Timișoara regizorul Ioan Ieremia să mă informeze cum
evoluează  evenimentele. Îmi vorbește deschis, acuzator, cu furie,
făcându-mă să înțeleg că lucurile sunt mult mai grave decât pre-
supuneam. Situația a depășit, de fapt, protestele enoriașilor care
vizau mutarea pastorului reformat László Tőkés din reședința sa din
Piața Maria. Ioan Ieremia își încheie convorbirea cu mine cu o veste
șoc: „Chiar în această dimineață un grup de protestatari au încercat
să intre în Comitetul Județean de Partid“. Fără să stau pe gânduri,
deîndată ce am lăsat receptorul din mână, mă hotărăsc să merg la
Timișoara și eventual, dacă tot făc drumul până acolo, să dau o raită
și acasă, la Reșița, să-mi văd mama, iar miercuri să zbor cu avionul
din Caransebeș la București. Un adevărat tur de forță, dar sunt decis
să nu renunț la el. Marți dimineața, în jur puț de ora șase, mă aflu
deja în tren. În vagonul  de clasa a doua e înghesuială mare. O mul-
țime de oamni nu au loc și stau în picioare. Pentru toți cuvântul
magic e Timișoara. Toți discută înfierbântați, cu patimă, își exprimă
părerea. Îmi amintesc că duminică, 17 decembrie, după ce seara
trecută ascultasem până după miezul nopții Europa liberă, m-am
trezit relativ târziu, deși planificasem încă de la începutul săptă-
mânii să merg cu familia în Someșeni, la OSER, populara piață de
vechituri a Clujului, unde găsești tot ce poți sau nu imagina. Ta-
blouri și cărți rare, aparatură electronică străină, parfumuri, obiecte
de colecție, șuruburi, cuie, căței și pisici, ustensile și hârburi, haine
de tot felul. Sigur, cele noi, primite la pachet din occident, erau la
mare căutare. Între ele se găseau și celebrii blugi de marcă, atât de
doriți de Laura și Luiza, la un preț din cale afară de piperat că ni-
meni nu prea dădea năvală la ei. Mulți de aceea preferă haine vechi,

nici astea de aruncat, purtate până la suferință. Totuși recunosc că
numai de cumpărături nu-mi arde. Din acest motiv și încerc să o
conving pe Mariana, mama fetelor, să renunțăm, amintindu-i pro-
verbul „Țara arde și baba se piaptănă“. Cu toate acestea în minte nici
nu observ cum trece timpul și că am ajuns la Deva. În comparti-
ment intră două țărănci dintr-o comună de pe lângă Herculane.
Abia își ocupî locurile că și încep să vorbească despre Timișoara.
Aflu  că peste noaptea în orașul de pe Bega s-a tras. Că sunt morți
și răniți. Că o mamă cu copilul în brațe a fost împușcată în cap. Le
ascult și aștept cu nerăbdare să mă conving  „pe viu“  care e ade-
vărul. Gara e de nerecunoscut, dezolantă, haos peste tot.  Impre-
sia e de stare de asediu. Mă simt dezorientat. În cele din urmă
pornesc către centru. La primul pod de pe Bega dau cu ochii de o
realitate cutremurătoare. O femeie între două vârste, îngenun-
cheată  dinaintea unui tab, își smulge părul de durere și cere să i se
dea fiul înapoi. Un bărbat de vârsta a treia cu îmi spune că bietei
femei i-a fost împușcat copilul, iar disperarea îi este cu atât mai
mare cu cât trupul lui a dispărut. Îmi continui drumul puternic mar-
cat de ceea ce am văzut și auzit. Până în Piața Maria, de unde a în-
ceput totul, mă opresc la mai multe telefoane publice, dar din
păcate niciunul nu funcționează.  Mă găsesc astfel în imposibilita-
tea să-mi anunț unor prieteni apropiați (Anghel Dumbrăveanu,
Cornel Ungurean, Aurel Gheorghe Ardeleanu) sosirea în oraș. Stau
în fața Catedralei  de două ore și port discuții când cu unul, când cu
altul. După dezastrul din noaptea de luni spre marți, soldat cu văr-
sare de sânge, mi se spune că focarul protestelor s-a mutat la ELBA.
Că muncitorii au declarat grevă generală și acum nu sunt lăsați să
părăsească fabrica. Din acest motiv în centru se va aduna mai pu-
țină lume. Probabil însă că și din frica trăită sub ploaia de gloanțe
pornită în ziua anterioară din tancuri și taburi. Mă simt singur și de-
primat într-o Timișoară devastată. În plin clocot. 

Via Cluj-Timișoara-Reșiţa-București,
Vrem artă liberă, Terapie estetică și morală, 

un cadou al lui Vlad Mugur
ion CoCorA
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Cu telefoanele situația e neschimbată. Sunt tentat să mă în-
drept către Teatrul Național și Operă  sperând să întâlnesc vreun
cunoscut. O fac, nu însă direct pe bulevard, care e destul de puțin
populat, ci pe străduțe lăturalnice așa cum fusesem sfătuit de mai
multe persoane. La Agenția TAROM mă interesez dacă zboară
avioane  la București și când. Din Timișoara – nu!  Din Caransebeș -
da! Aleg varianta Caransebeș. Îmi cumpăr bilet și pornesc imediat
spre autogară. Presupun să existe vreun autobuz  spre Reșița. No-
rocul îmi surâde și „prind“ repede un  „autostop“. În nici  două ore
ajung urbea copilăriei. Pentru câteva clipe, dornic să iau pulsul a
ceea ce se „coace“ în „cetatea de foc“, fac o scurtă vizită lui Eugen
Vancea, regizorul si directorul teatrului. Nu-mi dă prea multe deta-
lii, dar mă asigură că oricând te poți aștepta la orice.  Acasă mama
în loc să se bucure că mă vede, după ce află că vin de la Timișoara,
sare cu gura pe mine și începe să mă certe. „Nu ești întreg la minte!
Ce ai avut de căutat acolo? Tu ne vezi ce prăpăd e în țară“! În cele din
urmă se obișnuiește cu gândul că sunt lângă ea și nu ne mai oprim
din povestit.

Miercuri 29 decembrie 1989. Încă de la coborârea din avion pe
Băneasa îmi dau seama că în București e o atmosferă apăsătoare.
Surpriza cea mare o am totuși când mă urc în autobuz. Protestele
de la Timișoara sunt pe gura tuturor. Aud apoi un bărbat care își în-
treabă șoptit vecinul de scaun dacă a auzit că studenții din Crângași
au împodobit un plop cu pere?  În drum spre centru, pe de altă
parte, îmi dau seama că  bulevardele sunt pline de armată. De o
parte și alta a lor, la distanță de doi-trei metri, sunt sute de soldați,
fiecare avându-și arma din dotare alături. Le  privesc de sub chipiuri
fețele întunecate, posomorâte. Prezența lor nu cred totuși  că o jus-
tifică întoarcerea „conducătorului“ din Iran. Ceea ce văd nu suportă
comparație cu practica bine cunoscută din atâtea  împrejurări si-
milare: oprirea circulației, „ciopoare“ de milițeni agitându-se,  „ci-
vili“ alergând să dea indicații etc. În rest, circulația e  lejeră. Auto- 
buzul ajunge relativ repede în Piața Romană. Cobor și mă îndrept
în goană spre Uniunea Scriitorilor. Îmi doresc neapărat să-l mai gă-
sesc pe D. R. Popescu la birou. Secretara mă informează că e pe
punctul de plecare și mă poftește să intru. Când mă vede tresare
mirat  și mă întreabă  ce caut în București? Desigur, mai degrabă cu
înțelesul de ce nu ai stat dracului acasă... Îi spun că nu vin de la Cluj,
ci de la Timișoara. Devine pe loc curios și mă invită  în sala oglinzi-
lor. O face cu convingerea, ca și în alte dăți, că acolo nu ar fi micro-
foane. Fără să aștept să mă întrebe, bănuind că asta urmează, îi
relatez în amănunt despre ceea ce am văzut în a patra zi de pro-
teste consecutive. Îmi dă de înțeles că știe câte ceva de la Anghel
Dumbrăveanu cu care a vorbit la telefon. Evident, informații rostite
prudent, ca pentru mai multe urechi, cu jumătate adevăr. În finalul
discuției nu mă pot stăpâni să nu îi spun ceea ce cred:„Să știi că s-a
terminat. Nu mai e cale de întors. Au murit zeci  de oameni“!  Ne
despărțim cu promisiunea de a ne vedea a doua zi. Îmi atrage apoi
atenția că e bine „să nu mă laud celor din restaurant“ că am fost la
Timișoara. Îl asigur că nu voi sufla niciun cuvânt. Culmea, salonul e
gol! „Legendara“ Miți, văzându-mă cât de deziluzionat sunt, se gră-
bește să mă informeze că băieții sunt în grădină. Chiar dacă ziua e
minunată, primăvăratică, o astfel de opțiune în luna decembrie o
socot o trăznaie. Fără obsesia microfoanelor, la singura masă ocu-
pată, un grup de prieteni (Petre Stoica, Dan Laurențiu, Ion Drăgă-
noiu, Nae Prelipceanu, Ioan Groșan și încă mulți alții) beau votcă și
discută înflăcărat. Firește, subiectul e Timișoara și sfârșitul dictatu-
rii. După ce sorb și eu al doilea pahar de lichid miraculos, grăbit să-i
ajung din urmă, le mărturisesc brusc că marți am fost în Timișoara.

Petru Stoica sare ca ars. „Nu te cred! Arata-mi biletul“! Nu mă împo-
trivesc și i-l scot din portofel. Simt că intru deodată în centrul aten-
ției. Povestesc, povestesc...  După ore bune de taifas îmi aduc
aminte  că nu am cazare și aleg o soluție de avarie: modestul hotel
„Dunărea“ din vecinătatea Gării de Nord. Aici e recepționer un tânăr
poet, Viorel Sălăgean, pe care îl publicasem de câteva ori în „Tri-
buna“. În mod cert nu o să mă lase de izbeliște nici de astă dată.
Seara sunt invitat la cină într-o casă de prieteni. Cinăm cu televizo-
rul deschis la emisiunea de condamnare a protestelor din metro-
pola bănățeană. Chipurile celor de pe ecran umplu de groază.
Impresia e că au creierul spălat. Nu înțeleg cum de pot fi atât de
opaci la realitate. Rămân perplex când aud că armata română e fe-
licitată pentru că și-a făcut datoria. Așa o fi, îmi zic, dacă datorie în-
seamnă să-ți împuști părinții, copiii, frații. Mă întorc la hotel către
miezul nopții obosit și copleșit de amărăciune.

Joi 21 decembrie 1989 (dimineața). O zi aparent obișnuită. Mă
trezesc de dimineață. Primul lucru pe care îl fac e să telefonez la
Casa Scânteii, mai exact la ISIAP, instituția care administrează re-
vista „Tribuna“. Vorbesc cu domnul Ulieru, tehnoredactorul alma-
nahului „Spectacol“, anunțându-l că îi stau la dispoziție ca să
recuperăm timpul pierdut. Îmi mai spune că mă așteaptă urgent și
că nu am fost căutat de nimeni din redacție. Adevărul e că nebunia
mea de a merge la Timișoara mi-a cam dat planurile peste cap. Stră-
zile din preajma Gării de Nord, inclusiv Calea Griviței, sunt inun-
date  de oameni obosiți, triști, conștienți că sunt târâți la miting
pentru a face pe plac puterii. Aud pe cineva din mulțime adre-
sându-se unui cunoscut ce stătea pe trotuar și privea coloana: „Vino
cu noi și ai să vezi ceea ce nu ai mai văzut“! Nu dau importanță vor-
belor auzite. Îmi spun cu indignare: iarăși o înscenare penibilă cu
aplaudaci mobilizați și plasați în rândurile din față. Nerăbdător să
descopăr un taximetru, aruncându-mi ochii în toate părțile, îl ză-
resc pe Tudor Popescu făcându-mi semne. Mă apropii de el. Îi cer
scuze  că nu pot sta prea mult de vorbă întrucât  sunt așteptat la
Casa Scânteii. Popularul dramaturg se oferă să mă ducă el cu mași -
na. Discutăm pe drum despre emisiunea de la televizor de miercuri
seara, despre mitingul de astăzi, dar și despre popasul meu  la Ti-
mișoara și represaliile cumplite din oraș. Nu-i ascund că sunt sigur
că ele sunt urmarea teleconferinței de duminică, de la ora șapte -
sprăzece,  cu prim-secretarii comitetelor județene de partid. În  ca-
drul acesteia Radu Bălan, prim secretarul județului Timiș, sever
muștruluit că nu a acționat îndeajuns de energic în înăbușirea de-
monstrațiilor, primește ordine categorice pentru a se interveni în
forță. La Casa Scânteii e o explozie de bucurie de nedescris. Mitin-
gul de solidaritate și înfierare a timișorenilor s-a transformat în unul
de proteste scăpat total de sub control. Funcționarii părăsesc bi-
rourile cu televizoare și radiouri în care se îngrămădiseră. Unii se
păregătesc să plece, iar alții continuă să comenteze. Eu mă gândesc
că toate planurile cu almanahul se dau peste cap. Lui Ulieru îi tele-
fonează soția, care lucrează la magazinul Eva, să ocolească centrul
atunci când va merge acasă.  Curios să văd minunea, căci pe străzi
au apărut tancuri și taburi, mă urc într-un autobuz dintre puținele
care mai circulă la Piața Romană. Blindate cu o viteză amețitoare
gonesc pe Magheru. Dacă nu ești atent poți sfârși într-o clipă sub
șenilele lor. Oamenii li se retrag din calea, dar cum trec se întorc
parcă și mai îndârjiți. Sunt realmente în extaz. Vizavi de Teatrul Not-
tara un  binevoitor mă prinde de umeri și mă aduce pe trotuar îna -
inte de a mă strivi un monstru de metal. Părăsesc zona și pașii calcă
automat, ca și ieri, înspre Casa Scriitorilor. În restaurant sunt dintre
cunoscuți Petre Stoica, abia sosit din Piața Republicii, și Ioan Groșan.
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Amândoi ascultă pe cineva care participase la miting și povestește
cu detalii cele întâmplate înainte de a se întrerupe emisiunea la te-
levizor. Mă despart de Groșan în jur de ora optsprăzece în Piața Ro-
mană. Pare a se fi hotărât să meargă acasă. Nu și fără să mă invite
să-l însoțesc. Îi mulțumesc și-i spun că am cameră la hotel și prefer
să mai rămân. Pornesc spre Piața Universității de unde se aud spo-
radic împușcături.  La Scala  însă bulevardul e blocat de tancuri și ar-
mată și nu se mai poate  merge mai departe. Mă întorc înapoi. În
stația de metrou o întâlnesc pe Loredana Alexandrescu, fiica acto-
rului reșițean cu același nume, care îmi spune că a vorbit la telefon
cu părinții și că protestele au început și la Reșița. La ieșirea din me-
trou, în Piața Universitții, îmi atrage atenția un copil de zece-doi-
sprezece ani care stă în picioare pe balustradă ținând în mâinile
ridicate spre cer două lumânări aprinse.  Un bărbat cu părul grizo-
nat, îmbrăcat în costum, elegant, aleargă de la un grup la altul (oare
cine o fi?) încercând să-și înflăcăreze compatrioții. Vocile oamenilor,
aparținând parcă unui cor de uriași, nu încetează un moment să se
facă auzite: „Noi suntem poporul“, „Armata e cu noi“, „Și voi sunteți
români“, iar lumânările din mâinle lor dau pieții solemnitate, măre-
ție de catedrală....  Un adolescent se urcă pe un panou cu indicații
de circulație. Alți doi se chinuie să-i parvină o bucată de pânză albă,
aducând mai degrabă a cearceaf, pe care scrie cu litere imense „Jos
dușmanul poporului“! Neprevăzutul plutește în aer amenințător.
Rafale de trasoare luminează cerul. Lumea vorbește că spre străzile
laterale se trage cu muniție de război. Mă simt singur și oarecum
speriat. La nu mare distanță de mine își fac apariția regizorul Ale-
xandru Darie, scenografa Maria Miu și actrița Coca Blos. Cum de nu
i-am văzut până acum? Întâlnirea ne bucură imens pe toți. Oame-
nii vorbesc că în piață sunt numeroase dube și ambulanțe. Ducu
propune cât mai avem timp și mai putem să ne retragem la el
acasă. Locuiește  pe Calea Victoriei într-un bloc lipit de cel al Poliției
Capitalei. Cum liftul e defect sau a rămas dreschis la vreunul din-
tre etaje luăm cu asalt scările. Pe ușile a mai multe apartamente ci-
tesc nume de artiști. Îl rețin pe acela al Sandei Toma. Odată ajunși
înlăuntru primul lucru pe care îl facem e să deschidem radioul și să
ascultăm Europa liberă. Din când în când mă uit pe geam, dar nu
văd nimic relevant în afara unor inși cu găleți și bidinele trudindu-se
să acopere cu var lozincile scrise cu vopsea pe diferite fațade. Îl în-
treb pe Ducu dacă nu cumva există vreo posibilitate să ne urcăm pe
acoperișul blocului. Ideea o consideră interesantă. Și chiar dacă
Maria și Coca insistă să stăm cuminți în casă, temându-se să nu  ni
se întâmple ceva rău,  nu reușesc să ne împiedice bravura. Întreaga
panoramă a zonei Pieții Universității e sub ochii noștri. Nu  se în-
tâmplă nimic spectaculos. Hăituiala a luat sfârșit. Constatăm doar
zelul cu care se continuă acoperirea lozincilor de pe pereți și înlo-
cuirea geamurilor sparte. Ceasul de pe mâna lui Ducu arată că nu
e mai mult de trei jumătate. Mai stăruim o dată cu privirea deasu-
pra clădirilor și străzilor și ne gîndim să părăsim acoperișul. Deodată
pe Calea Victoriei își fac apariția, venind din Piața Republicii spre
Romarta copiilor,  aproximativ zece-cincisprezece ofițeri în uni-
forme, având în fruntea lor pe cineva (probabil e Bobu zice Ducu)
în furgarin alb, căruia, după cum gesticulează, se pare că îi dau anu-
mite explicații. După ce-și vor îndeplini misiunea, terminând cu in-
spectarea zonei, cu siguranță că se vor întoarce la CC și  vor raporta
că totul e în regulă. În Capitală e liniște.

Vineri 22 decembrie. Mă uit pe geam  și văd o bătrână cu o pâine
și o pungă de lapte într-o plasă. Înseamnă că s-au deschis magazi-
nele conform oralului. Ca și când peste noapte nu s-ar fi întâmplat
nimic. Privesc dezamăgit. Să-și reia oare viața cursul normal? E tre-

cut de ora șase. Ducu și Maria încă dorm. Coca dormitează și ea într-
un fotoliu. Din păcate, eu nu am reușit să închid ochii. „Asasinii, asa-
sinii“ aud că se strigă undeva în apropiere... În fața sediului Poliției
Capitalei e un grup de zece-cincisprezece persoane.Treptat numă-
rul lor crește considerabil. Tatăl lui Ducu, Iurie Darie, sună la tele-
fon. Își  informează fiul că dinspre Pipera și 23 August coloane de
muncitori se îndreaptă spre centru. O altă coloană vine dinspre Co-
troceni. Altele dinspre Băneasa și Piața Scânteii. Valuri, valuri de oa-
meni. Câtă frunză, câtă iarbă... Bucureștiul freamătă. În câteva
minute Ducu, Maria, Coca și subsemnatul suntem în stradă. Piața
din fața Comitetului Central e blocată din toate părțile de tancuri.
Se strigă din mii de piepturi „Armata e cu noi“, „Jos dictatorul“, „Și
voi sunteți români“ etc., etc.  Suntem martori la toate evenimen-
tele ce au loc aici. La un geam al clădirii din care de atâtea ori am
fost amăgiți apare pentru ultima oară chipul desfigurat al secreta-
rului general. Lumea îl huiduie. Aruncă spre el cu pietre și bețele de
la steaguri. Între timp aflăm că se anunțase stare de necesitate în în-
treaga țară. Dar cine să mai țină seama de așa ceva. Deodată avem
parte de un miracol. Aplauzele și strigătele celor din apropierea
tancurilor electrizează mulțimea. „Armata se retrage! Victorie“! Cu
aceeași intensitate alte voci lansează îndemnul să se meargă la te-
le viziune. Acolo unde Mircea Dinescu și Ion Caramitru au pășit pri-
mii. Elicopterul își ia zborul de pe acoperișul clădirii devenite ținta
urii tuturor protestatarilor. O mașină dotată cu difuzoare se stre-
coară printre mulțime. „Victorie! Victorie! Trăiască poporul! Trăiască
armata“! Îmi este clar că totul a fost pregătit dinainte și funcțio-
nează ca atare. Cu complicitatea cui? Părăsim Piața Republicii. Pe
strada de la  intrarea din spate în Universitate sunt urme evidente
de sânge. Mă opresc fără să știu din ce instinct și scotocesc prin bu-
zunare. Toate monedele pe care le găsesc le arunc peste locul  cu
pricina. Întocmai cum se obișnuiște la coborârea morților în groapă.
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Coca Blos se oprește și ea. Adună monedele. Își desface apoi bati-
cul alb înfășurat în jurul gâtului, îl întinde și reașează monedele de-
asupra lui. Într-o clipă sute de protestari fac la fel. Îmi îndrept
privirea spre Alexandru Darie. Are ochii înlăcrimați de emoție. Pro-
babil că se gândește că viitoarele sale spectacole nu vor mai cu-
noaște calvarul cenzurii. Mie îmi vine în minte o capodoperă a sa
(Amadeus montat  la Oradea) pentru care am inventat premiile „Tri-
buna“ destinate regizorilor tineri. Pe bulevardul Magheru oamenii
sunt în extaz. Dansează și cântă. Din când în când  încremenesc în
momente de reculegere întru pomenirea celor secerați de gloanțe.
În ferestrele Teatrului Nottara actori bine cunoscuți flutură steaguri,
retransmit la microfon comunicate de la televizor. Cu Ducu, Maria
Miu, Coca Blos, cei împreună cu care sunt de aproape de douăzeci
și patru de ore, ieșim din coloană și urcăm să-i îmbrățișăm. Adrian
Pintea scoate două difuzoare în balcon și pune pe un picap un disc
cu Hora Unirii. Mulțimea, înainte de a se  prinde în horă, aplaudă și
strigă „vrem artă liberă“! La  televizor continuă în avalașă comuni-
catele și mesajele. Deodată cei din încăpere încep să huiduie. O co-
legă de a lor, nelipsită de la emisiunile de omagiere a „tovarășului“
și „tovarășei“, apare pe ecran în mărime naturală. Dar nu e timp de
reflecții asupra moralității. Mai ales că odată cu lăsarea serii surpri-
zele se înmulțesc. La televizor se face un apel către aceia care au în-
ceput să spargă vitrine și să jefuiască întinând idealul revoluționar.
Actrița Catrinel Paraschivescu propune să coborâm în stradă și să-i
împiedicăm pe cei tentați să  producă acte de barbarie în prima
noapte de libertate.

28 septembrie 1990. În Bucureşti a avut loc un eveniment tea-
tral cum nu cred să se mai producă, în această toamnă, în vreo altă
capitală a lumii. Trilogia antică, în regia lui Andrei Şerban, e mai mult
decât un mare spectacol. Ea reprezintă şi un extraordinar prilej de
a medita asupra condiţiei artei teatrale în general. Regizorul pro-
pune o formă tulburătoare de a exista a teatrului într-un moment
de răscruce al istoriei contemporane. Atunci când o posibilă criză e
mai ameninţătoare ca oricând. Şi asta la multiple nivele: al textului,
al limbajului scenic şi al implicării publicului. De obicei în aseme-
nea momente se simte o radicală nevoie de primenire. Andrei Şer-
ban nu o produce însă printr-o re-acordare la realitatea imediată,
nu consideră că e necesar să „actualizeze“ sau să „tragă la indigo“ fai-
mosul său spectacol, ci îşi asumă un complex proces de re-situare
a lui în origini: total, pur, cu energii uluitoare. Impactul cu tempo-
ralitatea momentului nu rezultă din transmiterea unui mesaj ajus-
tat la noile vremi, ci din tensiunea la care se restituie actului scenic
și formelor sale de limbaj vitalitatea pierdută. Dintr-o atare per-
spectivă, în Trilogia antică nu contează orgoliul regizorului de a ne
arăta un succes al său de notorietate mondială, deşi şi acest orgo-
liu s-ar fi soldat cu o realizare ieşită din comun, ci o creaţie exem-
plară, pătrunsă de misterul faptului artistic irepetabil. Este evident
că în re-montarea Trilogiei antice Andrei Şerban pornește, în primul
rând, de la o înţelegere a necesităţii schimbării la faţă a teatrului ro-
mânesc după decembrie `89. De aceea, fiecare din cele trei trage-
dii - Medeea, Troienele şi Electra - au darul de a supune la „terapia“
catharsisului nu numai spectatorul, ci și spectacolul propriu-zis, ac-
torul chiar, dacă nu cumva şi teatrul în totalitate. Desigur, funcţia
cathartică a tragediei e veche de când lumea. O definește însuși
Aristotel în Poetica. La Andrei Şerban însă efectul purificator nu re-
zultă, ca la antici, în exclusivitate din reproducerea unei  manifestări
umane tragice redusă la esenţă, ci din intensitatea tensiunii  cu care
spectatorul participă la ceremonial ca factor declanşator de ener-
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gie. Purificarea cathartică, depășind comunicarea de ordin lingvis-
tic, îşi lărgește considerabil câmpul de acţiune. În Trilogie nu e doar
de ordin moral, nu-şi asumă doar atribuţia de „transformare a pa-
siunilor în înclinări virtuoase“. Eficiența ei excelează și  prin terapie
estetică. În sensul că eliberează de reziduri teatrale, unele impuse
de cenzură, memoria și gusturile, ajunse să prolifereze până la su-
prasaturație tocmai spre a-i învinge vigilenţa. Trecând spectatorul
prin catharsis, răscolindu-i sensibilitatea şi imaginaţia, Andrei Şer-
ban îi redescoperă capacitatea de a se bucura pur și simplu de
obiectul artistic, oferindu-i șansa de a nu se mai simți un complice,
un manipulabil, un vânător  fanatic  de analogii şi tâlcuri aluzive.
Odată cu Trilogia apar primele dovezi că se naşte un spectator nou,
că el nu mai este cel care a fost înainte. Deocamdată derutat, poate
chiar perplex, dar dispus să primească experimentul.  Nu este ex-
clus, pe de altă parte, ca și criticii să se confrunte cu o asemenea si-
tuație. Sigur, cu ei e şi mai dificil, regizorul având, în ceea ce-i
privește, temerile sale. Mărturisește, ca urmare, că le-a pregătit o
capcană: aceea de a monta spectacolul cu trei distribuţii, obli-
gându-i să vină să-l vadă trei seri la rând. O idee la fel de profitabilă
nu numai pentru critici, dar și pentru spectatori. Îi convinge şi pe
unii şi pe alţii de forţa miracolului teatral. Motiv pentru care datele
de structură ale personajelor, atât ca substanță, cât și stilistic, se păs-
trează în aceeaşi notă, deși reprezentațiile diferă, totuși, de la  o dis-
tribuţie la alta. Ceea ce e firesc. Deoarece și personalitatea actorilor
diferă, nu se poate pune între ei un semn de egalitate. Lucrând cu
trei distribuţii în câteva roluri cheie, Andrei Şerban împinge inter-
preții, cu bună știință, pe drumul re-descoperirii de sine, elimi-
nându-le orice tendință spre vorbărie şi retorică, spre o gestică
inutilă. Pretinde de la fiecare vibraţie şi simplitate. Sentimentul e că
Trilogia ne apropie pe noi de antici și nu pe antici de noi. Că devine
pe atât de naţională pe cât e de universală, revelându-ne în Andrei
Şerban un spirit blagian. Regizorul  a procedat la fel ca meşterul
zidar care, aflat faţă în faţă cu zidul unei străvechi biserici, înlătură
cu emoţie şi înfiorare transcendentală strat după strat de var şi vop-
sea până să ajungă la străluminatul chip de pe fresca iniţială.

20 decembrie 1997. La sfârşitul spectacolului cu Scaunele de
Eugen Ionescu prezentat de Teatrul Maghiar de Stat din Cluj în Fes-
tivalul Național de Teatru, îl văd pe George Banu apropiindu-se, vi-
zibil emoționat, de regizorul Vlad Mugur. Mă opresc în apropierea
lor curios să aud ce-i spune. În ciuda zgomotului din foaier cuvin-
tele rostite ajung la urechile mele cât se poate de clar: „Vă
mulţumesc, domnule Vlad, pentru cel mai frumos cadou teatral
care mi s-a făcut anul acesta“! Nu știu câte spectacole a văzut de
prestigiosul critic de-a lungul anului 1997, dar sunt sigur că nu scă-
pat niciunul dintre cele de notorietate,  realizate pe diverse scene
ale lumii de către regizori de mare reputaţie. Am fost sigur, de
aceea, că nu aruncă vorbe în vânt, ci cumpăneşte îndelung fiecare
apreciere pe care o face. Îl cunosc de peste un sfert de veac și sunt
îndreptățit să spun că nu l-am surprins niciodată cu aprecieri fără
acoperire. Îmi stăruie încă în memorie o seară bucureşteană de oc-
tombrie, aceea când ne-am strâns pentru prima dată mâinile, iar
cel care ne-a făcut cunoştinţă era un prieten comun, extraordina-
rul Sorin Titel. Totul s-a întâmplat, se putea altfel?, după ce am ieșit
de la un spectacol. Am mers atunci împreună la Athene Palas și cu
o sticlă de vin în față,  ori mai exact după ce una o golisem deja,  am
pălăvragit până la ora închiderii. La un moment  dat, remarcând că
și eu și Sorin îl suspectăm că e prea elogios cu unul dintre regizorii
despre care discutam, a sărit ca ars mărturisând, ironic, dar și puțin

supărat, că se simte  luat la mijloc de doi bănăţeni căpoși. Desigur,
doar pentru a ne convinge că el are dreptate. Dar să trec peste acest
detaliu de nuanță sentimentală și să mă întorc la Scaunele, o re-
prezentaţie cu o caligrafie de un rafinament pervers, care m-a ră-
vășit, făcându-mă incapabil să formulez o judecată de valoare.
Celebra piesă ionesciană are parte de o versiune scenică de zile
mari,  ambiguă și plină de mister, cu ceva nedefinit în ea, inexpri-
mabil, cu acumulări de energii ce se produc treptat, concentrate
de regizor cu aport determinant în drama personajelor, proiectând
fiecare destin într-o perspectivă tragică.Vlad Mugur redimensio-
nează subiectul dramaturgic, îi scoate la suprafață semnificații
amare, impunându-i o evoluție de-a dreptul apocaliptică în plan
existențial. Întâlnirea dintre interpret şi personaj mi se pare a fi în-
săşi miza pariului pus de regizor pe piesă. Finalul e exploziv, para-

doxal, puternic imaginativ. Impasul la care ajung personajele se
arată a fi în totalitate fără alternativă, în contrast cu scenele de în-
ceput, în tonalitate de romanţă, cu mătăsoase melancolii şi nostal-
gii ale trecerii, care amintesc de cunoscute versuri minulesciene:
„Un bătrân şi o bătrână/ două jucării stricate/ merg ținându-se de
mână“. Oricum, căldura şi simplitatea cuvintelor lui George Banu
(„Vă mulţumesc, domnule Vlad pentru cel mai frumos cadou teatral
care mi s-a făcut anul acesta“) continuă să mă urmărească. Într-ade-
văr, Vlad Mugur e un creator de teatru din categoria celor rari, că-
rora trebuie să le mulţumeşti ori de câte ori ai privilegiul să le vezi
spectacolele. În peste şaptezeci de ani de viaţă, fiu alunui tată regi-
zor, Val Mugur, „meșterul vrăjitor“, care ne-a lipsit atât de mult cât a
trăit în exil în Germania Federală, a făcut teatrului românesc cadou
numeroase capodopere. Două dintre acestea, Caligula şi Visul unei
nopţi de vară, producții ale Naţionalului clujean regizate cu vreo
trei decenii în urmă, rămân spectacolele cele mai vii şi uluitoare pe
care le port în suflet. Poate şi pentru că ştiu cum s-au născut. În vre-
mea aceea am avut norocul să fiu permanent în preajma maestru-
lui, atât la repetițiile sale fascinante, mereu de un farmec și har
cuceritor, cât și până la revărsarea zorilor  la o masă retrasă din boe-
mul „Continental“ clujean cu degustări de vinuri și relatări de mira-
cole. Ce tânăr era Vlad atunci! Ce tânăr este astăzi! I-am văzut trei
spectacole în răstimp de câteva zile (Scaunele, Doi gemeni veneţieni
şi Scandal cu publicul) şi nu am nicio ezitare să afirm că este cel mai
tânăr regizor al României din anul ce se va încheia curând.  
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Nu cred că am citit o carte mai insipidă despre un rocker mi-
nunat, precum aceasta: Bono. Biografia, scrisă de o anume Laura
Jackson. Ediţia întâi a fost publicată în Marea Britanie de editura
Piatkus Books Ltd. în 2001. Traducerea în limba română, cursiv şi
firesc făcută de Raluca Cimpoiaşu, a apărut la editura Publica în
2010, seria Victoria Books. Eu am primit-o cadou în noiembrie tre-
cut, de Gaudeamus. La stand se găseau destule exemplare pen-
tru a trezi suspiciunea că interesul românilor despre Bono şi
trupa U2 este redus. Dar când observi că nici toate exemplarele
din (auto)biografia Pink Floyd, scrisă de bateristul Nick Mason,
nu s-au vândut, concluzia e că editura prelungeşte tirajul pe mă-
sură ce stocul se epuizează. Dovadă coperta volumului ultim,
diferită la exemplarele cumpărate în ani diferiţi. 

Las la o parte bucătăria unei edituri merituoase pentru efor-
tul constant de a pune la dispoziţia băştinaşilor necititori de en-
gleză biografii din care copiii ar putea învăţa ceva. Mă bucur de
cărţi de parcă aş avea eu însumi vreo 15-17 ani şi mi-am pus în
minte să ajung rock-star, sportiv de performanţă sau actor cele-
bru – acestea sunt domeniile acoperite publicistic de echipa
Cătălin Muraru şi Silviu Dragomir, cu Bogdan Ungureanu, direc-
tor executiv (nicio legătură cu mine!). Nu ştiu câţi puştani au cu-
riozitatea să parcurgă astfel de opuri, care nu sunt mereu frugale
şi scurte precum cel despre Bono. Agassi, Laver, Sampras,
Djokovici, Federer, Steffi Graf - iată câţiva tenismeni de la care ai
ce învăţa! (De ce o fi lipsind Ilie Năstase? Pesemne că de la el se
învaţă numai prostii azi, fiind un soi de cal breaz pentru media de
scandal!) Apoi, sportivi din domenii diverse, ca fotbal, biliard, au-
tomobilism. Plus politicieni şi actori. Drept încununare, două vol-
ume de convorbiri cu Papa Francisc. Încă o dată, laude pentru
efortul editurii de a ţine la zi enciclopedia celebrităţilor, trecute
şi actuale, a căror atitudine responsabilă faţă de ce se petrece în
lume merită luată de reper şi model. 

Cartea Laurei Jackson despre Bono se înscrie perfect în tem-
atica enunţată. Şi, recunosc, se achită onorabil de misiune. De
unde, atunci, senzaţia de insipid pe care lectura mi-a lăsat-o?
Probabil din stilul autoarei: tern, cuminte, excesiv de laudativ.
Bono, se ştie demult, este un exemplu pozitiv într-o lume, a rock-
erilor, bântuită de spirite rebele, cărora omul obişnuit le spune
„nebuni“, dacă nu şi mai urât. Evident, percepţia comună derivă
din actele, faptele şi vorbele lor, deloc banale. Şi cu cât mai insolit
se manifestă un rocker, cu atât creşte posibilitatea de a fi remar-
cat, admirat, urmat şi poate chiar urât de spectatori. Unii fac asta
din revoltă, părtaşi la spargerea corsetelor de norme şi restricţii,
alţii mimează cu aplomb. Memoria de hârtie, peliculă sau bandă
magnetică nu satură vreun rocker. Circulă în lumea lor ideea că
dacă nu se vorbeşte despre tine, bine sau rău, nu exişti. Bono nu
este într-o asemenea postură, şi nici nu a fost vreodată. El face
parte din seria limitată de persoane ale căror acţiuni devin in-
stant pilde publice de comportament premiat, ale căror idei pot
fi urmate cu brio, ale căror averi nu sunt invidiate de nimeni, fiind
rezultatul atitudinii cinstite, al muncii oneste, al operelor artis-
tice de succes, scutite de controverse ş.a.m.d. Bono s-a născut
exemplu pentru generaţii întregi de pe tot globul. Scriindu-i bi-
ografia, Laura Jackson îi enumeră însuşirile, punându-le ca titlu
de capitol: rebel, încrezător, începător, acolit, revoluţionar, fi-

lantrop, idol, salvator, egocentric, activist, cameleon, pacifist, cru-
ciat, ambasador. Ba chiar Papă al muzicii, în glumă! 

La atâtea calităţi, te-ai aştepta ca proza despre el să fie pe
măsură. Nu este. Textul Laurei Jackson excelează în stilul com-
punerilor şcolare model, unde cuvintele se înşiră precum
mărgelele viu colorate în fraze clare, propoziţii cu subiect şi pred-
icat, compoziţii taxate cu nota maximă de profesoare binecres-
cute, pudice şi elegant-ipocrite. Tot respectul pentru asemenea
oameni, dar un tip ca Bono, oricât este el de cuminte şi de cucer-
itor-inteligent, merită o altfel de biografie. (Poate că s-a şi scris,
nu am căutat, nu sunt atât de curios.) Îmi amintesc de cândva
faimosul serial de animaţie Beavis & Butt-Head, creat de Mike
Judge, care nu ierta satiric niciun rock-star, nicio trupă şi nimic
din ce mişca în show-biz prin anii 1990. Ei bine, pentru Bono avea
doar cuvinte de apreciere, şi o ironie abia-abia simţită, aşa cum
se cuvine băiatului model dintr-un cartier deocheat. Pentru
mine, ca şi pentru alţi admiratori ai trupei U2, opţiunea lui Mike
Judge este mai mult decât edificatoare. 

Laura Jackson ocoleşte orice fel de problemă. Nu poţi cere
vitejii polemice de la cineva natural optimist. Din tot volumul de
vreo 270 de pagini, cele mai interesante pasaje reproduc spusele
altora, prieteni sau colegi ai lui Bono, implicaţi în diverse acţiuni
caritabile. Tot e ceva. 

Biografia unui băiat cuminte
duMiTru unGureAnu
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A
ți observat, desigur, că de la o
vreme încoace (dar, în egală
măsură, și încolo, dacă e să fim
sinceri), prin istoria recentă a

sportului nostru fost de masă, câte ceva a
început să se schimbe viguros pe ici pe
colo – și anume în punctele esențiale, ca să
citez eu din vorbele și faptele unui nemuri-
tor personaj caragialian. Ce anume? Păi,
anume că bravii tricolori roș-galben-al -
baștri s-au înscris, prin toate competițiile la
care participă, într-o luptă crâncenă nu
pentru cucerirea primelor locuri, cum se în-
tâmpla odinioară, ci pentru evitarea ulti-
melor poziții – chestie nici ea pe atât de
simplă și la îndemână cum pare. Nu vă voi
insulta inteligența cu exemple – sunt sigur
că ele nu lipsesc din panoplia personală a
fiecăruia. Vă sugerez doar să aruncați o pri-
vire în diagonală pe lista calificaților români
la Jocurile Olimpice găzduite în vara aces-
tui an de luxurianta Japonie. Ăia oleacă mai
mult de 50, care visează la un maximum de
opt medalii. Nu, nu de aur, ci de toate me-
talele din tabloul lui Mendeleev. Să nu vă
mirați foarte tare dacă la un moment dat
retina vă va fi zgâriată de prezența unui
sport cu care v-ați întâlnit prin întreceri
olimpice mai răruț, că-i mai drăguț – așa,
cam la 56 de ani distanță o calificare de
alta. Vorbesc, se-nțelege despre sportul pe
care în acest colț de pagină l-am evitat cât
am putut, fotbalul masculin, comentând la
disperare tenisul feminin – respectiv, per-
formanțele de nivel mondial ale super-
campioanei aromâne Simona Halep. Cum
suntem însă la început de an calendaristic,
m-am decis să schimb macazul și să văd
cam cum stă cazul după o suită de ratări
succesive de calificări pe la fel de fel de tur-
nee finale de competiții interțări sau inter-
cluburi. Firește, nici campionatul nostru pe
cât de intern pe atât de ca la noi la nimeni
nu-mi va scăpa din atenție. Dificultatea re-
zidă doar în ordinea în care lucrurile și fiin-
țele adiacente fenomenului fotbalistic ne
vor năvăli în memoria ținerii de minte și se
vor alinia fix sub pix atât cât să poată pri-
cepe cineva ceva din haloimăsul care s-a
instaurat în ultimii ani în ograda sportului
național cu balonul rotund. Să purcedem,
așadar.

Mirel Rădoi. Cunoscut ca fotbalistul cel
mai cotonogar din soccerul nostru după

Marius Lăcătuș și cu mult înaintea lui Dan
Alexa, supranumit Chirurgul pentru finețea
intervențiilor sale în zona tibiilor și pero-
neelor adversarilor. Necunoscut ca antre-
nor pentru că la viața lui sportivă a prestat
doar vreo 3 – 4 luni prin saloanele palatului
lui Gigi Becali unde merge treaba și fără li-
cență Pro sau Contra. Numit pentru aceste
merite selecționer la reprezentativa under
21 a României, iar ulterior cu celeritate la
Naționala mare ca nu cumva s-ajungă pe-
acolo vreun Dan Petrescu, Ladislau Bölöni,
Olăroiu sau cine știe ce ins cu experiență
veritabilă în materie de fotbal, iar nu doar
de entuziasm juvenil. În sarcina imediată a
lui Mirel Rădoi stau următoarele obiective:
să le-o tragă în freză islandezilor în semifi-
nala play-off inventată de UEFA cu speran -
ța că nu vom rămâne singura țară-gazdă a
turneului Euro 2020 care va privi meciurile
la televizor; să facă dintr-o echipă estivală
(sau din două?) o formație care, între 22
iulie și 8 august, să ne facă să uităm, pe cât
posibil, de Pârcălab, Constantin, Petru Emil
și alte stele ale reprezentativei noastre de
acum 56 de ani și de evoluția lor de pe ace-
leași stadioane nipone; să pregătească un
unsprezece capabil a fi în stare să se califice
la turneul final al Campionatului Mondial
din 2022 și să-și propună acolo o perfor-
manță măcar echivalentă cu aceea a lui
Pușcaș, Nedelcearu, Rus, Ionuț Radu și alții
de pe vremea tinereții lor revoluționare.

Dacă toate astea fi-vor împlinite eu,
unul, sunt gata să fiu al doilea pământean
după tatăl său, Gică, dispus să cred că Ianis
Hagi este un fotbalist genial, care într-o
bună zi va lua Balonul de aur și nu va tre-
bui să-l dea înapoi din cine știe ce motiv
administrativ. Așijderea, sunt gata să cred
că ăia de la Fiorentina și de la Genk sunt fie
niște incompetenți, fie niște inși de rea cre-
dință sportivă atâta vreme cât, până la 21
de ani și mai bine ai lui Ianis (mă rog, bine
vorba vine!) au suferit in corpore de orbul

găinilor, neobservându-i decarului de la Vii-
torul calitățile superlative atât de evidente
în ochii părintelui său competent și plin de
obiectivitate ca tot românul imparțial. Ianis
este un jucător valoros, pe alocuri chiar
foarte valoros. Nu e suficient? Bat în lemn și
zic: a nu se uita că, de multe ori, mai binele
e dușmanul binelui!

Pe de cu totul altă parte, este greu de
înțeles și de admis măgăria comisă de Fe-
derația Română de Fotbal față de marele
jucător Gheorghe Hagi – unul dintre primii
100 din lume, și din toate timpurile, după
părerea fotbalistului absolut, Pelé. A-l avea
în curtea ta, de el împodobită cu ghirlande
strălucitoare, și a-l face uitat la o festivitate
unde se putea reîntâlni cu Figo, Stoicikov și
alți corifei ai fotbalului european cu care a
schimbat pase intrate în istorie este incre-
dibil. Dar la televizoarele noastre, adevărat.

În altă ordine de idei și sentimente, la o
altă festivitate tradițională, care încheie fie-
care an competițional, în 2019 am avut o
aglomerație mai mare pe podiumul antre-
norilor decât pe acela rezervat jucătorilor,
ceea ce reprezintă mai mult decât un para-
dox: o girafă – respectiv, o posibilitate care
nu se poate. Se înțelege, într-un fotbal pre-
zidențial, adică unul care se joacă, nu-i așa,
într-o țară normaaală, nicidecum pe me-
leagurile noastre unde nimeni nu-și pune
întrebări logice de genul: la ce sunt buni
niște antrenori din mâinile, picioarele și
gura cărora nu ies jucători capabili să ase-
dieze podiumuri de onoare? Ce e mai folo-
sitor unei țări: antrenori buni cu fotbaliști
proști sau viceversa, antrenori proști cu fot-
baliști excelenți? Sau, mergând mai de-
parte: ne trebuie și unii, și ceilalți, dar
blagosloviți de Cel de Sus cu conducători
de club (sau, mă rog, de federație) bătuți în
cap? 

Oricât ar părea de ciudat, toate între-
bările anterioare sunt una singură…
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Amintiri și pohte copilărești
FloriCA bud

C
e să caute un „tutu“ pe o tipsie cu ispite, aruncate
de-a valma de o mână ce se vrea a fi chiar mâna des-
tinului? Ce să caute? Putea să mă caute pe mine, dacă
aș fi semănat cu mama, care a fost considerată o

bună dansatoare. „Juca Cornelica de nu i se vedeau picioarele“,
îmi povestea bunica Valeria, soacra ei cea înțeleaptă, ce își însoțea
nora la danț la șură. Bunica considera că, însoțind-o pe mama,
înlătură un subiect de ceartă sigură. Tatălui, mai mare cu nouă
ani ca mama, nu îi plăcea dansul. Ce soacră ar merge cu nora ei
la distracție? Adevărat, mamica a fost aproape un copil, la cei
cinci sprezece ani, cât a avut la măritiș. Puține soacre ar face lucrul
acesta, bizar  de alfel. Bunica și mama au fost atât de diferite, deși
aveau zile de naștere vecine, 7 și 8 februarie. Au avut totuși în
comun hărnicia, ospitalitatea, grija pentru copii și respectul pen-
tru cuvântul dat. 

Bunicii Valeria i-a plăcut școala, mamei nu. Bunica a fost o
femeie tristă care ieșea doar la biserică sau la celălalt
fiu, care i-a făcut multe necazuri. Dar, cosând cu
moșina și având un cuvânt și un sfat bun,  mereu
avea vreun mosafir, venit să o vadă.  Mama în
schimb a fost veselă, mereu pusă pe glume,
loatră, cum se spune la țară, știind de glumă.
Dar și bună de gură. Doamne Ferește să o su-
peri cu ceva! Dacă știa că are dreptate, se
certa cu un sat de oameni. A avut un singur
defect, nu a știut sau nu a vrut, să se oprească
din muncă. Acasă, pe câmp și la serviciu. 
Nu adormit decât maximul patru ore pe zi. „M-oi
odihni când oi muri“. Nu am putut să o scoatem din
ale ei, nici măcar la bătrânețe.

Dacă am auzi un bărbat, adresându-i soției întrebarea: „Fe-
meie iară nu ai ce lucra?“, cum am putea să ne-o închipui pe acea
femeie? Cum altfel decât întinsă în pat, uitându-se dintr-un fo-
toliu molatic la televior sau poate chiar  prividu-se cu admirație
în oglindă. Nu, nu era așa. Întrebarea chiar a existat și a fost
adresată nu o dată mamei mele, în timp ce spăla geamurile,
perdele, ușile, părcanele de la casă și jaluzelele, orice îi stătea mur-
dar în cale.  Întrebarea era adresată unei femei care muncea. E
adevărat că radio mergea și ea cânta alături de cântărețul difuzat
în acel moment. Dar nici asta nu ar fi un păcat. Femei și femei,
muncă și muncă. noroc și noroc. Dar mama nu se supăra ci își
vedea mai departe de lucrul început. Când termina se ducea să
îl ajute pe tata la munci nepotrivite pentru o femeie. Avea
aproape optzeci de ani și mergea alături de tata pe câmp, pe un
câmp fără țipenie de om, sub un soare dogoritor. S-a ținut de cu-
vânt cu odihna sa, după moarte.

Acum că am pus pe tapet cuvântul Radio mă gândesc cu an-
tipatie, deși sentimentele negative nu fac bine la rânză, la cei care
produc mai nou aparatele de radio, televizoarele, calculatoarele
și laptop-urile. Își fac o datorie de onoare să le construiască cât
mai complicate, cu butoanele atât de ferite de ochii sau mâinile
noastre, parcă ar ascunde tainele Universului în ele. Tocmai acum,

când se vorbește că simplitatea este o calitate. Dar să îi lăsăm în
Plata Domnului! Mai ales că poate pe unii, mai puțin uzați și
grăbiți îi distrează să ghicească unde sunt ascunse secretele
aparatelor casnice. Să îi lăsăm pe toți în pace și să vedem ce nu
am mâncat încă. De „coptături legate cu ața“, vorba mamei, de
uscături și cornulețe suntem deja satisiți. Ne-a mai rămas să
gustăm  un dulce-cuminte, întâlnit în toate colțurile țării mai um-
flat sau mai suplu, simplu sau complex. Este vorba de cozonac,
alintat de noi, sucitură.

La loc de cinste, mai ales la Sărbătorile mari adică Paștile și
Crăciunul  era sucitura (cozonacul). În cazul acesta cozonacul va
fi unul cu umplutură de nuci. Operațiunea, „Nuci pentru sucitură“
cădea în sarcina noastră a celor două fete Trif. De altfel tot noi
eram vinovate, că sâmburoasele se lăfăiau într-o covată mare din
lemn după ce le-am cules toamna de sub nuci. Nu este o opera -

țiune grea dar nici foarte ușoară să stai aplecat și să le culegi
cu mână. Acum dacă tot le-am cules să le și spargem.

Spartul și curățatul nu ar fi trebuit să fie o corvoadă,
totuși nu era o activitate după care să ne dăm în

vânt. Ni se părea, o muncă pentru băieți. Dacă
nu eram atente, soră mea și cu mine ne scă-
pam  ciocanul peste degete. Cum nu erau
băieți în familie, acțiunea se scutura pe noi.
Doamne Ferește să lăsăm să se strecoare vreo
coajă de nucă printre sâmburii aurii, ce ne

făceau cu ochii din cățân.
Sucitura poate fi de post şi de dulce. Cea de

post se face din aluatul de pthită (pâine). Ea se
poate  umple cu mere răzălite, cu silvoiţ, cu ludău

(dovleac) copt în ler (cuptor) sau curethi (varză). Spre
deo sebire de sucitura dulce care se făcea în sărbătorile mari, suci-
tura de post era obișnuita casei. Se cocea alături de pâine, sâm-
băta, în cuptorul mare de afară. Ea era la concurență cu moșo- 
coarnele. Despre moș cu coarne... mai încolo.

Sucitura de dulce se frământa din făină nulaș la care se
adăuga laptele, mnierea, ouăle, vanilia şi cojile de ţitrom. După
conținutul umpluturii putea să fie: sucitură  cu nucă, cu brânză,
cu rahat, mai rar cu mac. Indiferent de câte prăjituri se făceau la
Paşti şi la Crăciun, sucitura cu nucă nu lipsea niciodată. Pe vre-
mea bunicii era, de altfel, singura prăjitură pe care o aveau pe
masă în Sărbătorile mari. În rest, mălaiul în lapte era prăjitura lor
de bază.

Sucitura cu nucă se umple, după cum o pârește numele, cu
nuci măcinate. Nucile pot să fie simple, amestecate doar cu
mniere și vanilie ori coajă de lămâie, ori nuci cu silvoiț. Desigur
coaja lămâilor din veacul trecut nu era otrăvită ca acum, când
poți să mori de dorul minunatelor arome. 

Firește, era  concurs între vecine, care dintre ele pot face mai
multe şi mai bune coptături. Și apoi operațiunea depindea de
răbdarea şi priceperea gospodinei, nicidecum de poftele noastre
copilărești.            

Tiriboanță.coclintă.mălai.sucitură.curethi.ludău.iosag.berleș.combinău.indrea.
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Cassian Maria Spiridon
Convorbiri literare -  

Povestea unei reviste, 
Editura Muzeul Literaturii Române. 

Într-un volum masiv și de format mare,
Cassian Maria Spiridon, actualul (și demult
realizatorul) seriei celei mai noi a Convorbi -
rilor literare, reușește să expună istoria celor
150 de ani plus încă doi, de cînd, la 1 martie
1867, redutabila publicație ieșea din lăun-
trul societății Junimea (ivită și ea în 1863)
către lume. Pe rînd, autorul se referă la Isto-
ria veche și cea recentă a revistei, la colabo-
ratorii principali de la Maiorescu, Iacob
Negruzzi, Eminescu și Creangă la E. Lovi-
nescu, la actuala serie a publicației venera-
bile. Sînt trecute în revistă și premiile acor- 
date la Zilele Convorbiri literare, manifestare
de frumoasă tradiție, orchestrată chiar de
Cassian Maria Spiridon, între 1997, anul
primei ediții și 2018. Practic nu există scrii tor
român important din ultimii treizeci de ani
care să nu fi colaborat la Convorbiri literare și
prea puțini sînt cei care nu au primit laurii
premiilor sale ce se acordă, ca și cei ai Aca -
demiei Române doar o dată în viață. Stră-
dania continuă a lui Cassian Maria Spiridon
care se identifică perfect cu revista, avîn -
du-și destinul de autor și animator cultural
legat de ea, este demnă de admirație și
respect.

Adrian Costache
O zi și jumătate din viața Carolinei,

Editura eLiteratura

Profesorul Adrian Costache, colaborator
prețios și al revistei noastre, este un proza-
tor redutabil, autor a zeci, poate sute de
povestiri, schițe, nuvele și romane, ultimele
– desigur - mai puține. Patruzeci dintre cele
mai reușite texte, alese din opt volume din-
tre cele mai reprezentative, formează ma-
teria antologiei de autor cu care prozatorul
își aniversează trei sferturi de secol, și aproa -
pe o jumătate de veac de la debutul edito-
rial (1971). Proza scurtă a lui Adrian Cos- 

tache care ocupă cele peste 350 de pagini
ale antologiei este a unui profesionist atent
la detalii, este în general realistă și psiho-
logică fără a refuza complet fantasticul dis-
cret. Eroii și trăirile lor trec în fața acțiunii
care nu e spectaculoasă ori violentă, interi-
orul personajelor contează mai mult. În ca -
litatea sa de cadru didactic cu decenii de
predare, Adrian Costache este familiar psi-
hologiei adolescenților și tinerilor, un filon
pe care-l exploatează cu abilitate. Deși a
publicat și poezie, cu succes, scriitorul ră -
mîne mai ales un iubitor și un practicant re-
marcabil al prozei.

Passionaria Stoicescu
Plusființa, Editura eLiteratura

Ceea ce se poate remarca în primul rînd
la Passionaria Stoicescu este deosebita ei
hărnicie. Traduce și scrie fără a se istovi vre-
odată poezie, literatură pentru copii, epi-
grame, eseuri etc. Poemele sînt prezentate
într-o mare varietate de registre, așa cum re-
marcă îndreptățit Florentin Popescu în tex-
tul de pe copertă. Poeta are multe gînduri,
multe și variate trăiri și impresii și, pro -fitînd
de experiența ei vastă de scriitoare și edi-
toare, le expune abil și coerent. Autoarea
este și artist plastic, chiar ilustrația copertei
este realizată după o acuarelă a sa, la limita
figurativului. Faptul că Passionaria Stoices -
cu este și o eminentă îngrijitoare de volume
și ediții se vede în modul în care arată volu-
mul: impecabil. Poemele sînt un slalom
printre idei și senazții. Unul, de pildă, Atin-
gerea, pornește de la „desprindrea“ lui Adam
din degetul lui Dumnezeu, din cu noscuta
frescă a Capelei Sixtine și se dezlănțuie într-
un șir de meditații pe teme felurite pînă cînd
gîndul eului care le instru mentează este în-
trerupt nu de lumina di -vină, ci de un curier
care aduce factura de la „lumină“, adică
rezultatul consumului energetic.  

Maria Mănucă
Intarsii în albastru, Editura Timpul

Opt volume de versuri în 18 ani, aceasta

este recolta poetei care este și (sau mai de-
grabă), artist plastic, mai exact se ocupă de
pictură. Deși, ca profesiune de bază, este
medic. Oricum, ea este membră a ambelor
uniuni de creație: plasticieni și scriitori ca și,
inevitabil, a asociației medicilor scriitori.
Scopul său este unul nobil: de a vindeca pa-
cienții și prin cuvînt și prin culoare. Un
volum anterior se numea Clinica de meta -
fore. Desigur, chiar după o experiență lirică
vastă, orice poet mai are multe de învățat. O
atestă și denumirea cărții: un autor care
pune titlul Intarsii în albastru mai are de lup-
tat cu clișeele. Sau cum zice însăși poeta:
Doar un romantic urlă la lună/ îmi cere frunză
de întîlniță și năvalnic/ Le găsesc doar în far-
macopee și dicționare. Lipsa punctului după
al doilea vers ar scuti-o de majusculă. Ali te -
rația lă-la-lu redă destul de palid, lălăit,
urletul canidei lunatece.  Maria Mănucă nu
e romantică, deci nu are probleme cu Luna
nici cît Neil Armstrong, dar ne atrage aten -
ția, în finalul aceluiași text, că a tăia frunză
la câini nu e tot una cu a tăia frunze la câini.
Ultima ar fi o îndeletnicire profitabilă. Și
pentru cîini, mai mult ca sigur, dacă ar de-
veni vegetarieni. Poeta o portretizează pe
Ultima fiică din neamul lui Manole, dacă nu
cumva e vorba de ea însăși, ipostaziată ast-
fel. Se vede că Manole mai avea frați care au
dus neamul mai departe, căci de la el și Ana
lui nu avem  nicio speranță de urmași. În
prefața lui extinsă, Ioan Holban ne asigură
că Intarsii în albastru este cea mai bună
carte a Mariei Mănucă. Să-l credem pe cu-
vânt.

Floare de Foc, antologie de poezie
japoneză a Asociației Poeților 

din Kansai, Editura Universitară, 
traducere de Clelia Ifrim

Osaka, Kobe și Kyoto, fostă capitală im-
perială, sînt doar trei dintre orașele regiunii
Kansai, din sud-esul insulei principale a
Japoniei, Honshu. Cum populația regiunii
este de peste 22 de milioane de locuitori, e
firesc să existe pe acolo și mulți poeți. Clelia
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Po§ta redac\iei
Ifrim, pasionată de poezia japoneză, a
tradus cîte un singur poem pentru peste 65
dintre acești poeți, folosind ca vehicul limba
engleză. Este un efort lăudabil, apreciat și
de asociația celor traduși. Periodic, asociația
publică o antologie în limba engleză a
membrilor săi - exemplul ar putea fi urmat
– ca să facă versurile lor accesibile și altor
cititori decît cei care cunosc limba originară.
O astfel de antologie, recentă, a folosit Clelia
Ifrim, într-un efort lăudabil. Poemele sună
foarte european, chiar cînd fac aluzii la cul-
tura japoneză, semn de globalizare. Unele
au trimiteri culturale la literatura occiden-
tală. Valoric sînt cel puțin onorabile. Ceea ce
este de remarcat: mai toate sînt meloanco-
lice sau triste de-a binelea, chiar pesimiste.
Poate nu e chiar atît de ușor să trăiești în
Kobe sau Kyoto. Dar la Caracal, ca și la
Osaka, poeții au întristările lor metafizice.

Nicolae Dan Fruntelată
Scurt tratat de istorie contemporană,

Editura SemnE

Sub acest titlu înșelător se ascunde o
carte de poezie. Este un fel de poezie so-
cială, un fel de combinație de beat și Adrian
Păunescu amestecată și cu poezie patri-
otică. Fostul redactor-șef al revistei Luceafă -
rul din ultimii ani ai comunismului este
deamăgit de istoria contemporană: istoria
ne fură anii. Poeziile au, în ansamblu, o teză:
țara noastră este bogată, poporul are multe
calități, dar ticăloșia istoriei, adversitatea
unor inamici ai lor ne condamnă la o situa -
ție confuză. Destinul românesc este o punte
de aur între viață și moarte. Multe dintre
texte sînt scrise în prozodie clasică, poetul e
un bun versificator. Tonul poeziilor este
destul de vindicativ și în același timp jălanic.
Totuși nu e clar ce împiedecă poporul ro -
mân să nu se îndobitocească, să nu își
abandoneze tradițiile, să nu se înrobească
bu nu-  rilor materiale etc. 

Liliana Elena Muștiuc
Amintiri și scrum – Memories 

and Ashes, Editura Timpul

Poeta se adresează unor sentimente și
anotimpuri pe ceea ce consideră că ar fi
limba lor: Lasă-mă, iubire, astăzi,/ să te mai
îmbrpățișez încă o dată/ ca astfel să uit că pe
lume e greu! Sau Lasă-mă, toamnă,/ să mă în-
văluie plîndețea ta aurie. Dar și unor zeități:
O, neastîmpărate Cupidon, ferește-te de mine.
În general Lilianei Elena Muștiuc ei face apel
la trăiri erotice, dar acestea rămîn neconsu-
mate. Iubirea, disciplină la care poeta re-
cunoaște că nu a avut note prea mari, este
diafană și este cînd chemată, cînd alungată,
într-un joc al nehotărîrii. În mijlocul acestor
pase ludice de iubire nelămurită, apare
brusc un poem stupefiant care îi blesteamă
pe medici (așa, in corpore, indistinct, gine-
cologi sau stomatologi, ce mai contează):
Vai vouă celor ce-ați jurat pe Hipocrat /.../ ce
repede v-ați lepădat de sacrul legămînt/...
credincioși slujitori ai bleste maților de arginți
etc. Imprecația rămîne fără nicio explicație,
bieții doctotori cu și fără arginiți vor rămîne
nedumeriți, ca un trecător pașnic înjurat din
senin de un bețiv, pe stradă. Traducerea în
engleză (Liliana Moga) este un travaliu care
va avea un rezultat îndoielnic. Nu putem fi
siguri că vreun vorbitor al limbii lui Sha -
kespeare va avea năst rușnicul gînd de a citi
poezia amatoarei noastre. Căci, după trei
volume de versuri și unul de proză, Liliana
Elena Muștiuc a ră mas indiscutabil o ama-
toare. Prefațatoarea, Livia Iacob (care sem-
nează pompos cu prof. univ., deși Google ne
spune că ar fi doar lector) afirmă că titlul Am-
intiri și scrum șochează încă de la început.
Dacă doamna profesoară de literatură com-
parată se șochează atît de ușor, la două sub-
stantive banale legate printr-o conjuncție,
filologia ieșeană are unele probleme de sta-
bilitate emoțională. 

���

Magdalena H. Comunicați prea puțin
în poezia dvs. sau deloc. Poezia e o
artă a comunicării emoției. Ați absolvit
o facultate de Litere și predați la un
Colegiu Național. Deci nu există
aparent motive să scrieți în acest fel
care v-a adus, din cîte spuneți, 19
premii literare. Nu pricep de ce juriile
au avut afinitate cu șirul de enunțuri
disparate care nu spun nimic: Răsfrânt
în  mine idealul/ lacrimă de stâncă/ pe
tărâmul noii viziuni scăldate de patimi /
oboseala ţine de cald/ în nopţi
friguroase/ libertatea mă fură/ până
când? Chiar așa! Pînă cînd? Textul
poate continua oricît, că tot nu
semnifică, și se poate opri oriunde.
Aberațiile continuă. Secvențele nu sînt
verigi ale unui lanț, ci elemente risipite
ale unui dicteu: la viitoarea întâlnire/
sfărâm piatra cu dinţii/ lunecarea eului
dinspre răsărit/ pe fundal de pace. Văd
că aveți legătură mai mult cu geologia
(lacrimi de stîncă, piatră ronțăită cu
dinții) decît cu logica. Poate fi o relație
între viitoarea întîlnire, indiferent ce
sfărîmați, și lunecarea eului dinspre
răsărit (înspre ce?). Înlocuiți răsărit cu
orice punct cardinal sau cu alt
substantiv. Înlocuiți piatra cu rîșnița,
burlanul, țigla. Se schimbă ceva ca
înțeles? Nu, firește. Poemul se termină
brusc cum a început, fără legătură cu
restul: legământ infantil/ spre trăirea /
adevărului/... drum lung.... Nu e un
accident. Toate textele dvs. sînt niște
nonsensuri cumulate: În timp ce copiii
învaţă alfabetul simţirii/ Oamenii îşi
trădează câinii/ Rămân puţine urme
(lecţii pecare să ni le însuşim)/ Tot mai
puţini pui învaţă să zboare/ Târâm visuri
în lanţuri la picioare (Cine are lanțuri?
Noi sau visurile?)/ Când pacea ne strigă
prin ziduri. Mă întreb cum puteți
comunica la o lecție cu elevii dvs., dacă
nu reușiți să scrieți o frază coerentă. 
Nu pot să cred că profii dvs. de la Litere
v-au indus ideea că poezia este o
înșiruire de sintagme fără sens. Iar
juriile iresponsabile care v-au premiat
au nevoie de două examene: unul de
conștiință și unul psihiatric. (H.G.)

Lacrimă de stîncă �� Lunecarea eului
dinspre răsărit �� Piatră sfărîmată cu
dinții �� Oamenii își trădează cîinii 
�� Pacea care strigă prin ziduri
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Revista Boem@, ajunsă la numărul 130, rămâne o revistă stu-
pefiantă prin inegalitatea ei. Ea este girată de un scriitor cu no-
torietate și cotă înaltă, Mihail Gălățanu, cel puțin pentru ediția
on-line, care de fapt nu are cum să difere de cea pe hârtie (pe
care nu am văzut-o însă). Mai are și egida Uniunii Scriitorilor ceea
ce ar obliga la rigoarea selecției. Revista se deschide cu poezie de
Ignatie Grecu și în cuprins mai au grupaje lirice Ionuț Caragea și
Angi Melania Cristea. La proză semnează doi autori demni de
stimă: Florin Logreșteanu și Cătălin Rădulescu. Pe lângă ei însă,
revista adună niște versuri și alte materiale, mai rău decât
jenante, de un ridicol absolut. Iată cum scrie Dorian Marcoci: Am
fost în sală, s-a cântat/ „Deşteaptă-te române“./ Veneau spre mine
avântat/ Cu piepturile pline. (Cine venea și cu ce erau „pline“ piep-
turile?) Cuvintele ca un resort/ Şi clocotind de viaţă/ Întrebător
de-am să suport/ Imensa suprafaţă (enunț ilogic, hilar, în care
predicatul presupus de subiectul „cuvintele“ nu mai apare). Ace-
lași poet persistă în flagranta lipsă de logică: Tânjeşte-n graiul
frunzei o doină din Moldova,/ De peste munţi răspunde un fluier din
Ardeal,/ Cu modulaţii Oltul o poartă în aval/ Spre Ţara Românească
ce-i înţelege slova. Frunza e mută. A tânji înseamnă „a lâncezi, a
boli“ și nu „a cânta“, cum pare să creadă D. Marcoci. Dacă doina
sau fluierul cântă și nu scriu, ce „slovă“ vede Țara Românească.
Pe scurt o colecție de prostii care maculează hârtia. Marius Za-
haria crede că are „umor“, cel puțin așa se intitulează rubrica, și
scrie niște „Chestii“. De fapt acestea sunt un fel de aforisme cre-
tine și licențioase: Tăbăcăria e meșteșugul de a lua pielea de pe o
vită, a o prelucra și a o pune pe alta. (deci cei care poartă haine din
piele sunt niște dobitoci?) Âmi plac bărbații verticali și femeile or-
izontale. În box nu contează să câștigi, ci să nu participi. Păcat că dl.
Zaharia nu participă - fără dorința de a câștiga - la un concurs de
box. Poate s-ar trezi din pumni. Unele maxime sunt complet ab-
surde: Militanții pentru mediu sunt persoane ce-și doresc să social-
izeze în week-end, dar nu au bani. Cum adică? Și dacă ar avea bani
ce ar face? Recenziile sunt în general dedicate unor cărți și au-
tori fără niciun prestigiu. Apar atâtea cărți care chiar merită co-
mentate. Dar recenzenții Boemei preferă mediocritățile. Când le
iese în cale o carte mai răsărită, își bat joc de ea, deși intenția este
de a o lăuda. Astfel, un anume Constantin Oancă, de care n-am
auzit, scrie despre romanul Saudade de Violeta Daniela Mîndru și
bate câmpii, spunând numai aberații despre acest volum destul

de reușit și ușor de descris în fraze simple. Dar dl Oancă își dez -
lănțuie imaginația în fraze deficiente, care par ale unui psihopat:
Ne aflăm, oare, în fața unei prigoane, când o dragoste așa de mare,
ca cea (sic! cacofonia autorului) din lumea acestei cărți, este re-
fuzată de lumea reală? Să fie o astfel de dragoste sortită morții încă
dintru început, ori ea rămâne să se manifeste dincolo de convenții,
dincolo de timp, dincolo de  moarte, bucurându-se de confortul eter-
nității? Iadul e pavat cu intenții bune, cronica aduce un prejudi-
ciu romanului. Camelia Ardelean masacrează (tot cu intenții
laudative) o carte onorabilă a lui Viorel Surdoiu. Publicată de
România literară la rubrica Rebut și respinsă fără drept de apel de
Comisia de Validare a Uniunii Scriitorilor, Camelia Ardelean nu
are nicio credibilitate. Dar cele mai adânci prăpăstii ale gândirii
etalate de Boem@ îi aparțin impenitentului Ioan Gâf-Deac care
își închipuie că scrie poezie astfel: Împotrivă se pune abstragerea/
când dimineața apune curajul curând răzvrătit./ Continuul timp în
țăndări de spațiu se unduiește,/ când numai un nimb într-un ală-
turi nesațiu descrește./ Scriu pentru un teritoriu,/ vorbesc pentru o
nudă câmpie,/ privesc pentru o apă, deschid un gând/ în materia
stearpă./… /Atrăgător repaos desfide orice ochi de cerb, distrugă-
toare îmbiere închide orice strop/ și merg pe-un nou amestec de
glob pământesc/ cu aer aflat în odihnă cerească. (Teritoriul meu).
Deci Ioan Gâf-Deac recunoaște că publicul său nu există, se
adresează unei câmpii sterpe. „Teritoriul său“ e un fel de Apa Sâm-
betei. Dacă îl atrage repaosul (care desfide orice (???) ochi de cerb)
e timpul să ia o pauză alături (de) nesațiu. Că scrie, e treaba sa,
dar de ce să fie publicat?! Cine e atât de limitat încât să nu înțe-
leagă „valoarea“ acestor texte? E uimitor și umilitor pentru citi-
tori că Boem@ a căpătat egida Uniunii. Din fericire i se poate
retrage. 

*

Cunoscuta și străvechea revistă Familia, în nr. 11-12/2019,
acordă justificat un spațiu aniversării - 80 de ani - a profesorului
Nicolae Manolescu. Scriu despre sărbătorit Ioan Moldovan, Ion
Simuţ, Liana Cozea, Valentin Chifor, Lucian Scurtu. Despre Zilele
Revistei Familia (ZRF), eveniment ce a beneficiat și de prezența lui
Nicolae Manolescu, în fruntea unei echipe a revistei România 

Boema stupefiantă � Veneau spre mine avântat/ Cu piepturile pline. � Cuvintele ca un resort
� Trezirea din pumni � Dragoste sortită morții � Continuul timp în țăndări de spațiu se un-
duiește � Repaosul care desfide � Tradiția și rangul � Cerul încărcat de sacralitate al Teacăi
� Luminozitatea pereților înfulecată de brunul lacom � Ascultă cum zboară mormintele 
� Pe seama unei gratuite circumstanțieri � Eminescologul și Frusina Dante din Dâmbovița
� Fiorii poftei amatoare îi gâdilă cu ardoare � Excelent vrei, sau normal � Jos egida!
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literară, scriu nume prestigioase: Mircea Muthu, Vasile Dan, Vasile
Igna, Hanna Bota, Traian Ştef. Pe „podium“ este urcată Florina Ilis
despre care scriu Ion Simuț și Marius Miheț, în urma romanului
său Cartea Numerilor, unul dintre cele mai bune volume apărute
în 2018 și premiat ca atare. Un grupaj substanțial despre Școala
Ardeleană e și el îndreptățit de apariția a trei volume de excepție:
Școala Ardeleană, antologie de texte alcătuită și coordonată de
Eugen Pavel cu o prefață de Eugen Simion. 

Foarte frumos până aici: o revistă de tradiție își ține rangul.
Din nefericire nu până la capăt. Pentru că, spre sfârșit, Familia
găzduiește o cronică imensă (zece pagini!) semnată de Florin-
Corneliu Popovici despre o carte infectă, una dintre cele mai mari
mizerii apărute în ultima vreme: Ludovica de Ana Pop Sîrbu.
Această făcătură agramată aparține unei individe care, deși își
prezintă un CV de profesoară, este o analfabetă patentă. Despre
volum nu se știe dacă e roman sau memorialistică și autoarea
amestecă fraze aberante cu fotografii de familie (inclusiv ale
bunicei sale) deși personajul se cheamă altfel decât Ana (Lu-
dovica). Ei bine, numitul F. C. Popovici o prezintă pe această au-
toare săracă cu duhul, dar plină de un imens tupeu, mai elogios
decât Marius Miheț pe însăși Florina Ilis. Toată scara de valori pe
care pare s-o propună Familia e răsturnată. Iată cum scrie F. C.
Popovici despre ordura numită impropriu „carte“ a Anei Pop
Sîrbu: Cartea pe care o trimite-n lume astăzi Ana Pop Sîrbu, precum
brăzdau odinioară zmeele cerul încărcat de sacralitate al Teacăi
(???), momentul ei auroral de debut ca prozator, dincolo de puter-
nica amprentă autobiografică (… ), anacronică în structură și în
conținut, e ,,contaminată“ de măreția acestui nume. Adică de ge-
nialul prenume Ludovica! Și să vedem doar câteva fraze din
gunoiul care este, de fapt, „romanul“: - Nu vezi tonurile de galben
roșu ori albastru? Tocmai acum când se-ngână după-amiaza
aceasta târzie cu vârsta noastră? Un personaj poate vorbi așa: -
Culmea, tocmai aici, am găsit o Istorie a Artelor. Pe suprafața vălu-
rită a tablourilor (??) simt armonia muzicală din reflexele obiectelor.
Apoi: Vioala, nărăvașa, vaca cu (cacofonia autoarei) mult lapte,
dădea mereu din cap după muște. În concluzie: - Hai, Ludovica, să
mutăm întinderea pe o altă întindere.(sic!) Vezi luminozitatea (sic!)
pereților cum e înfulecată de brunul lacom? Cititorului îi vine să în-
fulece pereții!

Un neavizat se poate întreba când e sinceră Familia și când
minte? Când îl elogioază pe Nicolae Manolescu și o laudă pe
nouă pagini pe Florina Ilis? Sau când face temenele pe zece
pagini în fața Anei Pop Sîrbu? Stimații scriitori Ioan Moldovan,
Traian Ștef și ceilalți, redactori la Familia, se vor spăla cam greu de
rușinea asta. Păcat de atâta muncă.  

*

Revista Litere din Târgoviște, prin nr. 11-12, prezintă o
scădere valorică, deși există în cuprins și materiale demne de in-
teres. Litere cedează și ea tendinței de marcat provincialism de a
ignora cărțile bune, care există totuși pe piață, lăudând ditiram-
bric autori cvasi-necunoscuți și volume cel mult mediocre. Din

(ne)fericire asemenea cărți ne sunt accesibile și vedem dis-
crepanța între valoarea lor reală și cea prezentată de recenzenți.
Frumoase și folositoare sunt articolele prin care Liviu Grăsoiu și
Iordan Datcu îi readuc în atenție pe Alexandru Mitru (120 de ani
de la naștere) și respectiv Gh. Zarafu, recent dispărut, editor cu
merite și veteran al epigramei. La fel, materialele referitoare la
Blaga, neuitatul MHS sau Ștefan Baciu. Prezentările unor volume
de interes local, cu titluri nefericite - ca Jipoeme (sic!) de Puiu Jipa
și Cercei în buric (oribil!) de Ionuț Cristache - încă mai pot fi înțe-
lese. Ceea ce e imposibil de înțeles este de ce copertele celor
două volume (versuri și roman) sunt identice! Mai rău însă e că
Titi Damian, scriind despre un anume Nicolae Gâlmeanu, nu are
încotro și citează versuri care-l ajută ca funia pe spânzurat: As-
cultă cum zboară mormintele și nu mai rămâne/ nimeni sub cruce,
fiecare mormânt își caută altă cruce. Imaginea mormintelor zbură-
toare care fac zgomot în deplasarea aeriană (altfel cum să le „as-
culți“?) i se pare atât de reușită neinspiratului poet, că o pune și
ca titlu de volum: Ascultă cum zboară mormintele. Câtă minte și
ce gust literar trebuie să ai pentru asta! George Coandă îl prezintă
pe Ilie Dobre ca pe un romancier de lungă respirație. Ce-i drept,
comentatorul sportiv (mult mai lung-inspirat decât romancierul)
a fost certificat de prestigioasa World Record Academy pentru ex-
traordinara sa performanță de a fi transmis, în direct, dintr-o sin-
gură și lungă respirație un gooool! Toma George Veseliu îl laudă
ca pe Balzac pe un Vasile Didoacă Dojană, pentru romanul Eden
pierdut, în fraze incoerente și cu dezacorduri precum: Uneori, fe-
cunditatea debordantă, pusă de confrați (care confrați?) pe cauza-
lități a (sic!) stimulilor exteriori sau, pur și simplu, pe seama unei
gratuite circumstanțieri (pensionare, senectute) ar putea explica, în
limitele admise, abordarea unei apariții editoriale, activitate ime-
diată ca fapt de presă literară. Am mai semnalat modul ieșit din
orice decență în care se exprimă acest pretins critic. Faptul că dl.
Mihai Stan de la Litere îl publică este mai mult decât o greșeală
– e o prostie. De la G. T. Veseliu nu sperăm nimic! Dar faptul că un
critic și eminescolog de anvergura lui Nae Georgescu își pierde
vremea cu niște inexistențe de teapa autoarei Vasilica Ilie și a „ro-
manului“ ei Frusina, e deja grav! Din nefericire N. Georgescu chiar
povestește acțiunea cărții, la fel de ridicolă ca și titlul (ce autor
poate miza pe așa un nume?). Astfel, cine nu a citit această de-
zlânare regretabilă, în care nu se petrece nimic, poate înțelege
că nici nu e cazul s-o citească. După câteva pagini, N. Georgescu
se revanșează cu un articol de istorie literară interesant, dar ne-
dumerirea privitoare la aderența lui la Frusina rămâne nemuri-
toare și rece! Culmile prostiei ilariante le atinge însă un poet,
Horea Turiac, cu care Literele chiar se fac de râs iremediabil. Omul
se crede Dante! Scrie o Divina armonie în sute de terține
bălmăjite, iar Litere n-are ceva mai bun de făcut decât să publice
Cântul LXX din acest caraghioslâc sinistru din care cităm: Doar că
fiorii poftei amatoare/ De o iubire cât să treacă hopul,/ Îi gâdilă pe
amândoi cu-ardoare/ Căci gata sunt să-și împlinească scopul. Chiar
dacă îl iubește pe Horea Turiac atât „cât să treacă hopul“, un edi-
tor ca Mihai Stan ar trebui să se abțină de a pune sub egida Uni-
unii Scriitorilor asemenea tâmpenii. Ori pe Plugușorul 2020 al lui
Corneliu Berbente: Voi arați și semănați,/ Însă mai cu sârg votați:/
Două mii și două zeci/ Este an electoral;/ Stai și chibzuiește, deci:/
Excelent vrei, sau normal? Orice aleg cititorii, excelent sau (??) nor-
mal, pentru ei normalitatea ar fi o țară în care autori precum
Turiac, Berbente, Veseliu et comp. să nu poată publica niciun
rând nicărieri! Iar dl. Stan să onoreze egida Uniunii în care n-a in-
trat ușor, ci cam dintr-a zecea opinteală. 
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